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بغداد - العراق

جميع احلقوق حمفوظة، وال ي�صمح باإعادة اإ�صدار اأي جزء من هذا املن�صور، اأو تخزينه واإ�صتعادة 

مادته، اأو بثه باأي �صكل اأو و�صيلة األكرتونية اأو ميكانيكية، اأو عن طريق الت�صوير اأو الت�صجيل اأو 

اأي �صكل اآخر، دون موافقة م�صبقة من النا�رش. 



منائي  االإ والتعاون  التخطيط  وزارة  بني  امل�صتمر  للتعاون  اإمتدادًا 

ال�صنوات  يف  �صيما  ال   ،)UNDP( منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج 

م�صح  اأو�صع  نتائج  واإطلق  بتنفيذ  تكللت  والتي  خرية،  االأ الثلثة 

املركزي  اجلهاز  قبل  من   2004 عام  العراق  يف  املعي�صة  حوال  الأ

برنامج  قبل  من  وفني  مايل  بدعم  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ

منائي، ي�رشنا اأن نقدم يف هذه الدرا�صة ثمرة اأخرى  مم املتحدة االإ االأ

اإجراء  من  وطني  عمل  فريق  متكن  فقد  التعاون.  هذا  ثمار  من 

م�صتويات  قيا�س  خلل  من  املذكور،  امل�صح  لنتائج  مّعمق  حتليل 

�صا�صية  املعي�صة والتعبري عن ذلك بخرائط احلرمان من احلاجات االأ

التعليم،  هي:  رئي�صة  ميادين  �صتة  اىل  الدرا�صة  هذه  يف  �صنفت  التي 

وو�صع  امل�صكن،  وظروف  وامل�صكن،  التحتية،  والبنى  وال�صحة، 

قت�صادي . �رشة االإ االأ

�صا�صية غري امل�صبعة يف و�صف  تبّنت الدرا�صة منهجية قيا�س احلاجات االأ

م�صتوى احلرمان يف كل ميدان من امليادين ال�صتة اعتمادًا على بيانات 

قيا�صي  منهجي  حتليل  اأول  وهو   .2004 لعام  املعي�صة  اأحوال  م�صح 

بعيدة  ظلت  والتي  العراق،  يف  احلرمان  ملظاهر  جتاهات  االإ متعدد 

عن التحليل والبحث لغياب ال�صفافية يف عر�س موؤ�رشات مت�س حياة 

املواطنني.

وقد راعى فريق االعداد اخرج التقرير باأكرب قدر ممكن من املهنيه 

والقدر.  وقد مت التن�صيق بني فريق املراد التقرير وبني موؤ�ص�صه فافو 

للح�صاء  املركزي  اجلهاز  من  كل  مع  ا�صرتكت  )التي  الرنويجيه 

م�صح  درا�صه  على  العمل  يف   UNDP ومع  املعلومات  وتكنولوجا 

االحوال املعي�صيه عام 2004( ملراجعه هذه الدرا�صه من الناحه الفنيه 

ولتطويرها اىل م�صتوى املعايري الدوليه  

واخلرباء  ال�صيا�صات  ورا�صمي  القرارات  ملتخذي  نقّدم  اإذ  اإننا 

احلرمان  مل�صتويات  القيا�صي  التحليل  املتقدم يف  املنهج  هذا  والباحثني 

يف العراق، نود اأن ن�صجل �صكرنا وتقديرنا للجهات التي �صاهمت يف 

املتحدة  مم  الدرا�صة ويف مقدمتهم مدير مكتب برنامج االأ اإعداد هذه 

منائي/مكتب العراق ال�صيد باولو ملبو وال�صيد اإلبل هاجونا وال�صيدة  االإ

خالد.  حممد  خالد  وال�صيد  الديل  علياء  وال�صيدة  فورنر  فيلر  مرييا 

ال�صكر والتقدير مل�صمم ومعّد منهجيات قيا�س احلرمان،  كما ن�صجل 

اخلبري الدويل الدكتور حممد ح�صني باقر جلهده املتميز يف اإعداد هذه 

للدول  التنمية  معلومات  )وحدة  نعمة خبري  اأديب  ولل�صيد  الدرا�صة، 

الدرا�صة  مراجعة  يف  الكبرية  مل�صاهمته   )UNDP-SURF العربية 

مبراحلها املختلفة.

ح�صاء وتكنولوجيا  كما ن�صجل ال�صكر للكادر الفني للجهاز املركزي للإ

املن�صق  بالذكر  الدرا�صة نخ�س  اإعداد هذه  �صاهم يف  الذي  املعلومات 

اجلهاز  العلق/رئي�س  حم�صن  مهدي  الدكتور  للتقرير  الوطني 

الفني  �صناد  االإ وفريق  املعلومات،  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي 

اخللفية  وراق  االأ معّدي  للخرباء  وتقديرنا  �صكرنا  ن�صجل  كما  معه. 

قائمة  يف  اأ�صماوؤهم  وردت  الذين  واخلرباء  الدرا�صة  وف�صول 

امل�صاهمني يف اإعداد الدرا�صة. 

�صارة اإليهم دوٌر وا�صٌح يف  لقد كان لت�صافر جهود كل من �صبقت االإ

التحليلي،  اجلزء  الثلثة؛  باأجزائها  احلايل  ب�صكلها  الدرا�صة  اإخراج 

طل�س. ح�صائي، واالأ وامللف االإ

        واهلل ولي التوفيق

علي غالب بابان

منائي وزير التخطيط والتعاون الإ

تقديــم
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يف  والنا�صط  احلكومي  امل�صوؤول  وكذلك  العراقي  املواطن  ي�صاأل 

منظمات املجتمع املدين، ومعهم املنظمات التنموية الدولية واجلهات 

تية : �صئلة االآ املانحة االأ

و�صاع التنموية  مكان تكوين �صورة مو�صوعية عن االأ هل باالإ  •
ن�صانية ؟ جتماعية واالإ قت�صادية واالإ يف العراق، االإ

ح�صائية والدرا�صات  وهل ي�صمح و�صع املعرفة وتوفر املعطيات االإ  •
التحليلية بتكوين قاعدة علمية على درجة من ال�صمول القطاعي 

واجلغرايف، وتت�صف بالدقة الكافية من اأجل التخطيط للتنمية ؟

وهل ي�صمح الو�صع غري امل�صتقر يف البلد بالقيام بتخطيط تنموي   •
حقيقي على درجة من الواقعية؟

طراف املعنية بتحقيق التنمية، الدولية والوطنية،  وهل باإمكان االأ  •
اأن ت�صمم تدخلت وبرامج تعطي  احلكومية وغري احلكومية، 

�رش واملواطنيني  نتائح فعلية ترتجم يف حت�صني م�صتوى معي�صة االأ

و�صمان  وتطويرها  عليها  املحافظة  ميكن  نتائج  العراقيني؛ 

ا�صتمرارها، على الرغم ال�صعوبات ؟ 

اإن اأ�صئلة من هذا النوع لي�صت اأ�صئلة اأكادميية نظرية. اإنها اأ�صئلة عملية 

تتعلق بحياة ما يزيد عن 27 مليون عراقي مقيم يف العراق )ومليني 

من العراقيني املهاجرين(، واجلواب عليها هو جواب عملي يتجلى 

ال�صعوبات ومن  التغلب على  اأجل  املجتمعية من  املمار�صة  يف جملة 

اإن  املجتمع.  يواجهها  التي  التحديات  على  التغلب  يف  النجاح  اجل 

يعني  النه  ممكن،  وغري  معقول  غري  جواب  هو  ال�صلبي  اجلواب 

اأمام  احلياة  اإنهزام  واعلن  احلياة،  عن  بالعجز  الت�صليم  بب�صاطة 

املوت، وهذا حمال.

عملية  تواجهها  التي  والتحديات  والتعقيدات  ال�صعوبات  كانت  مهما 

ميكن  ال  العراق،  يف  التنمية  وحتقيق  واملجتمع،  الدولة  بناء  اإعادة 

�صئلة اإال اأن يكون جوابا اإيجابيا بنعم واثقة.  للجواب على هذه االأ

يجاب. وهو جواب عملي  اإذن، ال ميكن للجواب اإاّل اأن يكون باالإ

التخطيط  املعنيني يف عملية  �صارة اىل ذلك. وتقع على  االإ �صبق  كما 

التنموي وت�صميم ال�صيا�صات، اأن يبتكروا احللول العملية والو�صائل 

ملا هو متاح من معرفة وفر�س  االمثل  �صتخدام  باالإ لهم  ت�صمح  التي 

وقدرات، من اجل تقدمي اجوبة مو�صوعية، مقنعة، مفيدة، وقابلة 

�صتخدام العملي من قبل االطراف العديدين املعنيني بالعمل التنموي  للإ

على امل�صتويات العاملية والوطنية واملحلية.

والو�صائل  والتحليل  البحث  ومناهج  باهدافها،  الدرا�صة  هذه  ت�صكل   

�صئلة  االأ على  االجابات  بع�س  لتقدمي  حماولة  ا�صتخدمتها،  التي 

يف  واحلرمان  املعي�صة  مل�صتويات  �صورة  تر�صم  وهي  املطروحة. 

املختلفة،  واملحافظات  قاليم  االأ ويف  الوطني  امل�صتوى  على  العراق 

و�صكن  و�صحة  تعليم  من  املواطنني  ملعي�صة  املتعددة  بعاد  االأ وتغطي 

مان  واأو�صاع اإقت�صادية واإمكانية الو�صول اىل اخلدمات العامة واالأ

والعي�س يف بيئة �صليمة. وهي ت�صل اىل م�صتوى من التحليل وعر�س 

حتديد  يف  منها  �صتفادة  باالإ التنمية  يف  لل�رشكاء  ي�صمح  التفا�صيل 

�صيا�صات  لو�صع  املنا�صبة  جتاهات  امليادين واالإ ولويات، واختيار  االأ

وطنية اأو مناطقية اأو قطاعية. كما اإنها متّكن منظمات املجتمع املدين 

غني  معريف  اأ�صا�س  امتلك  من  عموما،  واملواطنني  والباحثني 

للقيام  �صواء  قبلهم،  من  �صتخدام  واالإ للفهم  قابل  والتحليل،  بالوقائع 

اأو ال�صتخدامها  مببادرات �صمن نطاق اخت�صا�صهم وم�صوؤولياتهم، 

كاأداة ر�صد وتقييم لل�صيا�صات واملعاجلات املعتمدة جلهة مدى توافقها 

ولويات، وال�صعي لتطويرها مبا يتفق مع  مع االو�صاع احلقيقية واالأ

متطلبات التنمية.

خارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق هذه

التخطيط  وزارة  بني  بالتعاون  متت  اأجزاء  ثلثة  من  الدرا�صة 

وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  باجلهاز  ممثلة  منائي  االإ والتعاون 

منائي- مكتب العراق وبدعم  مم املتحدة االإ املعلومات، وبرنامج االأ

مم املتحدة  من وحدة معلومات التنمية للدول العربية التابعة لربنامج االأ

حوال  للأ الوطنية  الدرا�صة  لنتائج  حتليلية  درا�صة  وهي  منائي.  االإ

املركزي  اجلهاز  عن  �صدرت  التي   2004 عام  �رش  للأ املعي�صية 

مم املتحدة االمنائية،  ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، وبرنامج االأ للإ

جتماعية التطبيقية(. وتت�صمن  ومعهد فافو )املعهد الرنوجي للعلوم االإ

االجزء الثلثة: 

التقرير التحليلي  .1

طل�س االأ  .2

ح�صائي امللف االإ  .�

تي: ويتكون التقرير التحليلي من ثمانية ف�صول على النحو االآ

الف�صل االول: عر�س وحتليل عام مل�صتويات املعي�صة يف العراق  .1

الف�صل الثاين: ميدان التعليم  .2

الف�صل الثالث: ميدان ال�صحة  .�

الف�صل الرابع:   ميدان البنى التحتية  .4

الف�صل اخلام�س: ميدان امل�صكن  .�

الف�صل ال�صاد�س: ميدان حميط امل�صكن  .6

قت�صادي �رشة االإ الف�صل ال�صابع: ميدان و�صع االأ  .7

قت�صادي واملوؤ�ص�صي يف العراق طار العام االإ الف�صل الثاين: االإ  .8

ح�صائي في�صم جداول تف�صيلية باملوؤ�رشات على خمتلف  اأما امللحق االإ

العنقودي  التحليل  نتائج  ي�صم  كما  وامليادين،  اجلغرافية  امل�صتويات 

اخلرائط  االطل�س  وي�صم  والنتئاج.  للموؤ�رشات  العاملي  والتحليل 

واملحافظات  واالقاليم  العراق  م�صتوى  على  للموؤ�رشات  املف�صلة 

ق�صية. واالأ

تية تلخي�صا للمنهجية املعتمدة واأبرز النتائج التي  تت�صمن الفقرات االآ

تو�صلت اليها الدرا�صة.

1. التمهيد
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2. املنهجية املختارة

الهدف الرئي�س للدرا�صة هو قيا�س م�صتويات املعي�صة مع تركيز خا�س 

احلرمان  ويعترب  اجلغرايف.  وتوزعه  وخ�صائ�صه  احلرمان  على 

معربًا عن حالة الفقر مبعنى الفقر الب�رشي، الذي ي�صمل فقر الدخل 

والقدرات،  ن�صانية  واالإ جتماعية  االإ خرى  االأ بعاد  االأ اىل  �صافة  باالإ

ميل  وهناك  الب�رشي”.  “الفقر  مفهوم  �صمن  اإجماله  ميكن  ما  وهو 

نظرا  العاملي،  ال�صعيد  على  الب�رشي  الفقر  تعريف  عتماد  الإ متزايد 

التنمية  جمال  يف  والباحثني  النا�صطني  اأو�صاط  يف  املتزايد  جماع  للإ

بعاد وال تقت�رش على الدخل فقط.  على ان الفقر ظاهرة متعددة االأ

واملقاربات،  واملناهج  التعريفات  تتعدد  العام  جماع  االإ هذا  و�صمن 

وتتعدد و�صائل القيا�س اي�صا.

تية: �ص�س االآ املنهجية التي تتبعها هذه الدرا�صة تقوم على االأ

اىل  وينتمي  بعاد،  االأ متعدد  باعتباره  للفقر  مو�صعا  تعريفا  تّبني   •
مفهوم الفقر الب�رشي؛

اإعتماد قيا�س مل�صتويات املعي�صة املختلفة املحققة واقعيا يف العراق  	•
التعرف عليها  اأعلى م�صتوى، كما ميكن  اأدنى م�صتوى اىل  من 

ويتم  فيه.  املعتمد  �صتبيان  واالإ امليداين  التحقيق  نتئاج  خلل  من 

القيا�س من خلل بناء دليل �صمي “دليل اأحوال املعي�صة”.

الفقر  مبعنى  الفقر  اعتباره  ميكن  ملا  )املوازي  احلرمان  تعريف  	•
احلاجات  “ا�صباع  يف  النق�س  عن  تعبريا  باعتباره  الب�رشي( 

بني  الفا�صل  احلد  متثل  ا�صباع”	 “عتبة  اىل  ن�صبة  �صا�صية”	 االأ

حاالت احلرمان وم�صتويات املعي�صة االخرى.  

ي�صملها  �صوف  التي  امليادين  حتديد  يتم  �ص�س،  االأ هذه  من  وانطلقا 

دليل اأحوال املعي�صة، واملوؤ�رشات التي �صوف تعرب عنها، ثم يجري 

تطوير نظام القيا�س الكمي الذي ي�صمح باحت�صاب ن�صب ال�صكان يف كل 

فئة من فئات م�صتويات املعي�صة واحت�صاب ن�صب احلرمان يف امليادين 

واملناطق املختلفة.

دليل  ي�صملها  �صوف  التي  امليادين  حتديد  مت  احلالية،  الدرا�صة  ويف 

التحتية،  البنى  ال�صحة،  التعليم،  هي:  ميادين  ب�صتة  املعي�صة  اأحوال 

وقد روعي  لل�رشة.  قت�صادي  االإ الو�صع  امل�صكن،  امل�صكن، حميط 

تية: يف اختيار هذه امليادين العوامل االآ

م�صتوى  عن  ومعربة  املعي�صة  مب�صتوى  �صلة  ذات  تكون  ان  اأ 

احلرمان اأو الرفاهية؛

االو�صاع  عن  امليداين  التحقيق  يف  متوفرة  بياناتها  تكون  ان  ب 

املعي�صية لل�رش؛

املعتمد يف  القطاعات  تق�صيم  مع  مكان  االإ قدر  متوافقة  تكون  ان  ج 

مم املتحدة �صمن برنامج م�صاعدة العراق. االأ

وقد مت اختيار عدد املجاالت واملوؤ�رشات التي تعرب عن كل ميدان من 

تي: )اأنظر اأي�صا اىل اإطار 1:  امليادين على النحو املبني يف اجلدول االآ

تف�صيل املجاالت واملوؤ�رشات(

)االدلة  ميدان  كل  ولدليل  للموؤ�رشات،  علمات  نظام  و�صع  وقد 

الفرعية(، ولدليل اأحوال املعي�صة )الدليل العام(، يرتاوح بني علمة 

املعتمد(،  �صتبيان  االإ اأ�صئلة  )ح�صب  الق�صوى  احلرمان  حلالة  �صفر 

التي  العتبة  علمة  واعتربت  الق�صوى.  اال�صباع  حلالة   2 وعلمة 

واحد،  هي  ال�صكان  من  االخرى  والفئات  املحرومني  بني  تف�صل 

بالن�صبة   1 عن  علمته  تقل  اأ�رشة  اأو  فرد  كل  حمروما  يعترب  بحيث 

للدليل العام )او دليل امليدان اأو املوؤ�رش(.

معي�صة  م�صتويات  فئات  خم�س  اىل  فراد  واالأ �رش  االأ ت�صنيف  مت  وقد 

تي: على النحو االآ

دليل  قيمة  جدًا(:  عال  )حرمان  جدًا  منخف�س  معي�صة  م�صتوى   .1

م�صتوى املعي�صة تقع ما بني ال�صفر واأقل من �0.7

م�صتوى  دليل  قيمة  عال(:  )حرمان  منخف�س  معي�صة  م�صتوى   .2

املعي�صة تقع ما بني �0.7 واأقل من 1

م�صتوى  دليل  قيمة  متو�صط(:  )حرمان  متو�صط  معي�صة  م�صتوى   .�

املعي�صة تقع ما بني 1 واأقل من �1.2

م�صتوى معي�صة مرتفع )حرمان قليل(: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة   .4

تقع ما بني �1.2 واأقل من �.1

م�صتوى معي�صة مرتفع جدًا )حرمان قليل جدًا(: قيمة دليل م�صتوى   .�

املعي�صة تقع ما بني �.1 و2 

عدد املوؤ�رشاتعدد املجاالت امليدان

�14. التعليم

2�7. ال�صحة

��7. البنى التحتية

��4. امل�صكن

�69. حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 6�9. و�صع االأ

2842دليل م�صتوى املعي�صة

اجلدول 1: عدد جماالت وموؤ�رشات ميادين دليل م�شتوى املعي�شة 
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فئتي م�صتوى  التب�صيط اعتمد ت�صينف ثلثي حيث جمعت  وملزيد من 

معي�صة  م�صتوى  هي  واحدة  فئة  يف  ومنخف�س  جدًا  منخف�س  معي�صة 

يعي�صون  الذي  املحرومني  ال�صكان  اأو  �رش  االأ ميثلون  )وهوؤالء  متدن 

حتت عتبة اال�صباع املحددة يف الدرا�صة(. وجمعت فئتا م�صتوى معي�صة 

مرتفع ومرتفع جدًا يف فئة واحدة هي م�صتوى معي�صة عال. وبقيت فئة 

م�صتوى املعي�صة املتو�صط كما هي يف الت�صنيفني اخلما�صي والثلثي.

 

م�صتوى معي�صة متدن )حرمان عال( : قيمة دليل م�صتوى املعي�صة   .1

تقع ما بني ال�صفر واأقل من 1.

م�صتوى  دليل  قيمة  متو�صط(:  )حرمان  متو�صط  معي�صة  م�صتوى   .2

املعي�صة تقع ما بني 1 واأقل من �1.2.

م�صتوى  دليل  قيمة  منخف�س(:  )حرمان  عال  معي�صة  م�صتوى   .�

املعي�صة تقع ما بني �1.2 و2.

هل هذه املنهجية منا�شبة للعراق؟

ومتيل  ذلك.  اىل  �صارة  االإ �صبقت  كما  بعاد  االأ متعددة  ظاهرة  الفقر 

الب�رشي لكونه اكرث  الفقر  التنمية اجلديدة اىل االخذ مبفهوم  اأدبيات 

بعاد املتعددة لهذه الظاهرة من جمرد فقر الدخل. ولكن  تعبريا عن االأ

همية يف  هذا التقدم يف املفاهيم مل يقابله تقدم مواز بالقدر نف�صه من االأ

بعاد  تفاق عامليا على ت�صميم و�صائل قيا�س للفقر الب�رشي يغطي االأ االإ

املتعددة، حيث ال يزال هذا العمل يف بداياته. ويتميز يف هذا املجال 

منائي والذي  مم املتحدة االإ دليل الفقر الب�رشي الذي طّوره برنامج االأ

الربنامج،  ال�صادرة عن  الب�رشية  التنيمة  تقارير  نتائجه يف  تعر�س 

غرا�س املقارنات الدولية، فيما ميكن  وىل الأ وهو م�صمم بالدرجة االأ

البحث يف ت�صميم اأدلة مكملة اأو بديلة اكرث تف�صيل وملءمة للخ�صائ�س 

الوطنية ت�صلح لقيا�س الفقر الب�رشي على ال�صعيد الوطني. 

هذا  يف  يندرج  الدرا�صة  هذه  يف  املعتمد  املعي�صة  اأحوال  دليل  اإن 

جتاه  االإ مع  ان�صجاما  ال  للعراق،  ملئمة  نف�صها  واملقاربة  ال�صياق. 

عتماد مفهوم الفقر الب�رشي فح�صب، بل العتبارات عملية  العاملي الإ

�رشة، الدخل واالنفاق،  اي�صا. ان بيانات تف�صيلية عن موازنات االأ

البيانات  مل تكن متاحة يف العراق عند اعداد الدرا�صة، وتوفر هذه 

)مع بيانات اأخرى من م�صادر خمتلفة( �رشورية من اجل قيا�س فقر 

اأو احلرمان ح�رشا  الدخل. ومن ناحية اأخرى، فاإن مقاربة الفقر 

من منظور الدخل واالنفاق لي�صت املقاربة االكرث ملءمة يف و�صع 

عانات الغذائية،  العراق، حيث تعتمد ن�صبة كبرية من ال�صكان على االإ

نطاق وا�صع جدًا )ال�صيما  اأ�صا�صية مدعومة على  �صلع  ا�صعار  وحيث 

وال  متنظم،  ب�صكل  يعمل  ال  ال�صوق  اأن  كما  املحروقات(.  اأ�صعار 

ب�صكل م�صتقر وعقلين،  ال�صوق  اأ�صا�س مبادئ  يعمل على  قت�صاد  االإ

مني  كما اإن �صوق العمل تعاين من �صغوط كبرية ب�صبب الو�صع االأ

وغري ذلك.

مقاربة  يف  قت�صادي  االإ املنطق  اإعتماد  يكون  اال�صباب،  هذه  لكل 

واحت�صاب  الدخل  فقر  مفهوم  اإعتماد  يف  يبنى 
ُ
والذي  الفقر،  ظاهرة 

خ�صائ�س  ان  حيث  منا�صب،  غري  �صا�س  االأ هذا  على  الفقر  خطوط 

الفقر يف العراق اكرث تعقيدا وتداخل، وال تتعلق احيانا كثرية باملوارد 

االنتقالية  املرحلة  بعوامل اخرى مرتبطة بخ�صائ�س  بل  قت�صادية  االإ

الذي  �صطراب  واالإ واملوؤ�ص�صات،  اخلدمات  يف  احلا�صل  التدهور  و 

الفقر  �صا�س، تبدو مقاربة  يعاين منه املجتمع العراقي. وعلى هذا االأ

من منظور م�صتويات املعي�صة، واحلرمان الب�رشي يف جمموعة من 

امليادين )�صحة، تعليم، �صكن، خدمات، اأمن، موارد اقت�صادية....

الخ(، اكرث مو�صوعية واكرث ملئمة من املقاربات االخرى.   

اإطار رقم 1  

تف�شيل امليادين واملجاالت واملوؤ�رشات

املوؤ�رشاملجالامليدان

م
لي

تع
ال

1. متابعة الدرا�صة1- متابعة الدرا�صة

2. امل�صتوى التعليمي للبالغني 2- امل�صتوى التعليمي للبالغني

�- اإمكانية الو�صول اىل املدر�صة
�. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االبتدائية* 

4. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية *

�. مدى الر�صا  عن املدر�صة 4- امل�صتوى النوعي للمدر�صة

حة
�ص

ال

�رشة الذين يعانون من مر�س مزمن ع�صوي اأو م�صاكل �صحية 1- االمرا�س املزمنة وامل�صاكل ال�صحية 1. عدد اأفراد االأ

2- احلالة التعذوية للطفال
طفال )الوزن اإىل العمر( * 2. �صوء تغذية للأ

�. التقزم )الطول اإىل العمر( *

4. اال�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل�- الرعاية ال�صحية اثناء احلمل

4- اإمكانية الو�صول اىل املوؤ�ص�صات ال�صحية
�. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام *

6. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل/طبيب *

7. مدى الر�صا  عن اخلدمات ال�صحية �- امل�صتوى النوعية للخدمات ال�صحية
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املوؤ�رشاملجالامليدان

ية
حت

لت
 ا

ى
بن

ال

1- املياه

1. امل�صدر الرئي�صي ملياه ال�رشب

2. توفر مياه ال�رشب

�. مدى الر�صا  عن نوعية املياه

2- الكهرباء
4. توفر م�صدر للكهرباء

�. ا�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة

�- ال�رشف ال�صحي والنفايات
6. و�صيلة ال�رشف ال�صحي

7. و�صيلة التخل�س من النفايات

ن
صك

مل�
ا

1. مادة بناء ال�صقف1- املادة االن�صائية للم�صكن

2. ح�صة الفرد من غرف امل�صكن2- االكتظاظ

�. نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء�- الطاقة امل�صتخدمة �صمن امل�صكن

4. مدى الر�صا عن امل�صكن )امل�صاحة، اخل�صو�صية، التكلفة، ال�صو�صاء، البيئة داخل امل�صكن(4- موا�صفات اخرى للم�صكن

�- املكاره البيئية �صمن امل�صكن
�. عدد املكاره البيئية يف امل�صكن )من جمموع �: براز يف البيت اأو �صاحته، مياه راكدة يف 

البيت اأو �صاحته، مياه جماري يف �صاحة امل�صكن(

ن
صك

مل�
 ا

ط
حمي

1- الطرق واملوا�صلت

1. مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

2. نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

طفاء �صعاف و�صيارة االإ �. اإمكانية و�صول �صيارة االإ

4. مدى الر�صا  عن توفر الدكاكني/ال�صوق2- توفر الدكاكني/ال�صوق

�. مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن�- النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن

4- املكاره البيئية يف حميط امل�صكن
6. عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن )من جمموع �: قاذورات واأو�صاخ، مياه جماري، 

�صلحة( دخان، عربات ع�صكرية مدمرة، خمازن للأ

�- املواقع غري املرغوب فيها قرب امل�صكن
7. عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن )من جمموع 8: نهر، �صكة حديد، طريق �رشيع، 

منطقة �صناعية، �صغط عايل، جتمع اأزبال، منحدر، بداية وادي(

مان ال�صخ�صي 6- االأ
طفال خارج امل�صكن مان بالن�صبة للأ 8. مدى الر�صا عن االأ

9. اإطلق النار يف منطقة ال�صكن
ي

د
صا

�
قت

الإ
 ا

رشة
�

أ ال
 ا

ع
�ص

و

1- الو�صع املايل لل�رشة
1. متو�صط دخل الفرد 2004

2. اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

2- العمل

�. مدى الر�صا  عن توفر العمل وفر�س العمل

�رشة فراد االأ 4. و�صع حالة العمل الأ

�رشة مق�صوما على عدد العاملني( عالة )حجم االأ �. معدل االإ

�- امللكية
6. عدد ال�صلع املعمرة )من جمموع 16 �صلعة(

�صول )امل�صكن، �صيارة، دخول ملكية( 7. ملكية االأ

4- تاأمني املتطلبات احلياتية
8. عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها )من جمموع 6: منزل دافئ �صتاء، منزل بارد �صيفا، 

ثاث، �رشاء ثياب، اأكل حلم اأو �صمك( ق�صاء اأ�صبوع اأجازه خارج املنزل، تغري االأ

قت�صادي االجمايل �رشة لو�صعها االإ قت�صادي االجمايل�- تقييم االأ 9. تقييم ال�رشة لو�صعها االإ

2842العدد

* هذه املوؤ�رشات اعطيت ن�صف وزن يف بناء الدليل
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3. النتائج على امل�شتوى الوطني

كل  يطرحه  الذي  �صا�صي  االأ ال�صوؤال  على  وب�صيط  مبا�رش  جواب  يف 

العراق،  احلرمان يف  اأو  الفقر  م�صتوى  م�صوؤول وكل مواطن عن 

2004 يف حال من  �رش التي تعي�س عام  تقدر هذه الدرا�صة ن�صبة االأ

�رش  االأ من   %�1 بحوايل  املعي�صة،  اأحوال  دليل  ح�صب  احلرمان 

فراد الذين يتنمون  �رش واالأ فراد. وهوؤالء هم االأ وحوايل �4% من االأ

اىل فئة م�صتوى معي�صة متدن )جمموع من ينتمون اىل فئتي م�صتوى 

املعي�صة. ومن  اأحوال  دليل  منخف�س جدًا ومنخف�س( ح�صب  معي�صة 

م�صتوى  يف  يعي�صون  الذين  فراد  واالأ �رش  االأ فاإن  الن�صبة،  هذه  اأ�صل 

فراد. وميثل  االأ �رش و6% من  االأ �% من  تبلغ  معي�صة منخف�س جدًا 

هوؤالء ال�صكان الذي يعي�صون يف الفقر املدقع. 

املحرومة  �رش  االأ فئة  الرتكيز على  �صيكون  يلي،  الذي  التحليل  ويف 

معتمدين  واملنخف�س  جدًا  املنخف�س  املعي�صة  م�صتويي  ت�صم  التي 

يف  اليه  امل�صار  املعي�صة  مل�صتويات  الثلثي  الت�صنيف  وىل  االأ بالدرجة 

فراد. اأما العر�س  �رش ال االأ الفقرة ال�صابقة، مع الرتكيز على بيانات االأ

جزاء  االأ يف  معرو�س  فهو  املو�صع،  التحليل  للبيانات،  التف�صيلي 

الثلثة الكاملة من الدرا�صة.

ن�صبة  عن  قليل  تزيد  فراد  االأ ن�صبة  ان   ،1 وال�صكل   2 اجلدول  ويبني 

�رش  االأ ان  الفقر حيث  لظاهرة  �صائعة  اىل خا�صية  يعود  وهذا  �رش،  االأ

االف�صل  �رش  واالأ الوطني  املتو�صط  من  حجما  اكرب  عموما  هي  الفقرية 

فراد(  �رش )واالأ حاال. كما ان اجلدول والر�صم البياين يظهران توزع االأ

حتتل  التي  �رش  االأ ان  يظهر  حيث  اخلم�صة،  املعي�صة  م�صتويات  ح�صب 

مراتب م�صتوى معي�صة متو�صط ح�صب الدليل املعتمد ت�صكل الن�صبة االكرث 

تعي�س يف م�صتوى معي�صة منخف�س  التي  �رش  االأ ت�صكل  اهمية، يف حني 

�رش امل�صنفة  جدًا مبقدار يزيد قليل عن �%، يف الوقت الذي ال ت�صكل االأ

�رش.  ذات م�صتوى معي�صة مرتفع جدًا �صوى 2% من االأ

املجموعمرتفع جدًامرتفعمتو�صطمنخف�سمنخف�س جدًااملوؤ�رش

1�.818.0�2.728.07.�100.0دليل ميدان التعليم

7.912.824.229.�2�.6100.0دليل ميدان ال�صحة

28.�29.92�.�1�.1�.2100.0دليل ميدان البنى التحتية

6.61�.�27.128.�24.�100.0دليل ميدان امل�صكن

1�.�24.9�0.220.�8.9100.0دليل ميدان حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 2�.8�1.�27.41�.44.1100.0دليل ميدان التقييم الذاتي لو�صع االأ

42�.844.822.02.0100.0.�دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

6.�27.�44.620.01.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد(

�رش ح�شب م�شتوى املعي�شة )الت�شنيف اخلما�شي( - العراق )%(  جدول 2: توزيع االأ

�شكل 1
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امليدان
م�صتوى املعي�صة

املجموععالمتو�صطمتدن

�1.8�2.7��.�100 التعليم

20.724.2��.1100 ال�صحة

�8.�2�.�16.�100 البنى التحتية

20.127.1�2.7100 امل�صكن

40.4�0.229.4100 حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 127.417.�100.�� و�صع االأ

�1.244.824.1100دليل م�صتوى املعي�صة   )اأ�رش(

844.621.6100.��دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد(

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان )الت�شنيف الثالثي( - العراق )%(  اجلدول 3: توزيع االأ

معي�صة  م�صتوى  هي  م�صتويات  ثلث  اىل  �رش  االأ ت�صنيف  وباإعتماد 

ان  يلحظ  وعال،  ومتو�صط  املحرومة(  �رش  االأ ميثل  )وهو  متدن 

�رش التي تنتمي اىل فئة م�صتوى املعي�صة املتو�صط تتغري ح�صب  ن�صبة االأ

هو  اأدنى  حد  بني  يرتاوح  ن�صبيا  �صَيق  مدى  �صمن  املختلفة  امليادين 

��% يف ميدان التعليم. يف  24% يف ميدان ال�صحة وحد اق�صى هو 

ق�صى لفئتي  دنى واالأ حني يلحظ تفاوتات اكرث حدة بني احلدين االأ

م�صتوى املعي�صة املتدنية والعالية. 

وكما يبدو يف �صكل 2، فاإنه ت�صجل ن�صب حرمان متفاوته يف امليادين 

الظروف  تطور  نتيجة  املعي�صة  اأحوال  دليل  منها  يت�صكل  التي  املختلفة 

الزمنية من جهة، ونتيجة العوامل اخلا�صة املوؤثرة بكل ميدان ب�صكل 

وت�صجل  اأخرى.  جهة  من  ال�صابق،  احلكم  نظام  اإزالة  منذ  متفاوت 

لل�رشة  قت�صادي  االإ الو�صع  ميداين  يف  املحرومة  �رش  للأ ن�صبة  اأعلى 

�رش يف العراق( وميدان البنى التحتية )�8% من  )��% من اجمال االأ

�رش ذات م�صتوى معي�صة منخف�س جدًا يف هذين  �رش(. وتبلغ ن�صب االأ االأ

امليدانني 24% و28% تباعا. يف املقابل �صجلت اأدنى الن�صب يف ميداين 

�رش تباعا(، يف حني زادت ن�صب  امل�صكن وال�صحة )20% و21% من االأ

�رش امل�صنفة �صمن فئة م�صتوى املعي�صة العايل اىل ��% و��%.  االأ

وتعني هذه التفاوتات ان عدم توفر البنى التحتية واخلدمات املرتبطة 

كرث اأهمية  بعاد االأ �رشة االأ قت�صادي للأ بها ت�صكل اىل جانب الو�صع االإ

�رش العراقية، ويجب بالتايل اعطاوؤها  يف احلرمان التي تعاين منها االأ

اأولوية يف ال�صيا�صات وبرامج التنمية وذلك عن طريق توفري خدمات 

عن  وكذلك  ا�صتقرارها،  و�صمان  تغطيتها  وتو�صيع  التحتية  البنى 

طريق مكافحة الفقر ورفع م�صتوى الدخول بوجه عام.

تية  الفقرات االآ امليادين ت�صتعر�س  الرئي�صة للحرمان ح�صب  ال�صمات 

دليل  منها  يتكون  التي  ال�صتة  امليادين  من  لكل  اأهمية  كرث  االأ ال�صمة 

ح�صب  �رش  االأ توزيع  على  طلع  االإ ميكن  كما  املعي�صة.  م�صتوى 

فرادية املكونة للدليل )42 موؤ�رشا( يف اجلدول الوارد  املوؤ�رشات االأ

طار رقم  1. يف  االإ

موؤ�رشات(،  خم�صة  من  التعليم  دليل  )يتكون  التعليم   مليدان  بالن�صبة 

�رش ب�صكل متقارب على فئات م�صتوى املعي�صة الثلثة  تتوزع فيها االأ

�رش املحرومة �2% مقابل ��% لفئة م�صتوى املعي�صة  حيث تبلغ ن�صبة االأ

املرتفع و��% فئة م�صتوى معي�صة عال. اأما على م�صتوى املوؤ�رشات 

امل�صتوى  موؤ�رش  يف  م�صجلة  للحرمان  ن�صبة  اعلى  فاإن  فرادية،  االأ

 ،%48 حوايل  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  تبلغ  حيث  للبالغني  التعليمي 

الدرا�صة  متابعة  موؤ�رش  ح�صب  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  تبلغ  حني  يف 

�رش. ويعني ذلك ان املوؤ�رشات التعليمية للجيل ال�صابق  22% من االأ

امل�صتوى  ان  ذلك  احلايل،  للجيل  التعليمية  املوؤ�رشات  من  اأدنى  هي 

التعليمي للبالغني ميثل ر�صيد ما تراكم من جهود تعليمية على مدى 

همال الذي  عقود عديدة، يعك�س اإرتفاع ن�صبة احلرمان فيه نتيجة االإ

متابعة  موؤ�رش  ان  حني  يف   ،200� عام  قبل  التعليم  اإليه  تعر�س 

الدرا�صة.  الو�صعية احلالية للجيل احلايل يف �صن  الدرا�صة يعرب عن 

�رش تعترب حمرومة  من ناحية اخرى، بينت النتائج ان حوايل ربع االأ

ح�صب موؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل املدر�صة االبتدائية وثلث 

املدر�صة  اىل  الو�صول  وقت  موؤ�رش  ح�صب  حمرومة  تعترب  �رش  االأ

املدر�صة مرتفعة  اداء  الر�صا عن  ن�صبة  فان  الثانوية. وب�صكل عام، 

اأو  الكلي  ر�صاها  عدم  عن  عرب  �رش  االأ من   %17 فقط  حيث  ن�صبيا، 

على  ويعتمد  ن�صبي  املوؤ�رش  هذا  ان  ومعلوم  املدر�صة.  عن  اجلزئي 

�صمن  واأولياتها  توقعاتها   �صوء  يف  ر�صا  من  �رشة  االأ به  ت�صعر  ما 

اأن تتغري قيمة هذا املوؤ�رش عند تغري  املتوقع  ظروف العراق، ومن 

�رش والظروف املحلية. توقعات االأ

ي�صري  موؤ�رشات(   7 من  ال�صحة  دليل  )يتكون  ال�صحة  ميدان  يف 

�رش ح�صب فئات م�صتوى املعي�صة الثلثة ي�صري اىل رجحان  وتوزيع االأ

والتي  امليدان  دليل  ح�صب  عال  م�صتوى  ذات  �رش  االأ باجتاه  وا�صح 

للم�صتويني  و%21   %24 مقابل  �رش،  االأ من   %�� حوايل  ت�صكل 

امليدان، حيث  هذا  اىل طبيعة  ذلك جزئيا  ويعود  واملتدن.  املتو�صط 

املعي�صة  مل�صتوى  مقابل  يعترب  االنتماء  يعني  امرا�س  ان عدم وجود 

�صحة  جماالت  ال�صحة  ميدان  ويغطي  امليدان.  هذا  يف  العايل 

اىل  باإ�صافة  املزمنة،  واالمرا�س  االجنابية،  وال�صحة  االطفال، 

عن  الر�صا  ومدى  ال�صحية  املراكز  اىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت 

ن�صب  فاإن  الوطني،  امل�صتوى  على  انه  ويتبني  ال�صحية.  اخلدمات 

اىل  ن�صبة  )الطول  التقزم  ملوؤ�رش  بالن�صبة  �صجلت  االعلى  احلرمان 

العمر( الذي يعرب عن �صوء تغذية مرتاكم ومزمن )مرتبط بعوامل 

�رش التي فيها  مركبة من �صمنها العادات الغذائية( حيث تبلغ ن�صبة االأ

ان  حني  يف   %18 حوايل  التقزم  من  يعانون  اخلام�صة  دون  اأطفال 

الن�صبة تبلغ 9% ح�صب موؤ�رش نق�س الوزن للفئة العمرية نف�صها )العمر 



11 ح�شائياخلال�صة التنفيذية امللف الإ

�شكل 2

و�صمن  املبا�رش  باملعنى  تغذية  �صوء  موؤ�رش  وهو  الوزن(  اىل  ن�صبة 

حرمان  ن�صبة  اعلى  �صجلت  امليدان،  هذا  ويف  اق�رش.  زمني  مدى 

ملوؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل مركز �صحي اأو طبيب، حيث 

املوؤ�رش، يف حني ان  �رش حمرومة ح�صب هذا  42% من االأ اعتربت 

م�صت�صفى.  اىل  بالو�صول  االمر  يتعلق  عندما   %29 تبلغ  الن�صبة  هذه 

�رش تعترب غري را�صية كليا اأو جزئيا  �8% من االأ كما ان ما يقارب 

عن اخلدمات ال�صحية، وهو ما يزيد عن �صعفي ن�صبة عدم الر�صا 

موؤ�رش  املحرومة ح�صب  �رش  االأ ن�صبة  وتبلغ  التعليمية.  اخلدمات  عن 

االمرا�س املزمنة ووجود م�صاكل �صحية 12% وح�صب مو�رش توفر 

�1%. ويرجع اإرتفاع ن�صبة احلرمان  الرعاية ال�صحية اثناء احلمل 

ملوؤ�رش الوقت اللزم للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل اأو طبيب اإىل 

ل�صنة  ال�صابقني  العقدين  خلل  ال�صحة  قطاع  اأ�صاب  الذي  همال  االإ

�200، من جهة، واإىل الظروف غري الطبيعية بعد ال�صنة املذكورة 

طباء  االأ اإنتقال  اأو  ال�صحية  املراكز  بع�س  اإغلق  اإىل  اأدت  والتي 

�رش املحرومة، التي حتتاج اإىل  منها، من جهة ثانية. وتبلغ ن�صبة االأ

اأكرث من 20 دقيقة للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل اأو طبيب، %70 

يف الريف و �4% يف احل�رش.

موؤ�رشات(   7 من  امليدان  هذا  دليل  )يتكون  التحتية  البنى  ميدان 

بامليادين  مقارنة  احلرمان  ن�صب  اعلى  فيه  ت�صجل  الذي  امليدان  وهو 

�رش على فئات م�صتوى املعي�صة الثلث ب�صكل  االخرى. وتتوزع االأ

�رش  �رش املحرومة �8% مقابل 26% للأ غري متوازن حيث ت�صكل االأ

هذا  دليل  ويغطي  العايل.  للم�صتوى  و%16  املتو�صط  امل�صتوى  ذات 

من  والتخل�س  ال�صحي  وال�رشف  والكهرباء،  املياه،  توفر  امليدان 

�صمن  احلرمان  ن�صب  يف  تباينا  كرث  االأ هو  امليدان  هذا  النفايات. 

م�صدر  توفر  ملوؤ�رش   %4 بني  ما  الن�صب  هذه  ترتاوح  اإذ  موؤ�رشاته 

للكهرباء و�8% ملوؤ�رش اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة. 

اإىل  للكهرباء  م�صدر  توفر  ملوؤ�رش  احلرمان  ن�صبة  اإنخفا�س  ويرجع 

لتو�صيع  والثمانينات  ال�صبعينات  عقدي  خلل  بذلت  التي  اجلهود 

�رش من  ال�صبكة العامة للطاقة الكهربائية. اإال اأن معاناة �8% من االأ

�صاعات  لب�صع  الكهرباء  توفر  من  اأو  يومية  اأو  اأ�صبوعية  اإنقطاعات 

من  عالية  درجة  يعني  طلق  االإ على  توفرها  عدم  من  اأو  يوميا 

مر الذي يرتتب عليه احلرمان  احلرمان من الطاقة الكهربائية، االأ

�صا�صية التي يتم اإ�صباعها عن طريق اأجهزة  من العديد من احلاجات االأ

نحراف  االإ قيمة  اإنخفا�س  امللحظ  ومن  الكهربائية.  بالطاقة  تعمل 

مما  العامة  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار  ملوؤ�رش  املعياري 

�رش يف العراق. ي�صري اإىل اأن ن�صب احلرمان متقاربة ملعظم االأ

 

وفيما يخ�س موؤ�رشات املياه، يلحظ اأن ن�صب احلرمان فيها اأقل مما 

�2% و��%  بني  امليدان عموما، وترتاوح  موؤ�رشات  عليه يف  هي 

ملوؤ�رش  و%49  ال�رشب،  مياه  وتوفر  بال�صبكة  للت�صال  بالن�صبية 

الر�صا عن نوعية املياه. اإال اأن هذه املوؤ�رشات تت�صف باإرتفاع قيمة 

نحراف املعياري لها نظرا للتفاوت الكبري يف قيم هذه املوؤ�رشات  االإ

و�صيلة  ملوؤ�رش  بالن�صبة  اأما  واحل�رشية.  الريفية  �رش  االأ بني  وخا�صة 

التخل�س من النفايات فهو ثاين اأعلى موؤ�رش يف ن�صبة احلرمان اإذ تبلغ 

�رش التي ال ميكنها التخل�س من النفايات عن طريق حاويات  ن�صبة االأ

�رش  مغلقة اأو اجلمع من قبل عمال جمع القمامة 70%. وتبلغ ن�صبة االأ

املحرومة ح�صب موؤ�رش و�صيلة ال�رشف ال�صحي �%4. 

قل تباينا ما بني ن�صب احلرمان  قل حرمانا واالأ يعد ميدان امل�صكن االأ

 � امليدان  هذا  دليل  موؤ�رشات  )عدد  امليدان  هذا  مبوؤ�رشات  اخلا�صة 

 %27 مقابل  �رش  االأ من   %20 املحرومة  �رش  االأ وت�صكل  موؤ�رشات(، 

لل�رش ذات م�صتوى متو�صط و��% لل�رش ذات م�صتوى عال. ولعل 

مدين  االأ على  و�صاع  باالأ تاأثرا  اأكرث  امليدان  هذا  اأن  اإىل  يعود  هذا 

مل  وبالتايل  الق�صري  مد  االأ على  هو  مما  جل  االأ والطويل  املتو�صط 

الطبيعية  غري  بالظروف  الدرجة  بنف�س  امليدان  هذا  موؤ�رشات  تتاأثر 

ميدان  اأن  هذا  يعني  وال  خرى.  االأ امليادين  يف  املوؤ�رشات  كاأغلب 

 %40 اأن معاناة  اإذ   ،200� قبل  املطلوبة  بالرعاية  امل�صكن قد حظي 

كتظاظ وفق موؤ�رش ح�صة الفرد من غرف امل�صكن  �رش من االإ من االأ

طويلة.  ل�صنوات  امل�صكن  باإحتياجات  الوفاء  يف  ق�صور  وجود  توؤكد 

ن�صبة  اأعلى  وهي  املذكورة،  احلرمان  ن�صبة  فاإن  احلال،  واقع  ويف 

حرمان �صمن موؤ�رشات هذا امليدان، كانت �صتزيد عما هي عليه لو 
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وممار�صات  حروب  �صحايا  العراقيني  من  الف  االآ مئات  يذهب  مل 

النظام ال�صابق ولو مل يهاجر املليني من �صكان العراق اإىل اخلارج. 

الر�صا عن  �رش عن عدم  االأ �7% من  فقد عربت  ناحية اخرى  من 

وفق  اقل  املحرومة  �رش  االأ ن�صب  كانت   حني  يف  �صكنهم،  ظروف 

مادة  ملوؤ�رش   %16 امليدان. وتراوحت بني  لهذا  املوؤ�رشات االخرى 

بناء ال�صقف، و22% و�2% ملوؤ�رشي نوع الطاقة امل�صتخدمة لت�صخني 

تكون   ذلك،  �صوء  ويف  امل�صكن.  داخل  البيئية  املكاره  وعدد  املياه 

االولوية مل�صكلة االكتظاظ وظروف ال�صكن العامة املعرب عنها بعدم 

والتكلفة  واخل�صو�صية  امل�صكن  م�صاحة  يطال  الذي  �رشة  االأ ر�صا 

وال�صو�صاء والبيئة داخل امل�صكن. 

 9 من  امليدان  دليل  )ويتكون   امل�صكن  حميط  مبيدان  يتعلق  فيما 

موؤ�رشات تغطي جماالت املوا�صلت، والقرب من ال�صوق، التلوث 

 %40 تبلغ  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  فاإن  من(،  واالأ امل�صكن،  وموقع 

مقابل �0% للم�صتوى املتو�صط و�0% للم�صتوى العايل. ويلحظ اأن 

ن�صبة احلرمان لثمانية من املوؤ�رشات الت�صعة لهذا امليدان تتجاوز %�0 

وهي تزيد عن �7% بالن�صبة لثلثة موؤ�رشات. ويرجع اإرتفاع ن�صب 

احلرمان للموؤ�رشات الثلثة املذكورة، وهي موؤ�رش مدى الر�صا عن 

البيئية يف  املكاره  امل�صكن وموؤ�رش عدد  التلوث خارج  النظافة وعدم 

حميط امل�صكن وموؤ�رش اإطلق النار يف منطقة امل�صكن، حلد كبري اإىل 

اأن االنحراف  2004. ومن امللحظ  ل�صنة  الطبيعية  الظروف غري 

يف  كبري  تباين  لوجود  ن�صبيا  مرتفع  املذكورة  للموؤ�رشات  املعياري 

ن�صب احلرمان منها خا�صة بني حمافظات كرد�صتان وبقية حمافظات 

نوعية  موؤ�رش  احلرمان،  ن�صبة  ارتفاع  حيث  من  ويليها  العراق. 

تعترب  �رش  االأ 40% من  ن�صبة  ان  امل�صكن، حيث  املوؤدي اىل  الطريق 

ذات م�صتوى متدن ح�صب هذا املوؤ�رش. 

قت�صادي )ويتكون دليل هذا امليدان من 9  �رشة االإ يعد ميدان و�صع االأ

موؤ�رشات تغطي جماالت الو�صع املايل، والعمل، وملكية اال�صول، 

�رشة لو�صعها(، واحدا من اأعلى ميدانني يف ن�صب احلرمان  وتقييم االأ

�رش املحرومة هذا امليدان  بعد ميدان البنى التحتية. وقد بلغت ن�صبة االأ

��% مقابل 27% للم�صتوى املتو�صط و18% للم�صتوى العايل. وتعود 

اأثر �صيا�صات الدولة التي ت�صببت يف  ن�صبة احلرمان املرتفعة هذه اىل 

قت�صادي  �رش واإثر اإجراءات احل�صار االإ تخفي�س الدخول احلقيقية للأ

ربعة من  �رش. وتزيد ن�صبة احلرمان الأ التي وقع معظم عبئها على االأ

ال�صلع  �0%. ويحتل موؤ�رش عدد  امليدان عن  لهذا  الت�صعة  املوؤ�رشات 

�رش  االأ ن�صبة  تبلغ  حيث  احلرمان  ن�صب  يف  وىل  االأ املرتبة  املعمرة 

�صلع  ثمانية  من  اأقل  متلك  اإلتي  �رش  االأ ن�صبة  اأي  مبوجبه،  املحرومة 

اأ�صعار  اإرتفاع  يف  قت�صادي  االإ احل�صار  ت�صبب  لقد   .%60 معمرة، 

بن�صب كبرية، مما ادى اىل عدم  �رش  االأ بـدخول  ال�صلع مقارنة  هذه 

�رش على اإ�صتبدال ما يندثر منها ب�صلع جديدة، بل على  قدرة معظم االأ

�رش اإىل بيع بع�س ما لديها من  العك�س من ذلك اإ�صطرت بع�س االأ

نفاق على حاجات اأ�صا�صية اأكرث اإحلاحا. �صلع معمرة للإ

 

هذا  �صمن  احلرمان  ن�صبة  يف  الثانية  املرتبة  يف  ياأتي  الذي  واملوؤ�رش 

امليدان هو موؤ�رش مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل حيث 

�رش غري الرا�صية عن توفر العمل وفر�س العمل %�7.  تبلغ ن�صبة االأ

حتلل  االإ بعد  البطالة  ن�صب  اإرتفاع  اإىل  الن�صبة  هذه  اإرتفاع  وبرجع 

الع�صكري عام �200 ب�صبب حل اجلي�س والعديد من اأجهزة الدولة 

التي كانت ت�صتوعب ن�صبة مهمة من القوى العاملة، من جهة، واإىل 

درجة  اإىل  قت�صادي  االإ الن�صاط  حدت  التي  الطبيعية  غري  الظروف 

اإرتفاع  البطالة  اإرتفاع ن�صب  كبرية ، من جهة ثانية. وقد نتج عن 

عالة خم�صة فاأكرث بالن�صبة ل %�4  عالة فبلغت قيمة معدل االإ معدل االإ

�رش حمرومة باإعتبار اأن على كل فرد يعمل  �رش، وتعد هذه االأ من االأ

فيها اأن يعيل خم�صة اأفراد اأو اأكرث. كما بلغت ن�صب احلرمان بالن�صبة 

�رَشحت  حيث   %�1 تاأمينها  املمكن  احلياتية  املتطلبات  عدد  ملوؤ�رش 

من  فقط  اأقل  اأو  اإثنني  تاأمني  ت�صتطيع  باأنها  �رش  االأ من  الن�صبة  هذه 

املنزل  باإبقاء  املوؤ�رش واملتمثلة  يت�صمنها  التي  ال�صتة  املتطلبات احلياتية 

دافئا يف ال�صتاء، اإبقاء املنزل باردا لطيفا يف ال�صيف، ق�صاء اأ�صبوع 

ثاث التالف القدمي، �رشاء  )مدفوع( اإجازة خارج املنزل، تغيري االأ
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ثياب جديدة اأو م�صتعملة واأكل اللحم، الدجاج اأو ال�صمك ثلثة مرات 

�رش التي ال ت�صتطيع تاأمني مبلغ  قل. وتبلغ ن�صبة االأ اأ�صبوعيا على االأ

�رش، وهو ما ي�صري اىل  �6% من االأ األف دينار خلل ا�صبوع   100

قت�صادية وعدم القدرة على التعامل مع  م�صتوى اله�صا�صة املالية اأو االإ

قت�صادية والطوارئ. ال�صدمات االإ

اأدلة م�شتوى املعي�شة على م�شتوى احل�رش والريف

يرتبط م�صتوى املعي�صة يف العراق اإىل حد كبري مع درجة التح�رش. 

فبوجه عام تعاين املناطق الريفية من اأعلى درجات احلرمان ويتجه 

نخفا�س يف املعدل كلما كرب حجم التجمع ال�صكاين لي�صل  احلرمان للإ

اأدنى م�صتوياته يف املدن الكبرية مما �صكل دافعا مهما للهجرة الداخلية 

اخلم�صينات  عقدي  خلل  وخا�صة  الكبرية  املدن  باإجتاه  العراق  يف 

بني  التباين  هذا  خلق  يف  عديدة  عوامل  �صاهمت  وقد  وال�صتينات. 

الريف واحل�رش منها حتيز الدولة يف توفري اخلدمات ل�صالح املدن 

العمل يف  ال�صغرية والريف وقلة فر�س  املدن  الكبرية على ح�صاب 

الزراعية.  للمنتجات  الن�صبية  �صعار  االأ واإنخفا�س  الريفية  املناطق 

�صعار  هتمام بالريف منذ بدء ال�صبعينات واإرتفاع االأ اإال اأن زيادة االإ

قت�صادي  احلقيقية للمنتجات الزراعية، خا�صة بعد فر�س احل�صار االإ

يف بداية الت�صعينات، �صاهم يف تخفي�س الفجوة بني احل�رش والريف 

اإىل احل�رش وتغري  الريف  الداخلية من  الهجرة  فاإنخف�صت معدالت 

اإىل هجرة خارجية،  العراق  الهجرة من هجرة داخلية �صمن  منط 

خا�صة من املدن الكبرية، اإىل خارج العراق. 

 200� عام  حتلل  االإ منذ  التطورات  تركته  ما  الوا�صح  من  لي�س 

على التباين بني م�صتويات معي�صة احل�رش والريف. اإال اأنه من املوؤكد 

اأن التباين يف م�صتويات املعي�صة بني احل�رش والريف ال زال �صديدا، 

احل�رش  يف  احلرمان  م�صتويات  بني  املقارنة  ذلك  اإىل  ت�صري  وكما 

والريف واملبينة يف الر�صم البياين يف �صكل �.

يظهر هذا التباين بوجه اخل�صو�س يف ميادين التعليم وال�صحة وامل�صكن 

ما  تبلغ  الريفية  املناطق  �صمن  فيها  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  اأن  حيث 

ويظهر  احل�رشية.  املناطق  يف  املقابلة  الن�صب  اأمثال  ثلثة  يقارب 

ميدان البنى التحتية وميدان حميط امل�صكن درجة اأقل من التباين واإن 

�رش املحرومة �صمن املناطق مثلي  كان ال يزال مرتفعا اإذ تبلغ ن�صبة االأ

التحتية، ومرة  البنى  املناطق احل�رشية يف ميدان  املقابلة يف  الن�صب 

ون�صف الن�صب املقابلة مليدان امل�صكن. اأما ميدان الوحيد الذي جاءت 

اإذ  قت�صادي  �رشة االإ ن�صب احلرمان فيه متقاربة هو ميدان و�صع االأ

�4% يف  بـ  60% يف احل�رش مقارنة  فيه  �رش املحرومة  ن�صبة االأ تبلغ 

الريف. وي�صري هذا االختلف يف ن�صب التفاوت بني الريف واحل�رش 

اىل االثر املتفاوت للعوامل التاريخية والعوامل احلديثة على كل من 

فيها  ي�صاهم  التي  امليادين  التفاوت االكرب يف  ن�صب  البيئتني. وت�صجل 

احلرمان املرتاكم بدرجة اعلى والتي حتتاج اىل مدى زمني اأطول 

التفاوت اقل يف جمال  للتغري )تعليم، �صحة، م�صكن(، يف حني ان 

الت�صعينات  منذ  احلروب  اثر  ب�صبب  امل�صكن  وحميط  التحتية  البنى 

البنى  �200، والتي ادت اىل ترد كبري يف و�صع  بعد  ومرحلة ما 

التحتية وو�صع البيئة �صمل املدن ب�صدة اي�صا، مما قل�س التفاوت بينها 

وبني االرياف، وهو ما يظهره بو�صوح تقارب ن�صبت احلرمان بني 

قت�صادي وهو االكرث تاأثرا وتعبريا  �رشة االإ البيئتني بالن�صبة لو�صع االأ

قت�صادي  املرتاجع واملعمم يف املدن واالرياف على  عن الو�صع االإ

حد �صواء، واملتاأثر ب�صدة بالتطورات االكرث حداثة، ال�صيما يف �صنة 

ح�صول امل�صح وما ي�صبقها مبا�رشة.

من ناحية اأخرى، يلحظ وجود تباين اأو�صع بني احل�رش والريف 

العام مما هو عليه على م�صتوى  امل�صتوى  املعي�صة على  على م�صتوى 

امليادين املنفردة. فوفقا لدليل م�صتوى املعي�صة تبلغ ن�صبة احلرمان يف 

 %6�( احل�رش،  يف  لها  املقابلة  الن�صبة  اأمثال  ثلثة  من  اأكرث  الريف 

�رش ذات م�صتوى معي�صة  مقارنة بــ 21%(، ويف املقابل تبلغ ن�صبة االأ

عال يف احل�رش �صتة اأمثال الن�صبة املقابلة يف الريف، )�0% مقارنة بــ 

�%(. وي�صري هذا اإىل اأن احلرمان لي�س اأكرث اإنت�صارا يف الريف مما 

هو عليه يف احل�رش فح�صب واإمنا هو اأكرث عمقا اأي�صا. 

4. املناطق

بالنظر اإىل وجود خ�صائ�س م�صرتكة بني جمموعات من املحافظات، 

من  قليل  عدد  اأ�صا�س  على  املذكور  التحليل  بناء  ن�صب  االأ من  يكون 

ذات  املحافظات  من  عددًا  منها  كل  ي�صم  التي  اجلغرافية  املناطق 

حوال املعي�صية 2004  اخل�صائ�س امل�صرتكة. وكانت تقارير م�صح االأ

جغرافية  مناطق  اأربعة  اإىل  العراق  حمافظات  ت�صنيف  اعتمدت  قد 

تي: رئي�صة، كاالآ

اأربيل،  دهوك،  هي:  حمافظات   4 وت�صم  ال�صمالية،  املنطقة   •
ال�صليمانية

نينوى، كركوك،  � حمافظات هي:  الو�صطى، وت�صم  املنطقة   •
نبار  �صلح الدين، دياىل، االأ

منطقة بغداد، وت�صم حمافظة واحدة هي حمافظة بغداد  •

املنطقة اجلنوبية وت�صم 9 حمافظات هي: بابل، كربلء، وا�صط،   •
النجف، القاد�صية، املثنى، ذي قار، مي�صان، الب�رشة.

جغرايف  ت�صنيف  نه  الأ املعي�صية  بالظروف  الت�صنيف  هذا  يرتبط 

عقدي  خلل  ال�صائدة  و�صاع  االأ يعك�س   )geopolitical( �صيا�صي 

وعلى   .200� عام  النظام  �صقوط  وحتى  والت�صعينات  الثمانينات 

التي  كرد�صتان  منطقة  ال�صمالية  املنطقة  متثل  الت�صنيف،  هذا  وفق 

كانت م�صمولة باحلكم الذاتي حتى عام 1991 وبحكم م�صتقل بعدئذ. 

املحافظات  اأغلب  ت�صمل  املذكور  الت�صنيف  وفق  الو�صطى  واملنطقة 

بحكم  اإيران  مع  �صنوات  الثماين  حرب  من  معاناة  اأقل  كانت  التي 

موقعها اجلغرايف. ومنطقة بغداد لها خ�صو�صيتها باإعتبارها حمافظة 

اأعله فقد كانت  الت�صنيف  املنطقة اجلنوبية على وفق  اأما  العا�صمة. 

يرانية وباإنتفا�صة  االإ العراقية  باحلرب  تتعلق  �صباب  كرث معاناة الأ االأ

عام 1991 التي تلت حرب اخلليج.

 

ويف الواقع جاء ترتيب املحافظات وفقا لدليل م�صتوى املعي�صة مت�صقا 

مع الت�صنيف املذكور، اإذ اأن ثمانية من املحافظات التي ح�صلت على 

وىل تقع �صمن املناطق ال�صمالية والو�صطى وبغداد.  املراتب الت�صعة االأ

خرية،  الت�صعة االأ التي ح�صلت على املراتب  وثمانية من املحافظات 

اأخرى  بعبارة  اجلنوبية.  املنطقة  �صمن  تقع   ،18 اإىل   10 املراتب 

اأفرزه دليل م�صتوى املعي�صة  اإن الت�صنيف املذكور يتفق متاما مع ما 
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باإ�صتثناء حمافظتني فقط لهما خ�صو�صيتهما هما حمافظة الب�رشة، وقد 

جاء ترتيبها مت�صقا اأكرث مع املنطقة الو�صطى، وحمافظة دياىل وقد جاء 

ترتيبها مت�صقا اأكرث مع املنطقة اجلنوبية. عليه �صيعتمد الت�صنيف املذكور 

ن�صب لتحليل م�صتويات املعي�صة �صمن هذا التقرير، دون  باإعتباره االأ

تفرز  قد  اإذ  زمان،  االأ ولكل  غرا�س  االإ لكل  ف�صل  االأ اأنه  يعني  اأن 

ال�صنوات القادمة ت�صنيفا اأو ت�صنيفات مناطقية اأخرى اأكرث ملءمة.

يعر�س الر�صم الر�صم البياين يف �صكل 4 مقارنة لن�صب احلرمان ح�صب 

حوال  دليل اأحوال املعي�صة، وفقا لت�صنيف املناطق املعتمد يف م�صح االأ

االقل  هي  بغداد  منطقة  اأن  املقارنة،  من  ويت�صح   .2004 املعي�صية 

حرمانا بالن�صبة مل�صتويات املعي�صة بوجه عام تليها املنطقة ال�صمالية ثم 

املنطقة الو�صطى واأخري املنطقة اجلنوبية، التي تزيد فيها وحدها ن�صبة 

احلرمان عن املتو�صط الوطني، يف حني ان ن�صبة احلرمان يف املنطقة 

الو�صطى تقل قليل عن املتو�صط الوطني. 

وعلى م�صتوى امليادين، تعد منطقة بغداد هي االقل حرمانا بالن�صبة 

ال�صمالية  املنطقة  تليها  وامل�صكن،  وال�صحة  التعليم  هي  ميادين  لثلثة 

دنى حرمانا يف ميدانني هما ميدان البنى التحتية وميدان  حيث اأنها االأ

دنى حرمانا يف ميدان  حميط امل�صكن ثم املنطقة الو�صطى حيث اأنها االأ

قت�صادي. �رشة االإ قت�صادي االأ �رشة االإ واحد هو ميدان و�صع االأ
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�شكل 5
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كرث  اأن املنطقة اجلنوبية هي االأ وت�صري ن�صب احلرمان بو�صوح اىل 

على بالن�صبة خلم�صة من  حرمانا حيث اأن ن�صب احلرمان فيها هي االأ

امليادين ال�صتة وبالن�صبة لدليل م�صتوى املعي�صة. ومن امللحظ اأن ن�صب 

احلرمان للمنطقة اجلنوبية تزيد ب�صكل حم�صو�س عن ن�صب احلرمان 

خرى يف اغلب امليادين. املقابلة للمناطق االأ

 

ويف �صوء ذلك يكون من الطبيعي ان يتفاوت ترتيب االقاليم ح�صب 

اقليم  بني  االولويات  تختلف  ان  الطبيعي  ومن  املختلفة،  امليادين 

واآخر. 

اأو  االول  الرتتيب  اأولوية حتتل  لل�رش  قت�صادي  االإ الو�صع  وي�صكل 

اهميتها بني  تتفاوت  االخرى  امليادين  املناطق. ولكن  الثاين يف كل 

ويف  التعليم.  مليدان  اأولوية  هناك  ال�صمال،  ففي  واخرى.  منطقة 

ويف  التعليم،  يليها  التحيتة  البنى  مليدان  االولوية  الو�صطى،  املنطقة 

حميط  ميدان  يليها  التحتية  البنى  مليدان  اي�صا  االولوية  بغداد  منطقة 

اأي�صا  مني(. واخريا يف منطقة اجلنوب،  امل�صكن )وال �صيما البعد االأ

)وال�صيما  امل�صكن  حميط  ميدان  يليها  التحتية  البنى  مليدان  االولوية 

و�صع البيئة واملوا�صلت(. 

وب�صكل عام، �صلكت املناطق االربعة م�صارات متفاوتة خلل الفرتة 

املمتدة من ال�صبعينات حتى 2004. ففي املنطقة ال�صمالية )كرد�صتان( 

كانت موؤ�رشات التنمية �صديدة التاأخر خلل ال�صبعينات والثمانينات. 

الذاتي  احلكم  من  بنوع  متتعت   1991 عام  من  اعتبارا  انها  اال 

واحلماية الدولية التي ادت اىل ا�صتقرار ن�صبي وحت�صن يف موؤ�رشات 

التنمية يف عدد من امليادين، وا�صتمر هذا اال�صتقرار الن�صبي بعد انهيار 

النظام عام �200.

كانت  حيث  امل�صار،  حيث  من  يت�صابهان  وبغداد  الو�صط  منطقة 

ال�صبعينات  خلل  االعلى  هي  املنطقتني  هاتني  يف  التنمية  موؤ�رشات 

النظام.  ا�صتقرار  فرتة  خلل  والتنمية  النمو  تركز  من  وا�صتفادتا 

ب�صبب احلرب  والت�صعينات  الثمانينات  ن�صبيا خلل  الو�صع  وتراجع 

معاناتهما  ان  اال  واحل�صار،  اخلليج  حرب  ثم  االيرانية،  العراقية 

تاأثرا باحلرب  التي كانت اال�صد  ن�صبيا من مناطق اجلنوب  اقل  كان 

مع ايران خلل الثمانيات، وباآثار احل�صار. اأما بعد عام �200، 

اكرث  تعانيان  اللتان  املنطقتان  بغداد هما  الو�صط ومنطقة  فاإن منطقة 

�صلبا على  يوؤثر  من والعنف مما  االأ انعدام  املناطق االخرى من  من 

قت�صادي. مع ذلك فاإن هذا الو�صع  ظروف املعي�صة وعلى الو�صع االإ

م�صتويات  ان  يعني  ال�صابق، مما  الرتاكم  تاأثريات  يلغ  مل  امل�صتحدث 

امليادين  عدا  ما  االخرى،  املناطق  من  اف�صل  تزال  ال  فيها  املعي�صة 

مني. ال�صديدة االرتباط بالو�صع االأ

اأدنى  ال�صبعينات  التنمية خلل  يف املنطقة اجلنوب، كانت موؤ�رشات 

من الو�صط وبغداد، اال ان و�صعها تدهور ب�صكل �صديد خلل فرتتي 

احلرب العراقية االيرانية واحل�صار مما جعله اكرث املناطق حرمانا. 

وا�صتمر الو�صع غري امل�صتقر بعد انهيار النظام عام �200، خلفا ملا 

هو عليه الو�صع يف اقليم ال�صمال.

ن�شب احلرمان ح�شب املناطق والبيئتني الريفية واحل�رشية

اأظهرت املقارنات ال�صابقة اأن كًل من املنطقة اجلغرافية ونوع البيئة، 

ح�رش اأو ريف، يوؤثر بدرجة حم�صو�صة على م�صتوى املعي�صة. ويتبني 

من مقارنة ن�صب احلرمان اأن نوع البيئة يلعب بوجه عام دورا اأكرب 

اأنه  املنطقة اجلغرافية. ويلحظ  تلعبه  املعي�صة مما  يف حتديد م�صتوى 

للمنطقة اجلغرافية ولنوع  فئات وفقا  ثمانية  اإىل  �رش  االأ ت�صنيف  عند 

وىل )من 1  ربعة االأ البيئة، حت�صل الفئات احل�رشية على املراتب االأ

خرية، )�  ربعة االأ اإىل 4(، وحت�صل الفئات الريفية على املراتب االأ

اإىل 8(، يف 24 من 28 حالة1. 

  ويتبني من املقارنة اأن ريف املنطقة ال�صمالية هو االكرث حرمانا بني 

امليادين،  من  ربعة  والأ املعي�صة  م�صتوى  لدليل  وفقا  الثمانية  املناطق 

وفقا  حرمانا  منطقة  اأقل  ثاين  هو  املنطقة  هذه  ح�رش  اأن  حني  يف 

لدليل م�صتوى املعي�صة واأقلها حرمانا وفقا لدليل ميدانني من امليادين 

�رش( �شا�شية ح�شب املنطقة واحل�رش والريف )% لالأ ال�شكل6: احلرمان من احلاجات االأ

1. عدد احلاالت هو حا�صل �رشب عدد امليادين –	�صتة ميادين، بعدد املناطق –	4 مناطق.
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مر الذي ت�صبب يف اأن يكون التفاوت بني الريف واحل�رش  ال�صتة. االأ

فاإن  وبالتايل  االربعة.  املناطق  بني  االعلى  هو  ال�صمالية  املنطقة  يف 

التح�صن الن�صبي للو�صع يف كرد�صتان مقارنة بباقي مناطق العراق، 

يجب ان ال يحجب وجود تفاوت كبري داخل كرد�صتان بني احل�رش 

ثار الرتاكمية للحرمان املزمن. والريف الذي يزال يعاين من االآ

ن�صبة حرمان  اأدنى  املنطقة  الو�صطى، �صجل ح�رش هذه  املنطقة  ويف 

بني املناطق الثمانية، يف حني اتي ريفها يف الرتتيب الثالث من حيث 

اي�صا  ذلك  عن  ونتج  واجلنوب.  ال�صمال  ريف  بعد  احلرمان  ن�صبة 

م�صتوى تفاوت هام بني ح�رش املنطقة الو�صطة وريفها. 

احل�رش  بني  التباين  من  درجة  اأقل  بغداد  منطقة  تظهر  املقابل،  يف 

من  خلم�صة  بالن�صبة  وكذلك  املعي�صة  م�صتوى  لدليل  بالن�صبة  والريف 

امليادين ال�صتة. ويف الواقع حتظى منطقة ريف بغداد باأدنى م�صتوى 

وللو�صع  للم�صكن  بالن�صبة  الثمانية  العراق  مناطق  �صمن  حرمان 

�رشة. ويرجع م�صتوى احلرمان املنخف�س يف املنطقة  قت�صادي للأ االإ

غلب اإىل جملة عوامل ترتبط مبوقعها حول مدينة  املذكورة على االأ

هذه  اأ�رش  بع�س  دخول  اإرتفاع  العوامل  هذه  اأهم  بني  ومن  بغداد. 

وم�صاتل  الفواكه  ب�صاتني  متتلك  التي  �رش  االأ مقدمتها  ويف  املنطقة، 

�رش املرتفعة الدخل التي  �صجار ونباتات الزينة، و�صكن بع�س االأ االأ

تعمل �صمن مدينة بغداد واإ�صتفادة هذه املنطقة من اخلدمات اأكرث من 

اأي منطقة ريفية اأخرى، بل وحتى اأكرث من بع�س املناطق احل�رشية، 

كرب منها ي�صكل اإمتدادا  نظرا لقربها من مدينة بغداد وكون اجلزء االأ

ب�صبب  بغداد  مدينة  موؤ�رشات  تراجعت  حني  يف  املذكورة،  للمدينة 

اخلدمات، وكذلك  اىل  تفتقر  التي  الع�صوائية  للحياء  الكبري  التو�صع 

املباين  �200 والتي ادت اىل تخريب  بعد  منية  االأ ب�صبب االو�صاع 

واملن�صاآت واحتللها وتدهو املرافق العامة.

 

وتعاين املنطقة اجلنوبية من درجة عالية من احلرمان �صواء بح�رشها 

اعلى  اجلنوبية  املنطقة  ح�رش  يف  احلرمان  ن�صب  وتبلغ  بريفها.  اأو 

ن�صبة بني ح�رش املناطق، يف حني ياأتي ريف املنطقة اجلنوبية مبا�رشة 

املرتبة  ياأتي يف  انه  بعد ريف كرد�صتان يف م�صتوى احلرمان، كما 

ربعة من امليادين ال�صتة.  اخلام�صة اأو ال�صاد�صة بالن�صبة الأ

5. املحافظات

فيها  املعي�صة  م�صتويات  يف  العراق  حمافظات  تباينت  تاريخيا،   

�صباب عديدة يف مقدمتها الرعاية اخلا�صة التي حظيت بها مراكز  الأ

احلكومة.  قبل  من  واملو�صل  والب�رشة  كبغداد  معينة  حمافظات 

ومنذ بداية الثمانينات �صاهمت عوامل اأخرى يف تو�صيع التباين بني 

املحافظات منها املوقع اجلغرايف للمحافظة بالن�صبة ل�صاحات احلروب 

جتماعية ل�صكان املحافظات،  التي خا�صها النظام ال�صابق والرتكيبة االإ

وال�صيما يف ال�صمال واجلنوب، فيما اتخذ التباين يف حمافظات اخرى 

طابعا �صيا�صيا وع�صائريا. 

 

ن�صبة  اأدنى  تت�صمن  اربيل  اأن حمافظة  4 و �  اجلدولني  ويتبني من 

ومن  بغداد.  حمافظة  تليها  املعي�صة،  م�صتوى  لدليل  وفقا  حرمان 

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

62�.827.426.618.7�8.928.6.��دهوك

22�.6�0.717.222.0�7.229.0.��نينوى

1�2.729.619.6�1.��7.929.4.��ال�صليمانية

29.427.641.910.�22.042.820.4كركوك

�.��4.61�.727.018.�14.74�.91اأربيل

�9.827.�76.4��.666.847.147.4دياىل

نبار �4.617.148.96.9��.�48.122.9االأ

19.�16.�46.811.��9.7�4.220.4بغداد

�.��46.829.68�.��1.�71.�6�.8بابل

44.419.47�.027.760.8�8.14�.6كربلء

�.�0�6.249.14.���.4�.92�.874وا�صط

�.�9.817.674.911.722.749.�28�صلح الدين

�2.921.16�.222.447.�66.��8.8النجف

4�.228.184.8�9.7�0.262.6�1.6القاد�صبة

9�1.779.2�4.442.280.4�6.4.��املثنى

821.871.827.068.162.749.7.��ذي قار

�8.�12.474.719.�41.2�4.9��.1مي�صان

2�.�7.69�.127.9�6.9�4.028.2ب�رشة

�1.820.7�8.220.140.4��.1�1.2العراق

�رش( �شا�شية ح�شب امليدان واملحافظة )% لالأ جدول 4: ن�شب احلرمان من احلاجات االأ
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بالن�صبة  املحافظتني  هاتني  مواقع  يف  وا�صعا  تباينا  هنالك  اأن  امللحظ 

مليادين الدليل املذكور. فمحافظة بغداد متقدمة ب�صكل حم�صو�س عن 

حمافظة اأربيل بالن�صبة مليداين التعليم وامل�صكن يف حني ي�صح العك�س 

قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  وميدان  التحتية  البنى  مليدان  بالن�صبة 

امليادين  يف  اأربيل  حمافظة  تقدم  ويرجع  امل�صكن.  حميط  وميدان 

اإعتيادية  تعد  بظروف  تتمتع  اأنها  اإىل  رئي�س  ب�صكل  خرية  االأ الثلثة 

مر الذي �صاهم  اإىل حد كبري مقارنة بـالظروف يف حمافظة بغداد االأ

احلاجات  يخ�س  فيما  ن�صبيا  منخف�صة  حرمان  م�صتويات  حتقيق  يف 

التحتية واإنتعا�س  البنى  اإ�صباعها توفر خدمات  التي يتطلب  �صا�صية  االأ

قت�صادي وحت�صني بيئة حميط امل�صكن.   �رشة االإ و�صع االأ

م�صتوى  لدليل  وفقا  احلرمان  ن�صبة  اإنخفا�س  يف  الثالثة  واملحافظة 

نبار. وح�صلت حمافظة  املعي�صة هي حمافظة كركوك تليها حمافظة االأ

قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان  يف  وىل  االأ املرتبة  على  كركوك 

وىل يف ميدان امل�صكن.  نبار على املرتبة االأ فيما ح�صلت حمافظة االأ

لدليل  وفقا  احلرمان  ن�صبة  اإنخفا�س  حيث  من  التالية  واملحافظات 

و�صلح  اخلام�صة  املرتبة  يف  الب�رشة  حمافظة  هي  املعي�صة  م�صتوى 

يف  ونينوى  ال�صابعة  املرتبة  يف  ودهوك  ال�صاد�صة  املرتبة  يف  الدين 

ال�صكل  التا�صعة، وكما يو�صحه  املرتبة  الثامنة وال�صليمانية يف  املرتبة 

كرد�صتان  حمافظات  تت�صمن  مراتب  ت�صعة  اأول  فان  وبهذا   ...

)اأربيل ودهوك وال�صليمانية(، واملحافظات التي تقع فيها اأكرث اأربعة 

�رش املحرومة يف املحافظة )%(  ال�شكل 7: ترتيب املحافظات ح�شب ن�شب االأ

�شكل 8
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حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

ن�صبة ال�صكان 

)%(

14.719.419.41�.62�.72�.91�.624.2بغداد

�.�8.17.87.78.49.66.�9.6بابل

�.10.111.88.�7.9�.19.88.79نينوى

7�.46.47.�8.96.�8.2�.4.�ذي قار

6.�6.96.78.�8.74.47.7�.2دياىل

4.�2.410.�9.06.06.4�.96.6ب�رشة

�.86.��.6.79.9�.�6.�4.96ال�صليمانية

4.��.�9.��.4.74.64.86.�4القاد�صبة

14.04.6�.94.9�.14.9�.6.�وا�صط

6.��.6�.94.04.14.�4.��.�النجف

14.12.9.��.92.7�.6�.94.�كربلء

12.42.2�.6�.84.1.��.�2.��صلح الدين

6�.12.8�.62.1�.0�.72.0.�املثنى

نبار 0�.84.01.94.24.2�.64.9.�االأ

21.6�.42.�2.82.92.82.8.�مي�صان

1.��.2�.72.44.21.94.02.�اأربيل

2.84.02.�1.91.72.�2.1�.2كركوك

1.72.00.72.00.71.81.41.7دهوك

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العراق

�شا�شية ح�شب امليدان وح�شب املحافظة )املحافظات مرتبة تنازليا  فراد املحرومني من احلاجات االأ جدول 5: ن�شبة االأ

بح�شب ح�شة املحافظة من العدد االجمايل للمحرومني يف العراق وفق دليل م�شتوى املعي�شة( )%(

خارطة 1
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وكركوك(،  واملو�صل  والب�رشة  )بغداد  �صكانا  العراق  يف  مدن 

نبار و�صلح الدين.  وحمافظتني اآخريني هما االأ

ويف مقابل ذلك يلحظ اأن اأكرث املحافظات حرمانًا وفقا لدليل م�صتوى 

املعي�صة هي املثنى ثم بابل، تليها حمافظة القاد�صية، ثم ذي قار، ثم 

دياىل وكربلء ووا�صط والنجف ومي�صان على التوايل.

�رش املحرومة  ترتيب املحافظات ح�شب ح�شتها من اجمايل االأ

يف العراق

�رش  عر�صت الفقرة ال�صابقة و�صع املحافظات وترتيبها ح�صب ن�صبة االأ

�رش املقيمة يف كل حمافظة. وهذا موؤ�رش هام  املحرومة من اجمايل االأ

ي�صري اىل م�صتوى احلرمان �صمن النطاق اجلغرايف الذي تت�صكل منه 

املحافظة، وهو ما ميكن اال�صتناد اليه، اىل جانب موؤ�رشات اخرى، 

يف حتديد اأولويات التدخل على م�صتوى املناطق. اال ان عدد ال�صكان 

يف هذه املحافظات لي�س مت�صاويا، وبالتايل فاإن ن�صب احلرمان امل�صار 

اليها هذه ال تعك�س حجم امل�صكلة املطلق الذي تعرب عنه االعداد املطلقة 

فراد املحرومني يف كل حمافظة، والتي يجب ان يعتمد  لل�رش واالأ

للمعاجلة، وكذلك يف حتديد  التدخل  اأولويات  اي�صا يف حتديد  عليها 

حجم املوارد التي يجب تخ�صي�صها من اجل حت�صني م�صتوى املعي�صة 

يف  املحرومني  ال�صكان  عدد  على  كبري  حد  اىل  تتوقف  والتي  فيها، 

النطاق اجلغرايف املعني.

لن�صب  تبعا  فيها  املحرومني  فراد  االأ عدد  يف  اإذن  املحافظات  تتباين 

احلرمان ولعدد ال�صكان فيها. ويعر�س  ال�صكل 8 واجلدول � ح�صة 

ح�صب  ح�صب  املحرومني  فراد  للأ االجمايل  العدد  من  حمافظة  كل 

امليدان وح�صب املحافظة. وقد رتبت املحافظات يف اجلدول تنازليا 

العراق   يف  للمحرومني  االجمايل  العدد  من  املحافظة  ح�صة  بح�صب 

وفقا لدليل م�صتوى املعي�صة.

 وت�صم بغداد اكرب ح�صة من املحرومني بالن�صبة للدليل العام مل�صتوى 

املعي�صة ولكل اأدلته الفرعية رغم اإنخفا�س ن�صبة احلرمان فيها مقارنة 

ما  ي�صكل  بغداد  حمافظة  �صكان  عدد  ن  الأ ذلك  املحافظات،  بـبقية 

يقارب ربع اإجمايل �صكان العراق. وتاأتي حمافظة بابل بعد حمافظة 

نينوى  تليها  للمحرومني،  العدد االجمايل  للح�صة من  بالن�صبة  بغداد 

ويزيد  التوايل.  على  وال�صليمانية  والب�رشة  ودياىل  قار  ذي  ثم 

املعي�صة يف كل من حمافظة من  لدليل م�صتوى  عدد املحرومني وفقا 

املحافظات املذكورة عن ن�صف مليون فرد. 

وفق  للمحرومني  املئوية  الن�صبة  اأن  اجلدول  هذا  من  ويلحظ 

ونينوى  والب�رشة  بغداد  حمافظات  يف  املعي�صة  مل�صتوى  العام  الدليل 

نبار واأربيل وكركوك ودهوك تقل  وال�صليمانية و�صلح الدين واالأ

عن الن�صبة املئوية لل�صكان فيها، يف حني يلحظ العك�س بالن�صبة لبقية 

املحافظات. ويرجع هذا اإىل اأن ن�صبة احلرمان للمحافظات املدرجة 

تكون اأقل من معدله للعراق عموما.

فراد �شر والأ رتباط احلرمان بخ�شائ�س الأ 6. اإ

بينت الدرا�صات يف خمتلف بلدان العامل وجود ارتباط بني الفقر، وبني 

جتماعية  االإ اخل�صائ�س  من  عدد  وبني  عام،  ب�صكل  املعي�صة  م�صتوى 

العمل،  يف  والو�صع  والعمر،  �رشة،  االأ حجم  مثل  قت�صادية،  واالإ

وم�صتوى التعليم، وما اإىل ذلك. وت�صتك�صف الفقرات التي تلي ارتباط 

فراد يف العراق. �رش واالأ ن�صب احلرمان ببع�س خ�صائ�س االأ

�رشة م�شتوى املعي�شة وخ�شائ�ص االأ

�رشة بخ�صائ�س هذه االخرية ب�صكل متباين.  يتاأثر م�صتوى معي�صة االأ

�رش املحرومة ترتفع  �رشة، بينت الدرا�صة ان ن�صبة االأ فبالن�صبة حلجم االأ

�رش القريبة من  �رش ال�صغرية والكبرية، وتنخف�س ن�صبيا يف االأ يف االأ

�رشة املكونة  من 4 اأفراد  احلجم املتو�صط لل�رشة.  وت�صكل حجم االأ

�رش ال�صغرية )من 1 اىل � اأفراد( التي ترتفع  نقطة التحول، بني االأ

الكبرية  �رش  االأ )27%(، وبني  هذه  التحول  نقطة  فيها احلرمان عن 

�رش  التي ترفع فيها ن�صبة احلرمان ب�صكل م�صطرد، فرتتفع ن�صبة االأ
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�رش التي حجمها 4  املحرومة وفقا لدليل م�صتوى املعي�صة من �2% للأ

�رش الكبرية التي يبلغ حجمها 10 اأفراد اأو اأكرث.  اأفراد اإىل �4% للأ

ومن امللحظ اأن هذا النمط ينطبق على جميع امليادين اأي�صا.

التي  �رش  االأ يف  الوطني  املتو�صط  عن  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  وتزيد 

تبلغ �صبعة اأفراد وما فوق. اأما بالن�صبة لل�رش ال�صغرية، فاإن اإرتفاع 

وىل ذات احلجم 1-� فرد مقارنة  �رش املحرومة يف الفئة االأ ن�صبة االأ

وىل تت�صمن  �رش التي حجمها 4 و � اأفراد، يعود اإىل اأن الفئة االأ بـاالأ

�رش املتكونة من فرد اأو اأكرث من كبار ال�صن اإذ تبلغ  ن�صبة اأعلى من االأ

�رش ذات  فراد بعمر �6 �صنة فاأكرث فيها 11% مقارنة بـ 4% للأ ن�صبة االأ

و%4  اأفراد  و9   � بني  حجمها  يرتاوح  التي  �رش  للأ و�%   4 احلجم 

�رش التي يبلغ حجمها 10 اأفراد اأو اأكرث.    للأ

بوين  �رش التي تتكون من اأحد االأ �رشة، تواجه االأ وفيما يخ�س نوع االأ

�رش املتكونة من اأبوين مع اأطفال  مع اأطفال حتت عمر 18 �صنة واالأ

وفقا  �رش  االأ اأنواع  بقية  تواجهه  ن�صب حرمانًاعلى مما   � حتت عمر 

اأن من  اإال  امليادين.  اغلب  اأدلة  املعي�صة وكذلك وفق  لدليل م�صتوى 

امللحظ وجود حاالت ال تكون فيها ن�صب احلرمان متوافقة جلميع 

�رش املتكونة من اأبوين  امليادين. على �صبيل املثال، يلحظ اأن فئة االأ

مليدان  بالن�صبة  حرمان  ن�صبة  باأدنى  تتمتع   � عمر  حتت  اأطفال  مع 

ال�صحة برغم اأن هذه الفئة تعاين من ن�صب حرمان مرتفعة يف بقية 

�رش املتكونة من اأفراد غري متزوجني  امليادين، كما يلحظ اأن فئة االأ

تعاين  اإنها  امل�صكن يف حني  مليدان  بالن�صبة  ن�صبة حرمان  باأدنى  تتمتع 

اإن  قت�صادي.  االإ �رشة  االأ ن�صبة احلرمان يف ميدان و�صع  اأعلى  من 

�رشة يرتبط بعوامل خمتلفة قد تكون لها تاأثريات متباينة على  نوع االأ

�رشة وتركيبها من  امليادين املختلفة، ومن اأهم هذه العوامل حجم االأ

حيث اأعمار اأفرادها ونوع جن�صهم.  

�رشة، ال ت�صري ن�صب احلرمان وجود تباين  وفيما يخ�س جن�س رب االأ

�رش التي يراأ�صها رجل والتي تراأ�صها امراأة وفقا لدليل م�صتوى  بني االأ

يراأ�صها  التي  �رش  االأ اأن  اإال  امل�صكن.  التعليم وحميط  ومليداين  املعي�صة 

�رش التي تراأ�صها اإمراأة بالن�صبة مليدان ال�صحة  رجل اأقل حرمانا من االأ

قت�صادي ولكنها اأكرث حرمانا منها بالن�صبة مليدان  �رشة االإ وو�صع االأ

البنى التحتية وميدان امل�صكن. ونظرا اإىل اأن هنالك ميدانني تت�صاوى 

فيهما  تقل  وميدانني  �رش  االأ من  النوعني  بني  احلرمان  ن�صب  فيهما 

اأن الفرق  ن�صب احلرمان وميدانني تزيد فيهما ن�صب احلرمان ومبا 

�صتنتاج اأن  بني ن�صب احلرمان �صمن كل ميدان �صغرية، ال ميكن االإ

�رشة يوؤثر ب�صكل حم�صو�س يف املعدل على م�صتوى  نوع جن�س رب االأ

�رشة.   معي�صة االأ

�رشة، فيلحظ اأن ن�صب احلرمان تتجه نحو  اأما بالن�صبة لعمر رب االأ

�رشة من الفئة �4 �صنة فاأقل  نخفا�س اأوال باإرتفاع فئة عمر رب االأ االإ

نخفا�س �صمن الفئة 40 –	44  اإىل الفئة �� –	�9 �صنة وت�صتمر باالإ

�رشة.  رتفاع بعدئذ كلما ارتفع عمر رب االأ �صنة اإال اأنها تتجه نحو االإ

ويلحظ اأن هذا النمط ينطبق اإىل حد ما بالن�صبة للميادين ال�صتة مل�صتوى 

�رشة يكون يف الغالب امل�صدر  املعي�صة. وقد يرجع هذا اإىل اأن رب االأ

�رشة وان هذا الدخل يرتفع اأوال بارتفاع عمر رب  الرئي�س لدخل االأ

�رشة لغاية الفئة 40 –	44 �صنة ثم ينخف�س بعدئذ. االأ

�رشة تاأثريات متباينة على ن�صب احلرمان  ولو�صع قوة العمل لرب االأ

�رشة فيها  �رش التي يعمل رب االأ دلة املختلفة. فبوجه عام تتمتع االأ للأ

�رشة  االأ و�صع  وميدان  ال�صحة  ميدان  يف  منخف�صة  حرمان  بن�صب 

قت�صادي، اإال اأنها تعاين من ن�صب حرمان مرتفعة يف ميدان البنى  االإ

�رش التي يراأ�صها فرد عاطل عن العمل فتت�صف باإنخفا�س  التحتية. اأما االأ

ن�صبة احلرمان فيها بالن�صبة مليدان التعليم اإال اأنها تواجه ن�صبة حرمان 

قت�صادي، وي�صري هذا  �رشة االإ مرتفعة تبلغ �8% يف ميدان و�صع االأ

�رشة فيها هي اأ�رش ذات  �رش التي تعاين من بطالة رب االأ اإىل اأن االأ

�رش تعاين من و�صع اإقت�صادي �صعب  و�صع تعليمي جيد واأن هذه االأ

اأ�رش  فقط من   %4 ت�صكل  �رش  االأ اأن هذه  جدًا. ومما جتدر ملحظته 

التي  �رش  للأ يعمل ربها و%27  التي  �رش  للأ  %69 بـ  مقارنة  العراق 

ربها خارج قوة العمل، مما ي�صري اإىل اأن البطالة ترتكز �صمن اأفراد 

�رش التي يكون  �رشة. اأما بالن�صبة للأ خرين من غري رب االأ �رشة االآ االأ

حرمان  ن�صبة  من  تعاين  فاإنها  العمل  قوة  خارج  فيها  �رشة  االأ رب 

مرتفعة يف ميداين التعليم وال�صحة.
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فراد ح�شب م�شتوى املعي�شة خ�شائ�ص االأ

مب�صتوى  وثيقة  بعلقة  �رشة  االأ اأفراد  خ�صائ�س  بع�س  ترتبط 

اأظهرت  التي  اخل�صائ�س  اأهم   6 اجلدول  ويبني  �رشة.  االأ معي�صة 

اأن  اجلدول  هذا  من  ويلحظ  املعي�صة.  م�صتوى  مع  قويا  اإرتباطا 

طفال فيها حيث تبلغ هذه  �رش املحرومة تت�صف باإرتفاع ن�صبة االأ االأ

املتو�صط  املعي�صي  امل�صتوى  �رش ذات  للأ  %�9 بـ  �4% مقارنة  الن�صبة 

�رش ذات امل�صتوى املعي�صي املرتفع. وباملقابل يلحظ العك�س  و�4% للأ

اأخرى،  بعبارة  �صنة.   64 اإىل   �4 عمار  االأ فراد �صمن  للأ بالن�صبة 

�صن ممار�صة  فراد خارج  االأ اأعلى من  ن�صبة  املحرومة  �رش  االأ ت�صم 

قت�صادي ون�صبة اأقل �صمن ال�صن املذكور. الن�صاط االإ

�رش املحرومة تت�صف  وفيما يخ�س امل�صتوى التعليمي، يلحظ اأن االأ

فراد الذين مل يلتحقوا باملدر�صة اأبدا، حيث تبلغ هذه  باإرتفاع ن�صبة االأ

�رش ذات م�صتوى احلرمان املتو�صط  الن�صبة 42% مقارنة بـ 29% للأ

اإرتفاع  ويرجع  املنخف�س.  احلرمان  م�صتوى  ذات  �رش  للأ و�%2 

طفال حتت �صن  �رش املحرومة اإىل اإرتفاع ن�صبة االأ الن�صبة املذكورة للأ

لتحاق باملدر�صة للفئة املذكورة. وتنطبق  الدرا�صة واإىل اإنخفا�س االإ

بتدائية. وباملقابل يلحظ  فراد الذين مل يكملوا االإ نف�س احلالة على االأ

تزايد  مع  درا�صية  �صهادة  يحملون  الذين  فراد  للأ بالن�صبة  العك�س 

ال�صهادة،  م�صتوى  اإرتفع  كلما  الثلثة   املعي�صية  الفئات  بني  التباين 

اأ�رش م�صتوى معي�صة متدن خا�صية الفرد 
اأ�رش ذات م�صتوى معي�صة 

متو�صط

اأ�رش ذات م�صتوى معي�صة 

عال
جمموع ال�صكان

العمر

14	– 042.6�9.��4.��9.4

24	– 1�21.821.421.021.�

�4	– 2�14.11�.817.01�.�

64	– ��18.120.�24.�20.�

+ 6��.42.9�.2�.1

100100100100املجموع

امل�صتوى التعليمي

�.42.429.02�.0�2مل يلتحق باملدر�صة اأبدا

بتدائية 28.727.220.�26.2مل يكمل االإ

بتدائية 19.�22.720.�21.1�صهادة االإ

�.09.�11.48.��صهادة املتو�صطة

810.1�.6.��.2�صهادة الثانوية

�.2.16.014.76�صهادة اأعلى من الثانوية

100100100100املجموع

فراد( جدول 6: التكوين العمري وامل�شتوى التعليمي لل�شكان ح�شب فئات م�شتويات املعي�شة )% لالأ

امل�صتوى  ذات  �رش  االأ �صمن  �صهادة  يحملون  الذين  فراد  االأ فن�صبة 

امِلْثل  تبلغ  املحرومة  �رش  للأ املقابلة  بـالن�صبة  مقارنة  املرتفع  املعي�صي 

اأمثال  و�صبعة  الثانوية  لل�صهادة  اأمثال  واأربعة  املتو�صطة  لل�صهادة 

على من الثانوية. لل�صهادة االأ

توزع العاملني املحرومني ح�شب العالقة بالعمل وخ�شائ�شه

املحرومني  العاملني  ن�صف  من  اكرث  فان  العمل،  لقطاع  بالن�صبة 

يعملون يف القطاع اخلا�س )�2%( مقابل 22% يف عمل تابع لل�رشة 

قطاعات  يف   %9 وحوايل  احلكومي  القطاع  يف  يعملون  و%17 

من  اقل  احلكومي  القطاع  يف  العاملني  بني  الفقر  ون�صبة  اخرى. 

القطاعات االخرى، حيث ان العاملني يف القطاع احلكومي ميثلون 

حوايل �0% من اجمايل العاملني، يف حني ان ح�صتهم من العاملني 

املحرومني اأقل ب�صكل وا�صح )%17(. 
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اأما بالن�صبة للو�صعية يف العمل، فان الفقر اكرث احتماال بني العاملني 

العاملني  من   %20 حوايل  ي�صكلون  الذين  �رشة  االأ مع  اجر  بدون 

العاملني. وكذلك بني  اجمايل  10% من  مقابل حوايل  املحرومني، 

�0% من اجمايل العاملني  العاملني حل�صابهم اخلا�س الذين ي�صكلون 

للفئات  بالن�صبة  اأما  العاملني.  اجمايل  من   %27 مقابل  املحرومني 

الو�صعية معكو�صة حيث ان  فاإن  االخرى )اجراء وا�صحاب عمل( 

العاملة  القوى  يف  م�صاهمتهم  عن  تزيد  العاملة  القوى  يف  م�صاهمتهم 

امل�صنفة �صمن فئة م�صتوى معي�صة متدن. 

يف  املهرة  العمال  فئة  يف  يرتكز  احلرمان  فاإن  للمهن،  بالن�صبة  اأما 

العاملني  من   %�� حوايل  ي�صكلون  الذين  اال�صماك  و�صيد  الزراعة 

املحرومني مقابل حوايل 16% من اجمايل القوى العاملة. ثم يف فئة 

اجمايل  من   %1� حوايل  ي�صكلون  الذين  االولية  املهن  يف  العاملني 

الفقراء العاملني )مقابل 10% من اجمايل العاملني(.  

�شكل 12

�شكل 13
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قت�شادي والتطور  طار العام الإ 7. الإ

التاريخي: اخلال�شة

1- املقدمة

يعي�س يف العراق ما يزيد عن 27 مليون مواطنة ومواطن عراقي، 

الع�رشين  يكملوا  ومل  وال�صباب  الطفولة  �صن  يف  يزال  ال  ن�صفهم 

ويف  االهمية،  بالغة  منطقة  يف  العراقيني  هوؤالء  ويعي�س  بعد.  عاما 

فيه كل  تنعقد  العراق و�صاكنيه اىل حقل  فيها  مرحلة تاريخية حتول 

قت�صادية  منية وال�صيا�صية واالإ تناق�صات ومفاعيل العوملة يف اأبعادها االأ

جتماعية، مع العوامل املحلية التاريخية والراهنة، وذلك ب�صكل  واالإ

مل ي�صبق له مثيل يف التاريخ املعا�رش منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية. 

ان العراق و�صعب العراق يعي�صان اليوم ازمة �صيا�صية واأمنية عميقة 

ومعقدة وال تبدو لها اآفاق حل �صهل و�رشيع. كما اأن ن�صبة مرتفعة من 

الفقر واحلرمان املادي والب�رشي،  ا�صكاال خمتلفة من  �صكانه تعي�س 

على الرغم من امتلك العراق ملوارد اقت�صادية وطبيعية �صخمة. 

املوارد  هذه  ا�صتثمار  على  اليوم  قادر  غري  العراقي  ال�صعب  اأن 

وا�صتخدامها يف �صبيل �صد احتياجاته الراهنة وامل�صتقبلية. وهذا يعود اىل 

ال�صابقة  مرّكب من املعّوقات امل�صتجدة واالعباء املوروثة من احلقبة 

والتي تقف حائل بني العراقيني وبني مواردهم وم�صتقبلهم. ويتوقف 

بناء هذه امل�صتقبل اجلديد على جناح ال�صعب العراقي اأوال، ومب�صاعدة 

حميطه العربي واملجتمع الدويل ثانيا، يف جتاوز هذه العقبات جميعا 

وال�صري ب�صكل ثابت وم�صتقر على طريق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، 

فهم  اىل  التو�صل  ذلك  ويتطلب  والتقدم.  والرفاه  من  االأ وحتقيق 

مو�صوعي ملجمل العوامل التي  اعاقت يف ال�صابق، والتي تعيق اليوم 

اجل  من  �رشورية  مقدمة  ذلك  باإعتبار  العراق،  يف  التنمية  عملية 

لل�صتمرار  قابلة  تنمية  لتحقيق  وفعالة  منا�صبة  ا�صرتاتيجيات  و�صع 

وحتقق العدالة بني خمتلف مكونات املجتمع العراقي.  

تعد  مل  العراق،  يف  �صائدا  كان  الذي  ال�صابق  التنموي  اخلطاب  ان 

القيام  بتو�صيف نظري جديد  له م�صداقية عملية. ولذلك ال بد من 

تنفع  التي  ال�صيا�صات  العراقي ال�صتنباط  االقت�صاد  ودقيق اللية عمل 

انقطاعا  منقطع  احلالية  معطياته  يف  العراقي  قت�صاد  االإ اإن  النا�س. 

والرتاجع  ال�صبعينات،  نهاية  عليها  كان  التي  االو�صاع  عن  كبريًا 

عميقا  كان  االخري  القرن  ربع  يف  العراقي  االقت�صاد  عاناه  الذي 

�صمنها  اخلطورة  بالغة  عاملية  تغريات  اأي�صا  ح�صلت  كما  و�صامل. 

جتماعية ال�صائدة والتي تتحكم  قت�صادية واالإ حتوالت يف النظريات االإ

مبنظومة االقت�صاد العاملي.

االو�صاع  باأن  للقول  منطقي  تربير  ايجاد  يتعذر  ال�صياق،  هذا  ويف 

مبجرد  واأنه   ، طارئة  هي   1979 عام  بعد  العراق  �صهدها  التي 

مني وانتهاء حالة احلرب يعود االقت�صاد والرفاه  ا�صتقرار الو�صع االأ

عادة  الإ فعال  برنامج  اإعتماد  مبجرد  عليه  كان  كما  قت�صادي  االإ

العراقي  االقت�صاد  اختلف  لقد  للحقيقة:  جمايف  تب�صيط  هذا  االعمار. 

العامل اختلفا عميقا عما  اختلفا”	عميقا عما كان عليه، كما اختلف 

كان عليه اي�صا.

قت�صادية  �200 يف م�صار من اال�صلحات االإ لقد دخل العراق بعد 

تلك  وكذلك  املوروثة  قت�صادية  االإ االختلالت  معاجلة  تتطلبها  التي 

الناجتة عن الو�صع احلايل ومتطلبات االندماج يف االقت�صاد العاملي. 

ويتم ذلك بتاأثري حا�صم ومبا�رش للعامل الدويل الذي يلعب يف حقيقة 

قت�صادية والتنموية الكربى  االمر الدور املقرر يف ر�صم اخليارات االإ

العوملة  يف  ال�صائدة  التوجهات  �صوء  يف  وم�صتقبل  حاليا  للعراق 

االقت�صاد  حترير  نحو  االجتاه  اال�صلحات  هذه  وتت�صمن  الراهنة. 

ودعم  �رشوطه،  تغيري  اأو  الدعم  تقلي�س  امل�صتويات،  خمتلف  على 

التي  االجراءات  من  وغريها  اال�صعار  وحترير  اخلا�س،  القطاع 

العراقي  االقت�صاد  اجتاه  اأدراجها حتت عنوان عام واحد هو  ميكن 

ذلك  ويعني  اخلا�صة.  واملوؤ�ص�صات  احلر  ال�صوق  نظام  نحو  االكيد 

 ،200� قبل  �صائدا  كان  الذي  الدولتي  النمط  عن  جوهريا  حتوال 

ليات االدارية –	ال�صيا�صية يف ادارة االقت�صاد واملجتمع   وا�صتبداال للآ

اىل اآليات اأخرى تلعب فيها عوامل ال�صوق دورا حا�صما. 

وتتمثل  االطلق.  على  �صهلة  لي�صت  النوع  هذا  من  عملية  اإن  اإال 

احدى امل�صاكل االكرث اهمية التي تواجهها العملية التنموية يف العراق 

يف ان امل�صتقبل غري وا�صح. ففي ظروف العراق احلالية من ال�صعب 

املقبل. فالعراقيون  العام  التوقع مبا �صيكون عليه الو�صع يف  مبكان 

اأن  غري متاأكدين مما �صيح�صل غدا. ويعود ذلك يف جانب منه اىل 

العراق ال يزال يف مرحلة انتقالية غري م�صتقرة، كما يعود يف جانب 

العراق  و�صع  يف  املوؤثرة  العوامل  من  جدًا  كبري  عدد  لوجود  اأخر 

احلايل وامل�صتقبلي، عوامل معقدة ذات طبيعة عاملية واإقليمية ووطنية 

على امل�صتوى املحلي الداخلي، تتفاعل فيما بينها لتولد ديناميات متعددة 

احتماالت  على  امل�صتقبل  وتفتح  والدولة  املجتمع  تخرتق  ومتناق�صة 

املتعددة  املكونات  اأو  �صعبه  اأو  العراق  لي�صت كلها يف �صالح  كثرية، 

لهذا ال�صعب. وبالتايل، واثناء ت�صميم ا�صرتاتيجية التنمية، يجب ان 

يوؤخذ بعني االعتبار ان هذه العملية التي تتطلب روؤية وتخطيطا يف 

التوقع  تتم يف ظل �صعوبة كبرية يف  املتو�صط والبعيد �صوف  املديني 

وتاأثريا يف  اهمية  االكرث  العوامل  على  التعرف  اإن  واال�صت�رشاف. 

توقعات  يف  والوقوع  اخلطاأ  احتماالت  من  تقلل  العراقي،  الو�صع 

تب�صيطية وغري واقعية.

خمتلف  على  والتدخلت  واال�صرتاتيجيات  الت�صورات  جممل  ان 

امل�صتويات ويف خمتلف املجاالت، ال بد ان تخدم هدفا م�صرتكا واحدا 

ال�صلم  مبادئ  على  يقوم  الذي  اجلديد”	 العراق  بناء  “اعادة  هو 

وحقوق االن�صان، والعدالة والدميقراطية واحلكم ال�صالح، وجتاوز 

ال�صباب واإحرتام  الرجال والن�صاء واإن�صاف  التمييز بني  ا�صكال  كل 

الطبيعية  موارده  ادارة  على  قادر  عراق  ودورهم.  قدراتهم 

وحتقيق  واالنتاجية،  االنتاج  زيادة  اجل  من  واملوؤ�ص�صية  والب�رشية 

الفقراء، وميّكن  اقت�صادي م�صتدام ذو قاعدة عري�صة وينا�رش  منو 

واالقليمي،  العاملي  قت�صادين  االإ يف  وامل�صاركة  التفاعل  من  العراق 

ويحقق التقدم والعدالة والرفاه لل�صعب العراقي.

اإن هدف اعادة بناء الدولة واملجتمع والثقافة مبا يحول دون تكرار 

االخرية جليمع  والغاية  �صمى  االأ الهدف  هو  املا�صية،  العقود  جتربة 

العاملني يف التنمية. وهو هدف ال ميكن ان يتحقق اال من  خلل قيام 
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العراقي،  الدولة واملجتمع  الدويل وبني  املجتمع  �رشاكة حقيقية بني 

بحيث تطور قدرة العراقيني انف�صهم وقدرة موؤ�ص�صاتهم الوطنية على 

لعب دور متزايد با�صتمرار يف هذه العملية. 

اإال اأن جناح هذه العملية يتوقف بدوره على توفري �رشوط النجاح، 

للولويات  اال�صتجابة  بني  ديناميكي  توازن  وفق  ت�صري  اأن  واأولها 

الوطنية، واال�صتجابة ملتطلبات االندماج يف االقت�صاد العاملي، واأن 

اآليات وايقاعات متنا�صبة مع و�صع املجتمع العراقي.  يتم ذلك وفق 

اأن حتقيق هذا االنتقال ب�رشعة من خلل  �صابقة،  بينت جتارب  لقد 

و�صفة “العلج بال�صدمة”	هو ت�صور �صاذج واختزايل ومدمر.

 

اإن و�صع العراق يتطلب اإعتماد م�صار واقعي ومتدرج يتقدم ب�صكل 

منية، التي يجب ان  جتماعية وال�صيا�صية واالأ متواز على امل�صتويات االإ

قت�صادي من االقت�صاد احلكومي املركزي  ت�صبق خطوات االنتقال االإ

اىل اقت�صاد ال�صوق. ومن ال�رشوري ان يتم ايجاد البدائل لل�صيا�صات 

جتماعية املعتمدة حاليا يف خطوة ت�صبق قليل اال�صلحات  والتدابري االإ

ويف  ال�صيا�صية  العملية  يف  التقدم  بد  ال  كما  املطلوبة.  قت�صادية  االإ

مني وللتحول  امل�صاحلة الداخلية لتوفري �رشوط اف�صل لل�صتقرار االأ

قت�صادي. اأما الرتكيز االحادي على التحول اىل اقت�صاد ال�صوق،  االإ

فهو اإ�صافة اىل كونه يجايف منطق التنمية فاأنه �صيبقى انتقاال ه�صا وغري 

م�صتقر. ويف �صوء ذلك، فان املرحلة االنتقالية )املق�صود هنا االنتقال 

قت�صادي( ال بد ان تكون: االإ

اطول مما توحي به ال�صيا�صات احلالية،  .1

ان يكون قد خطط لها ب�صكل جيد،  .2

ان تكون ال�صيا�صات التي تت�صمنها فعالة ومنا�صبة، واأن تراعي   .�

جتماعية، م�صالح خمتلف الفئات االإ

ان تكون عملية �صفافة وم�صتندة اىل م�صاركة وا�صعة.  .4

ولعل هذه الدرا�صة، خارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق، 

من  وقدراته،  معي�صته  و�رشوط  العراقي  االن�صان  على  برتكيزها 

�صاأنها ان تقدم م�صاهمة مفيدة يف حتديد االجتاهات العامة لل�صرتاتيجية 

�صافة اىل م�صاهمتها يف حتديد  الوطنية للتنمية الب�رشية امل�صتدامة، باالإ

اخل�صائ�س املعي�صية واالحتياجات اخلا�صة بالفئات ال�صكانية املختلفة، 

م�صتوى  وعلى  الوطني،  امل�صتوى  على  القرار  �صانعي  وتزويد 

املحافظات، مبعيار مو�صوعي لتحديد اأولويات التدخل التنموي يف 

املحافظات وداخل كل حمافظة واال�صهام بالتايل يف تقلي�س التفاوتات 

التنموية يف توفر اخلدمات.  
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بغداد - العراق

جميع احلقوق حمفوظة، وال ي�صمح باإعادة اإ�صدار اأي جزء من هذا املن�صور، اأو تخزينه واإ�صتعادة 

مادته، اأو بثه باأي �صكل اأو و�صيلة األكرتونية اأو ميكانيكية، اأو عن طريق الت�صوير اأو الت�صجيل اأو 

اأي �صكل اآخر، دون موافقة م�صبقة من النا�رش. 



� التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

منائي  االإ والتعاون  التخطيط  وزارة  بني  امل�صتمر  للتعاون  اإمتدادًا 

ال�صنوات  يف  �صيما  ال   ،)UNDP( منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج 

م�صح  اأو�صع  نتائج  واإطلق  بتنفيذ  تكللت  والتي  خرية،  االأ الثلثة 

املركزي  اجلهاز  قبل  من   2004 عام  العراق  يف  املعي�صة  حوال  الأ

برنامج  قبل  من  وفني  مايل  بدعم  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ

منائي، ي�رشنا اأن نقدم يف هذه الدرا�صة ثمرة اأخرى  مم املتحدة االإ االأ

اإجراء  من  وطني  عمل  فريق  متكن  فقد  التعاون.  هذا  ثمار  من 

م�صتويات  قيا�س  خلل  من  املذكور،  امل�صح  لنتائج  مّعمق  حتليل 

�صا�صية  املعي�صة والتعبري عن ذلك بخرائط احلرمان من احلاجات االأ

التعليم،  هي:  رئي�صة  ميادين  �صتة  اىل  الدرا�صة  هذه  يف  �صنفت  التي 

وو�صع  امل�صكن،  وظروف  وامل�صكن،  التحتية،  والبنى  وال�صحة، 

قت�صادي . �رشة االإ االأ

�صا�صية غري امل�صبعة يف و�صف  تبّنت الدرا�صة منهجية قيا�س احلاجات االأ

م�صتوى احلرمان يف كل ميدان من امليادين ال�صتة اعتمادًا على بيانات 

قيا�صي  منهجي  حتليل  اأول  وهو   .2004 لعام  املعي�صة  اأحوال  م�صح 

بعيدة  ظلت  والتي  العراق،  يف  احلرمان  ملظاهر  جتاهات  االإ متعدد 

عن التحليل والبحث لغياب ال�صفافية يف عر�س موؤ�رشات مت�س حياة 

املواطنني.

من  ممكن  قدر  باأكرب  التقرير  اخراج  االعداد  فريق  راعى  وقد 

املهنيه والدقة. وقد مت التن�صيق بني فريق التقرير وبني موؤ�ص�صه فافو 

للح�صاء  املركزي  اجلهاز  من  كل  مع  ا�صرتكت  )التي  الرنويجيه 

م�صح  درا�صه  على  العمل  يف   UNDP ومع  املعلومات  وتكنولوجا 

االحوال املعي�صيه عام 2004( ملراجعه هذه الدرا�صه من الناحه الفنيه 

ولتطويرها اىل م�صتوى املعايري الدوليه. 

واخلرباء  ال�صيا�صات  ورا�صمي  القرارات  ملتخذي  نقّدم  اإذ  اإننا 

احلرمان  مل�صتويات  القيا�صي  التحليل  املتقدم يف  املنهج  هذا  والباحثني 

يف العراق، نود اأن ن�صجل �صكرنا وتقديرنا للجهات التي �صاهمت يف 

املتحدة  مم  الدرا�صة ويف مقدمتهم مدير مكتب برنامج االأ اإعداد هذه 

منائي/مكتب العراق ال�صيد باولو ملبو وال�صيد اإلبل هاجونا وال�صيدة  االإ

خالد.  حممد  خالد  وال�صيد  الديل  علياء  وال�صيدة  فورنر  فيلر  مرييا 

ال�صكر والتقدير مل�صمم ومعّد منهجيات قيا�س احلرمان،  كما ن�صجل 

اخلبري الدويل الدكتور حممد ح�صني باقر جلهده املتميز يف اإعداد هذه 

للدول  التنمية  معلومات  )وحدة  نعمة خبري  اأديب  ولل�صيد  الدرا�صة، 

الدرا�صة  مراجعة  يف  الكبرية  مل�صاهمته   )UNDP-SURF العربية 

مبراحلها املختلفة.

ح�صاء وتكنولوجيا  كما ن�صجل ال�صكر للكادر الفني للجهاز املركزي للإ

املن�صق  بالذكر  الدرا�صة نخ�س  اإعداد هذه  �صاهم يف  الذي  املعلومات 

اجلهاز  العلق/رئي�س  حم�صن  مهدي  الدكتور  للتقرير  الوطني 

الفني  �صناد  االإ وفريق  املعلومات،  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي 

اخللفية  وراق  االأ معّدي  للخرباء  وتقديرنا  �صكرنا  ن�صجل  كما  معه. 

قائمة  يف  اأ�صماوؤهم  وردت  الذين  واخلرباء  الدرا�صة  وف�صول 

امل�صاهمني يف اإعداد الدرا�صة. 

�صارة اإليهم دوٌر وا�صٌح يف  لقد كان لت�صافر جهود كل من �صبقت االإ

التحليلي،  اجلزء  الثلثة؛  باأجزائها  احلايل  ب�صكلها  الدرا�صة  اإخراج 

طل�س. ح�صائي، واالأ وامللف االإ

        واهلل ولي التوفيق

علي غالب بابان

منائي وزير التخطيط والتعاون الإ

تقديــم
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�رش(جدول 16-1 �صا�صية ح�صب امليدان واملنطقة واحل�رش والريف )% للأ احلرمان من احلاجات االأ

�رشة )%(جدول 17-1 �رش املحرومة ح�صب امليدان وخ�صائ�س االأ ن�صبة االأ

فراد(جدول 18-1 �رشة )% للأ م�صتويات احلرمان ح�صب خ�صائ�س اأفراد االأ

موؤ�رشات التنمية الب�رشية للعراق ولدول اجلوار ودول عربية اأخرىجدول 19-1

34الف�شل الثاين   ميدان التعليم................................................................................................................

موؤ�رشات ميدان التعليم وحاالت احلرمانجدول 1-2

رتباط الب�صيط بني دليل التعليم واأدلة امليادين ودليل م�صتوى املعي�صةجدول 2-2 قيم معاملت االإ

خرى ودليل م�صتوى املعي�صة )%(جدول 3-2 �رش دون العتبة ح�صب دليل التعليم واأدلة امليادين االأ ن�صب االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل التعليم ودليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي )%(جدول 4-2 �رش واالأ توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل التعليم ودليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف الثلثي )%(جدول 5-2 �رش واالأ توزيع االأ

�صا�صية مليدان التعليم–العراقجدول 6-2 �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتوى احلرمان لبع�س موؤ�رشات ميدان التعليم ح�صب الت�صنيف الثلثي، ذكور واإناثجدول 7-2 توزيع االأ

�رش(جدول 8-2 ن�صب احلرمان مليدان التعليم ح�صب املنطقة )% للأ

�رش(جدول 9-2 ن�صب احلرمان مليدان التعليم ح�صب املنطقة واحل�رش والريف )% للأ

�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان التعليم واحل�رش والريف )%(جدول 10-2 �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

جدول 11-2
�رش(–بالرتتيب  ن�صب احلرمان مليدان التعليم ح�صب املحافظات ومقارنتها بدليل م�صتوى املعي�صة )% للأ

الت�صاعدي

ترتيب املحافظات تبعًا لن�صبة احلرمان مليدان التعليم ولعموم دليل م�صتوى املعي�صةجدول 12-2

ح�صة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان التعليم-بالرتتيب الت�صاعدي-مبوجب ن�صبة احلرمانجدول 13-2

�رش(جدول 14-2 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات دليل ميدان التعليم ح�صب املحافظات )% للأ

�رش(جدول 15-2 ن�صب احلرمان مليدان التعليم ح�صب املحافظات وترتيب احل�رش والريف )% للأ

�رش ح�صب احل�رش والريف 2004 )%(جدول 16-2 فراد عينة من االأ امل�صتويات التعليمية الأ

�رش(جدول 17-2 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان التعليم ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

�رشة )%(جدول 18-2 �رش املحرومة ح�صب ميدان التعليم وخ�صائ�س االأ ن�صب االأ

58الف�شل الثالث   ميدان ال�شحة..................................................................................................................

موؤ�رشات ميدان ال�صحة وحاالت احلرمانجدول 1-3

خرى ودليل م�صتوى املعي�صةجدول 2-3 رتباط الب�صيط بني دليل ميدان ال�صحة واأدلة امليادين االأ قيم معاملت االإ

خرى ودليل م�صتوى املعي�صة )%(جدول 3-3 �رش دون العتبة ح�صب دليل ال�صحة واأدلة امليادين االأ ن�صب االأ



ط التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل ال�صحة ودليل م�صتوى املعي�صة–الت�صنيف اخلما�صي )%(جدول 4-3 �رش واالأ توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل ال�صحة ودليل م�صتوى املعي�صة–الت�صنيف الثلثي )%(جدول 5-3 �رش واالأ توزيع االأ

�صا�صية مليدان ال�صحة–العراقجدول 6-3 �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

�رش(جدول 7-3 ن�صب احلرمان مليدان ال�صحة ح�صب املنطقة )% للأ

�رش(جدول 8-3 ن�صب احلرمان مليدان ال�صحة ح�صب املنطقة واحل�رش والريف )% للأ

�رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات اال�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان ال�صحة واحل�رش والريف )%(جدول 9-3 توزيع االأ

�رش(–بالرتتيب جدول 10-3 ن�صب احلرمان مليدان ال�صحة ح�صب املحافظات ومقارنتها بدليل م�صتوى املعي�صة )% للأ

الت�صاعدي

ترتيب املحافظات تبعًا لن�صبة احلرمان مليدان ال�صحة ولعموم دليل م�صتوى املعي�صةجدول 11-3

ح�صة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان ال�صحة- بالرتتيب الت�صاعدي مبوجب ن�صبة احلرمانجدول 12-3

�رش(جدول 13-3 ن�صبة احلرمان ملوؤ�رشات دليل ميدان ال�صحة ح�صب املحافظات )% للأ

�رش(جدول 14-3 ن�صب احلرمان مليدان ال�صحة ح�صب املحافظات وترتيب احل�رش والريف )% للأ

ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان ال�صحة ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )%(جدول 15-3

�رشة )%(جدول 16-3 �رش املحرومة ح�صب ميدان ال�صحة وخ�صائ�س االأ ن�صبة االأ

84الف�شل الرابع   ميدان البنى التحتية.............................................................................................................

موؤ�رشات ميدان البنى التحتية وحاالت احلرمانجدول 1-4

رتباط الب�صيط بني دليل ميدان البنى التحتية واأدلة امليادين ودليل م�صتوى املعي�صةجدول 2-4 قيم معاملت االإ

خرى ودليل م�صتوى املعي�صة )%(جدول 3-4 �رش دون العتبة ح�صب دليل البنى التحتية واأدلة امليادين االأ ن�صبة االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل البنى التحتية ودليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي )%(جدول 4-4 �رش واالأ توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل البنى التحتية ودليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف الثلثي )%(جدول 5-4 �رش واالأ توزيع االأ

�صا�صية مليدان البنى التحتية–العراقجدول 6-4 �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

�رش(جدول 7-4 ن�صب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�صب املنطقة )% للأ

�رش(جدول 8-4 ن�صب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�صب املنطقة واحل�رش والريف )% للأ

�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان البنى التحتية واحل�رش والريف )%(جدول 9-4 �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

�رش(-بالرتتيب جدول 10-4 ن�صب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�صب املحافظات ومقارنتها بدليل م�صتوى املعي�صة )% للأ

الت�صاعدي

ترتيب املحافظات تبعًا لن�صبة احلرمان مليدان البنى التحتية ولعموم دليل م�صتوى املعي�صةجدول 11-4

ح�صة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان البنى التحتية-بالرتتيب الت�صاعدي مبوجب ن�صبة احلرمانجدول 12-4

�رش(جدول 13-4 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات دليل ميدان البنى التحتية ح�صب املحافظات )% للأ

�رش(جدول 14-4 ن�صب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�صب املحافظات وترتيب احل�رش والريف )% للأ

�رش(جدول 15-4 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان البنى التحتية ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

�رشة )%(جدول 16-4 �رش املحرومة ح�صب ميدان البنى التحتية وخ�صائ�س االأ ن�صب االأ

109الف�شل اخلام�س   ميدان امل�شكن................................................................................................................

موؤ�رشات ميدان امل�صكن وحاالت احلرمانجدول 1-5

رتباط الب�صيط بني دليل امل�صكن واأدلة امليادين ودليل م�صتوى املعي�صةجدول 2-5 قيم معاملت االإ

خرى ودليل م�صتوى املعي�صة )%(جدول 3-5 �رش دون العتبة ح�صب دليل امل�صكن واأدلة امليادين االأ ن�صبة االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي )%(جدول 4-5 �رش واالأ توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف الثلثي )%(جدول 5-5 �رش واالأ توزيع االأ

�صا�صية مليدان امل�صكن–العراقجدول 6-5 �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

�رش(جدول 7-5 ن�صب احلرمان مليدان امل�صكن ح�صب املنطقة )% للأ

�رش(جدول 8-5 ن�صب احلرمان مليدان امل�صكن ح�صب املنطقة واحل�رش والريف )% للأ

�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان امل�صكن واحل�رش والريف )%(جدول 9-5 �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

�رش(–بالرتتيب الت�صاعديجدول 10-5 ن�صب احلرمان مليدان امل�صكن ح�صب املحافظات ومقارنتها بدليل م�صتوى املعي�صة )% للأ

ترتيب املحافظات تبعًا لن�صبة احلرمان مليدان امل�صكن ولعموم دليل م�صتوى املعي�صةجدول 11-5

ح�صة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان امل�صكن-بالرتتيب الت�صاعدي مبوجب ن�صبة احلرمانجدول 12-5

�رش(جدول 13-5 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات دليل ميدان امل�صكن ح�صب املحافظات )% للأ



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراقي

�رش(جدول 14-5 ن�صب احلرمان مليدان امل�صكن ح�صب املحافظات وترتيب احل�رش والريف )% للأ

�رش(جدول 15-5 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان امل�صكن ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

�رش(جدول 16-5 �رشة )% للأ ن�صبة احلرمان من اإ�صغال الغرف يف امل�صكن ح�صب حجم االأ

�رش(جدول 17-5 �رشة )% للأ ن�صبة احلرمان ملدى الر�صا عن امل�صكن ح�صب حجم االأ

�رشة )%(جدول 18-5 �رش املحرومة ح�صب ميدان امل�صكن وخ�صائ�س االأ ن�صب االأ

131الف�شل ال�شاد�س   ميدان حميط امل�شكن ........................................................................................................

موؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن وحاالت احلرمانجدول 1-6

قيم معاملت االرتباط الب�صيط بني دليل حميط امل�صكن واأدلة امليادين ودليل م�صتوى املعي�صةجدول 2-6

خرى ودليل م�صتوى املعي�صة )%(جدول 3-6 �رش دون العتبة ح�صب دليل حميط امل�صكن واأدلة امليادين االأ ن�صبة االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل حميط امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي جدول 4-6 �رش واالأ توزيع االأ

)%(

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل حميط امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف الثلثي )%(جدول 5-6 �رش واالأ توزيع االأ

�صا�صية مليدان حميط امل�صكن–العراقجدول 6-6 �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

�رش(جدول 7-6 ن�صبة احلرمان مليدان حميط امل�صكن ح�صب املنطقة )% للأ

�رش(جدول 8-6 ن�صب احلرمان مليدان حميط امل�صكن ح�صب املنطقة واحل�رش والريف )% للأ

جدول 9-6
�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن واحل�رش والريف )%( �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

�رش(–بالرتتيب جدول 10-6 ن�صب احلرمان مليدان حميط امل�صكن ح�صب املحافظات ومقارنتها بدليل م�صتوى املعي�صة )% للأ

الت�صاعدي

ترتيب املحافظات تبعًا لن�صبة احلرمان مليدان حميط امل�صكن  ولعموم دليل م�صتوى املعي�صةجدول 11-6

ح�صة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان حميط امل�صكن-بالرتتيب الت�صاعدي ح�صب ن�صبة احلرمانجدول 12-6

�رش(جدول 13-6 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات دليل ميدان حميط امل�صكن ح�صب املحافظات )% للأ

�رش(جدول 14-6 ن�صب احلرمان لدليل ميدان حميط امل�صكن ح�صب احل�رش والريف )% للأ

�رش(جدول 15-6 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

�رشة )%(جدول 16-6 �رش املحرومة ح�صب ميدان حميط امل�صكن وخ�صائ�س االأ ن�صب االأ

قت�شادي............... ............................................................................... �رسة الإ 158الف�شل ال�شابع   ميدان و�شع الإ

قت�صادي وحاالت احلرمانجدول 1-7 �رشة االإ موؤ�رشات ميدان و�صع االأ

قت�صادي واأدلة امليادين ودليل م�صتوى املعي�صةجدول 2-7 �رشة االإ رتباط الب�صيط بني دليل و�صع االأ قيم معاملت االإ

خرى ودليل م�صتوى املعي�صة )%(جدول 3-7 قت�صادي واأدلة امليادين االأ �رشة االإ �رش دون العتبة ح�صب دليل و�صع االأ ن�صب االأ

قت�صادي ودليل م�صتوى املعي�صة-جدول 4-7 �رشة االإ فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل و�صع االأ �رش واالأ توزيع االأ

الت�صنيف اخلما�صي )%(

جدول 5-7
قت�صادي ودليل م�صتوى املعي�صة-  �رشة االإ فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل و�صع االأ �رش واالأ توزيع االأ

الت�صنيف الثلثي )%(

قت�صادي–العراقجدول 6-7 �رشة االإ �صا�صية مليدان و�صع االأ �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

جور يف تكوين الدخل العائلي لل�صنوات 1979 و1984 و1988 و1993 و2005جدول 7-7 ن�صبة م�صاهمة الرواتب واالأ

�رش(جدول 8-7 قت�صادي ح�صب املنطقة )% للأ �رشة االإ ن�صب احلرمان مليدان و�صع االأ

�رش(جدول 9-7 قت�صادي ح�صب املنطقة واحل�رش والريف )% للأ �رشة االإ ن�صب احلرمان مليدان و�صع االأ

قت�صادي جدول 10-7 �رشة االإ �صا�صية ملوؤ�رشات ميدان و�صع االأ �رش ح�صب م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

واحل�رش والريف )%(

قت�صادي ح�صب املحافظات ومقارنتها بدليل م�صتوى املعي�صة )% جدول 11-7 �رشة االإ ن�صب احلرمان مليدان و�صع االأ

�رش(–بالرتتيب الت�صاعدي للأ

قت�صادي ولعموم دليل م�صتوى املعي�صةجدول 12-7 �رشة االإ ترتيب املحافظات تبعًا لن�صبة احلرمان مليدان و�صع االأ

جدول 13-7
قت�صادي-بالرتتيب الت�صاعدي مبوجب ن�صبة  �رشة االإ ح�صة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان و�صع االأ

احلرمان

�رش(جدول 14-7 قت�صادي ح�صب املحافظات )% للأ �رشة االإ ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان و�صع االأ

�رش(جدول 15-7 قت�صادي ح�صب املحافظات وترتيب احل�رش والريف )% للأ �رشة االإ ن�صب احلرمان مليدان و�صع االأ

�رش(جدول 16-7 قت�صادي ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ �رشة االإ ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان و�صع االأ

�رشة )%(جدول 17-7 قت�صادي وخ�صائ�س االأ �رشة االإ �رش املحرومة ح�صب ميدان و�صع االأ ن�صب االأ



� التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

قت�شادي واملوؤ�ش�شي يف العراق.............................................................................. طار العام الإ 182الف�شل الثامن   الإ

قت�صادية لعام 2005 جدول 1-8 تقديرات للدعم املبا�رش وغري املبا�رش الذي تقدمه الدولة ملختلف ال�رشائح والقطاعات االإ

)مليون دوالر(

عاناتجدول 2-8 ت�صنيف ال�صكان ح�صب اإنتفاعهم من خمتلف اأ�صكال االإ

ديون ومطلوبات العراق اخلارجية قبل وبعد اإتفاقية نادي باري�س )مليار دوالر(جدول 3-8

عدد ومبالغ التعوي�صات املقدمة واملقرة وامل�صددة لغاية ت�رشين الثاين 2005جدول 4-8

عمار العراق لغاية 2007 )مليار دوالر(جدول 5-8 جمموع تعهدات الدول واملنظمات العربية والدوليةالإ



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراقل

�شكال البيانية الأ

1الف�شل الول   عر�ض وحتليل عام مل�شتويات املعي�شة يف العراق.............................................................................

�رش ح�صب م�صتوى احلرمان )الت�صنيف الثلثي(-العراق )%(�صكل 1-1 توزيع االأ

�رشة ح�صب م�صتوى احلرمان العام )الت�صنيف اخلما�صي(�صكل 2-1 متو�صط حجم االأ

متو�صط قيمة دليل م�صتوى املعي�صة واأدلته الفرعية�صكل 3-1

�رش(�صكل 4-1 �صا�صية ح�صب املحافظة )% للأ ن�صبة احلرمان من احلاجات االأ

ن�صب احلرمان ح�صب امليدان واملنطقة اجلغرافية�صكل 5-1

�رش(�صكل 6-1 �صا�صية ح�صب املنطقة واحل�رش والريف )% للأ احلرمان من احلاجات االأ

�رش(�صكل 7-1 �صا�صية ح�صب فئة دخل الفرد )% للأ احلرمان من احلاجات االأ

�رش ذات م�صتوى �صكل 8-1 �رش ذات م�صتوى احلرمان العايل وللأ فراد ح�صب و�صع قوة العمل بالن�صبة للأ توزيع االأ

احلرمان املنخف�س )%(

جمالية )والدة لكل امراأة( 2000-2005�صكل 9-1 معدل اخل�صوبة االإ

معدل انت�صار و�صائل منع احلمل )% للمتزوجات 15-49 �صنة من العمر( 1995-2003�صكل 10-1

34الف�شل الثاين   ميدان التعليم...................................................................................................................

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان دليل التعليم-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 1-2 توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 2-2 توزيع االأ

�رش(�صكل 3-2 �صا�صية ملوؤ�رشات ميدان التعليم )% للأ �رش ح�صب م�صتويات احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

ن�صب احلرمان مليدان التعليم ح�صب املنطقة مقارنة بدليل م�صتوى املعي�صة )%(�صكل 4-2

�رش(�صكل 5-2 ن�صب احلرمان مليدان التعليم ح�صب املحافظات )% للأ

�رش ح�صب احل�رش والريف 2004 )%(�صكل 6-2 فراد عينة من االأ امل�صتويات التعليمية الأ

�رش(�صكل 7-2 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان التعليم ح�صب احل�رشوالريف )% للأ

�رشة )%(�صكل 8-2 ن�صب اال�رش املحرومة لدليل ميدان التعليم ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب عمر رب االأ

ن�صب اال�رش املحرومة لدليل ميدان التعليم ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب فئة دخل الفرد 2004 )%(�صكل 9-2

58الف�شل الثالث   ميدان ال�شحة..................................................................................................................

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل ال�صحة–الت�صنيف اخلما�صي�صكل 1-3 توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 2-3 توزيع االأ

�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان ال�صحة )%(�صكل 3-3 �رش ح�صب م�صتويات احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

ن�صب احلرمان مليدان ال�صحة ح�صب املنطقة مقارنة بدليل م�صتوى املعي�صة )%(�صكل 4-3

�رش(�صكل 5-3 ن�صب احلرمان مليدان ال�صحة ح�صب املحافظات )% للأ

�رش(�صكل 6-3 ن�صب احلرمان لدليل ميدان ال�صحة ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

�رش(�صكل 7-3 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان ال�صحة ح�صب احل�رش والريف )% للأ

�رشة )%(�صكل 8-3 �رش املحرومة لدليل ميدان ال�صحة ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب عمر رب االأ ن�صب االأ

�رش املحرومة لدليل ميدان ال�صحة ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب فئة دخل الفرد 2004 )%(�صكل 9-3 ن�صب االأ

84الف�شل الرابع   ميدان البنى التحتية.............................................................................................................

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان  لدليل البنى التحتية-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 1-4 توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 2-4 توزيع االأ

�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان البنى التحتية )%(�صكل 3-4 �رش ح�صب م�صتويات احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

ن�صب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�صب املنطقة مقارنة بدليل م�صتوى املعي�صة )%(�صكل 4-4

�رش(�صكل 5-4 ن�صب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�صب املحافظات )% للأ

�رش(�صكل 6-4 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان البنى التحتية ح�صب احل�رش والريف )% للأ



م التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

�رشة )%(�صكل 7-4 ن�صب اال�رش املحرومة لدليل ميدان البنى التحتية ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب عمر رب االأ

ن�صب اال�رش املحرومة لدليل البنى التحتية ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب فئة دخل الفرد 2004 )%(�صكل 8-4

109الف�شل اخلام�س   ميدان امل�شكن................................................................................................................

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل امل�صكن-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 1-5 توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 2-5 توزيع االأ

�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان امل�صكن )%(�صكل 3-5 �رش ح�صب م�صتويات احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

ن�صب احلرمان مليدان امل�صكن ح�صب املنطقة مقارنة بدليل م�صتوى املعي�صة )%(�صكل 4-5

�رش(�صكل 5-5 ن�صب احلرمان مليدان امل�صكن ح�صب املحافظات )% للأ

�رش(�صكل 6-5 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان امل�صكن ح�صب احل�رش والريف )% للأ

�رشة %(�صكل 7-5 �رش املحرومة لدليل ميدان امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب عمر رب االأ ن�صب االأ

�رش املحرومة لدليل ميدان امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب فئة دخل الفرد 2004 )%(�صكل 8-5 ن�صب االأ

131الف�شل ال�شاد�س   ميدان حميط امل�شكن........................................................................................................

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان  لدليل حميط امل�صكن-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 1-6 توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 2-6 توزيع االأ

�صا�صية ملوؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن )%(�صكل 3-6 �رش ح�صب م�صتويات احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

ن�صب احلرمان مليدان حميط امل�صكن ح�صب املنطقة مقارنة بدليل م�صتوى املعي�صة )%(�صكل 4-6

�رش(�صكل 5-6 ن�صب احلرمان مليدان حميط امل�صكن ح�صب املحافظات )% للأ

ن�صب احلرمان مليدان حميط امل�صكن ح�صب املحافظات مقارنة بدليل م�صتوى املعي�صة )%(�صكل 6-6

�رش(�صكل 7-6 ن�صب احلرمان مليدان حميط امل�صكن ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

�رش(�صكل 8-6 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن ح�صب احل�رش والريف )% للأ

�رشة )%(�صكل 9-6 �رش املحرومة لدليل ميدان حميط امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب عمر رب االأ ن�صب االأ

�رش املحرومة لدليل ميدان امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب فئة دخل الفرد 2004 )%(�صكل 10-6 ن�صب االأ

قت�شادي.............................................................................................. �رسة الإ 158الف�شل ال�شابع   ميدان و�شع الأ

قت�صاد- الت�صنيف اخلما�صي�صكل 1-7 �رشة االإ فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل و�صع االأ توزيع االأ

فراد ح�صب م�صتويات احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة-الت�صنيف اخلما�صي�صكل 2-7 توزيع االأ

الهرم ال�صكاين للعراق ل�صنة 2004�صكل 3-7

قت�صادي )%(�صكل 4-7 �رشة االإ �صا�صية ملوؤ�رشات ميدان و�صع االأ �رش ح�صب م�صتويات احلرمان من احلاجات االأ توزيع االأ

قت�صادي ح�صب املنطقة مقارنة بدليل م�صتوى املعي�صة )%(�صكل 5-7 �رشة االإ ن�صب احلرمان مليدان و�صع االأ

�رش(�صكل 6-7 قت�صادي ح�صب املحافظات )% للأ �رشة االإ ن�صب احلرمان مليدان و�صع االأ

�رش(�صكل 7-7 قت�صادي ح�صب احل�رش والريف )% للأ �رشة االإ ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات ميدان و�صع االأ

�رشة �صكل 8-7 قت�صادي ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب عمر رب االأ �رشة االإ ن�صب اال�رش املحرومة لدليل ميدان و�صع االأ

)%(



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراقن

قت�صادي ودليل م�صتوى املعي�صة ح�صب فئة دخل الفرد 2004 �صكل 9-7 �رشة االإ ن�صب اال�رش املحرومة لدليل ميدان و�صع االأ

)%(

اخلرائط 

34الف�شل الثاين    ميدان التعليم...............................................................................................................

�رش(خارطة 1-2 دليل ميدان التعليـم ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

فراد ح�صب م�صتوى احلرمان مليدان التعليم– حمافظاتخارطة 2-2 توزيع االأ

�رش(خارطة 3-2 موؤ�رشات دليل ميدان التعليـم على م�صتوى املحافظات )% للأ

�رش املقيمة يف املحافظة(خارطة 4-2 م�صتويات احلرمان مليدان التعليم ح�صب ح�رش وريف املحافظات )% من اإجمايل االأ

�رش(خارطة 5-2 ق�صية )% للأ دليل ميدان التعليـم ح�صب االأ

58الف�شل الثالث   ميدان ال�شحة................................................................................................................

�رش(خارطة 1-3 دليل ميدان ال�صحة ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

فراد ح�صب م�صتوى احلرمان مليدان ال�صحة – حمافظاتخارطة 2-3 توزيع االأ

�رش(خارطة 3-3 موؤ�رشات دليل ميدان ال�صحة على م�صتوى املحافظات )% للأ

�رش املقيمة يف املحافظة(خارطة 4-3 م�صتويات احلرمان مليدان ال�صحة ح�صب ح�رش وريف املحافظات )% من اإجمايل االأ

�رش(خارطة 5-3 ق�صية )% للأ دليل ميدان ال�صحة ح�صب االأ

84الف�شل الرابع   ميدان البنى التحتية..........................................................................................................

�رش(خارطة 1-4 دليل ميدان البنى التحتية ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

فراد ح�صب م�صتوى احلرمان مليدان البنى التحتية – حمافظاتخارطة 2-4 توزيع االأ

�رش(خارطة 3-4 موؤ�رشات دليل ميدان البنى التحتية على م�صتوى املحافظات )% للأ

�رش املقيمة يف خارطة 4-4 م�صتويات احلرمان مليدان البنى التحتية ح�صب ح�رش وريف املحافظات )% من اإجمايل االأ

املحافظة(

�رش(خارطة 5-4 ق�صية )% للأ دليل ميدان البنى التحتية ح�صب االأ

109الف�شل اخلام�س   ميدان امل�شكن............................................................................................................

�رش(خارطة 1-5 دليل ميدان امل�صكن ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

فراد ح�صب م�صتوى احلرمان مليدان امل�صكن – حمافظاتخارطة 2-5 توزيع االأ

�رش(خارطة 3-5 موؤ�رشات دليل ميدان امل�صكن على م�صتوى املحافظات )% للأ

خارطة 4-5
�رش املقيمة يف املحافظة( م�صتويات احلرمان مليدان امل�صكن ح�صب ح�رش وريف املحافظات )% من اإجمايل االأ

�رش(خارطة 5-5 ق�صية )% للأ دليل ميدان امل�صكن ح�صب االأ

131الف�شل ال�شاد�س   ميدان حميط امل�شكن......................................................................................................

�رش(خارطة 1-6 دليل ميدان حميط امل�صكن ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ

فراد ح�صب م�صتوى احلرمان مليدان حميط امل�صكن – حمافظاتخارطة 2-6 توزيع االأ

�رش(خارطة 3-6 موؤ�رشات دليل ميدان حميط امل�صكن على م�صتوى املحافظات )% للأ

خارطة 4-6
�رش املقيمة يف املحافظة( م�صتويات احلرمان مليدان حميط امل�صكن ح�صب ح�رش وريف املحافظات )% من اإجمايل االأ

�رش(خارطة 5-6 ق�صية )% للأ دليل ميدان حميط امل�صكن ح�صب االأ

قت�شادي............................................................................................ �رسة الإ 158الف�شل ال�شابع   ميدان و�شع الأ

�رش(خارطة 1-7 قت�صادي ح�صب املحافظات واحل�رش والريف )% للأ �رشة االإ دليل ميدان و�صع االأ

قت�صادي – حمافظاتخارطة 2-7 �رشة االإ فراد ح�صب م�صتوى احلرمان مليدان و�صع االأ توزيع االأ



�س التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

�رش(خارطة 3-7 قت�صادي على م�صتوى املحافظات )% للأ �رشة االإ موؤ�رشات دليل ميدان و�صع االأ

�رش خارطة 4-7 قت�صادي ح�صب ح�رش وريف املحافظات )% من اإجمايل االأ �رشة االإ م�صتويات احلرمان مليدان و�صع االأ

املقيمة يف املحافظة(

�رش(خارطة 5-7 ق�صية )% للأ قت�صادي ح�صب االأ �رشة االإ دليل ميدان و�صع االأ

امل�شادر ......................................................................................................................................
182

200املالحق........................................................................................................................................

موؤ�رشات دليل م�صتوى املعي�صةامللحق )1( 

دارية كما اأ�صتخدمت يف اخلرائطامللحق )2(  دليل الوحدات االأ

حوال املعي�صية يف العراق 2004امللحق )3(  �رش يف عينة م�صح االأ عدد االأ



� التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

متهيد

حوال املعي�صية يف العراق، والذي  بعد �صدور تقرير نتائج م�صح االأ

من  املزيد  اإجراء  اإمكانية  حول  ت�صاوؤالت  اأثريت   ،2004 عام  ُنفذ 

التحليلت على تلك النتائج، تكمل ما مت اإجنازه يف التقرير التحليلي 

اجلهاز  بني  علمي  حوار  وبعد   .2005 عام  �صدر  الذي  ول  االأ

املتحدة  مم  االأ املعلومات، وبرنامج  ح�صاء وتكنولوجيا  للإ املركزي 

منائي مب�صاركة اثنني من اخلرباء املهتمني بهذا املو�صوع، وهما  االإ

على  تفاق  االأ مت  نعمة،  اأديب  وال�صيد  باقر  ح�صني  حممد  الدكتور 

اإعداد درا�صة للتعبري عن م�صتويات املعي�صة يف العراق بداللة مقايي�س 

جانب  من  بعاد  االأ ومتعّددة  جانب،  من  التف�صري  �صهلة  اإح�صائية 

اآخر.

مت اختيار مقيا�س مركب للتعبري عن م�صتوى املعي�صة با�صتخدام مقيا�س 

 )Unsatisfied Basic Needs Index( صا�صية غري امل�صبعة� احلاجات االأ

الذي يختلف عن موؤ�رشات فقر الدخل املبني على ا�صا�س ح�صاب خط 

�صا�صية، بالتايل  الفقر، يف اأنه يقي�س م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ

ميكن توظيفه لتوزيع ال�صكان اىل فئات ح�صب �صّلم م�صتويات املعي�صة، 

م�صتويات  باأعلى  وانتهاءًا  والفقر  احلرمان  م�صتويات  اأ�صد  من  بدءًا 

املعي�صة، مبا ي�صاعد يف ر�صم ال�صيا�صات وبناء اخلطط التنموية النوعية 

من  باال�صتفادة  و�صعها  ميكن  التي  االولويات  اأ�صا�س  على  واملكانية 

معطيات هذه الدرا�صة.

منهجيات  باأعداد  باقر  ح�صني  حممد  اخلبريالدكتور  تكليف  مت 

التي  امل�صبعة  غري  �صا�صية  االأ احلاجات  موؤ�رشات  وح�صاب  القيا�س، 

�صا�صية  االأ امليادين  على  تفاق  االإ بعد  للتقرير  الفقري  العمود  ت�صكل 

اىل  ميدان،  لكل  هتمام  االأ مثار  واملجاالت  املقيا�س،  ي�صملها  التي 

جانب املوؤ�رشات التي تعتمد يف تغطية تلك املجاالت. وقد اختريت 

التعليم،  وهي؛  احلرمان  م�صتويات  و�صف  يف  رئي�صة  ميادين  �صتة 

وو�صع  امل�صكن،  وحميط  وامل�صكن،  التحتية،  والبنى  وال�صحة، 

قت�صادي. ومت التعبري عن امليادين املذكورة بداللة ثمانية  �رشة االإ االأ

واربعني  اثنني  قيا�س  خلل  من  و�صعها  جرى  جمااًل،  وع�رشين 

مكان مع  موؤ�رشًا.جاء اعتماد امليادين ال�صتة املذكورة ليتوافق قدر االإ

مم املتحدة.اأما  القطاعات )clusters( التي تعتمدها منظومة مكاتب االأ

عدد املوؤ�رشات التي يقا�س بها كل ميدان فقد تراوح عددها بني خم�صة 

اىل ت�صعة موؤ�رشات، روعي يف اختيارها ما يحقق التوازن يف عدد 

واأوزان تلك املوؤ�رشات.

للم�رشوع  الوطني  املن�صق  برئا�صة  اإح�صائي  فني  اإ�صناد  فريق  ت�صكل 

ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  العلق/رئي�س  حم�صن  مهدي  الدكتور 

وتكنولوجيا املعلومات، �صم خم�صة من كادر اجلهاز الفني. وجرت 

عمليات ح�صاب املقايي�س وتدقيقها بطريقة العمل املزدوج توخيًا للدّقة 

يف ح�صاب املوؤ�رشات.

ح�صاء وتكنولوجيا  للإ املركزي  اجلهاز  التفاهم بني  وثيقة  اأولت  لقد 

القدرات  بناء  مو�صوع  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج  املعلومات 

الوطنية يف مناهج قيا�س احلرمان وم�صتويات املعي�صة اأهمية خا�صة. 

وراق البحثية،  وكان من عنا�رش هذا امل�رشوع اإعداد جمموعة من االأ

�صتفادة  ت�صع اأمام معّدي ف�صول الدرا�صة واجزائها خلفية منا�صبة للأ

اخلرباء  من  بعدد  البحثية  وراق  االأ كتابة  مهمة  واأنيطت  منها، 

الوطنيني. توىل كل منهم كتابة ورقة خلفية عن ميدان من امليادين 

قت�صادية  االإ و�صاع  اأخرى عن االأ الرئي�صة، اىل جانب ورقة  ال�صتة 

الر�صول علي،  فائق عبد  )الدكتور  العراق. هوؤالء اخلرباء هم  يف 

الدكتور كرمي حممد  يا�صني،  الدكتور عدنان  �صامي متي،  الدكتور 

بني،  جميل  انوار  الدكتورة  االوقاتي،  نرية  الدكتورة  حمزة، 

الدكتور اأحمد اأبريهي العلي(.

مع تقدم العمل يف اإعداد مكونات الدرا�صة، ويف ظل اأجواء تن�صيقية 

ال�صيدة  من  كل  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  من�صقي  بني  وتكاملية 

وخبري  نعمة  اأديب  وال�صيد  خالد  حممد  خالد  وال�صيد  الديل  علياء 

ح�صائي،  �صناد الفني االإ امل�رشوع الدكتور حممد ح�صني باقر وفريق االأ

تطورت الروؤية اىل هيكل الدرا�صة واجزائها لت�صم اىل جانب حزمة 

وراق البحثية ال�صبعة ملفًا من ثلثة اأجزاء. االأ

ثمانية  وي�صم  التحليلي”،  “التقرير  الدرا�صة  من  ول  االأ اجلزء  ميثل 

يف  املعي�صة  مل�صتويات  عامًا  حتليًل  ول  االأ الف�صل  يعر�س  ف�صول. 

العراق، ويتناول الف�صل الثاين ميدان التعليم، بينما يتناول الف�صل 

البنى  مبيدان  فيخت�س  الرابع  الف�صل  اأما  ال�صحة.  ميدان  الثالث 

التحتية، وقد اأولت الدرا�صة اأهمية كبرية للم�صكن وحميطه فخ�ص�س 

الف�صل اخلام�س لتحليل ميدان امل�صكن، بينماخ�ص�س الف�صل ال�صاد�س 

مليدان  ال�صابع حتليًل  الف�صل  امل�صكن. وعر�س  لتحليل ميدان حميط 

العام  طار  االإ فقّدم  الثامن  الف�صل  اأما  قت�صادي،  االإ �رشة  االأ و�صع 

والتحليل  للعر�س  وتب�صيطًا  العراق.  يف  واملوؤ�ص�صي  قت�صادي  االإ

�رش وعلى م�صتوى  عر�صت نتائج ح�صاب املوؤ�رشات على م�صتوى االأ

فراد. وا�صتخدام ت�صنيف ثلثي واآخر خما�صي لو�صف احلرمان  االأ

لكل دليل من اأدلة امليادين الرئي�صة. كما عززت التحليلت بخرائط 

احلرمان. 

طل�س” اإذ مت عر�س موؤ�رشات  اأما اجلزء الثاين من الدرا�صة فهو “االأ

الدرا�صة واأدلتها من خلل خرائط احلرمان على  احلرمان مليادين 

املحافظات.  م�صتوى  وعلى  والريفية،  احل�رشية  البيئتني  م�صتوى 

م�صتوى  على  الرئي�صة  للميادين  احلرمان  موؤ�رشات  عر�صت  كما 

ق�صية، وهي اأول حماولة لر�صم خرائط احلرمان على هذا امل�صتوى  االأ

طل�س �صبعة جماميع، خ�ص�س  من التف�صيل املكاين والنوعي. �صم االأ

ول منها خلرائط دليل م�صتوى املعي�صة، اأما املجاميع ال�صتة  اجلزء االأ

خرى ف�صمت خرائط امليادين ال�صتة الرئي�صة. االأ

�صا�صية  االأ احلاجات  لقيا�س  ح�صابها  مت  التي  املوؤ�رشات  لكرثة  نظرًا 

بها ولبيان  ال�صلة  اأو لو�صف بع�س اخل�صائ�س ذات  امل�صبعة،  غري 

منهجيات وادوات و�صف وقيا�س م�صتوى املعي�صة. �صم اجلزء الثالث 
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لعينة  �رش  االأ بعدد  وجدواًل  اخلرائط،  يف  ا�صتخدمت  كما  االدارية، 

حوال املعي�صية يف العراق 2004 ح�صب الوحدة االدارية. م�صح االأ

يف  املعي�صة  وم�صتويات  احلرمان  “خارطة  درا�صة  ميّيز  ما  اإن 

احلرمان  لقيا�س  درا�صة  اأول  اأنها  هي  الثلثة،  باأجزائها  العراق” 

ق�صية.  بداللة عدد كبري من املوؤ�رشات على م�صتوى املحافظات واالأ

�رش على امل�صتويني املذكورين )املحافظات  مع حلظ حجوم عينات االأ

م�صتويات  يف  تدرجنا  كلما  املوثوقية  مل�صتوى  كمحّدد  ق�صية(  واالأ

التف�صيل املكاين والنوعي.

وزارة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  اإن 

منائي اإذ يقّدمان  مم املتحدة االإ منائي وبرنامج االأ التخطيط والتعاون االإ

وحتديد  العراق  اعمار  جهود  يف  امل�صاهمة  من  كجزء  الدرا�صة  هذه 

الت�صدي  يف  الوطنية  القدرات  وبناء  اجلهود،  تلك  يف  ولويات  االأ

ميتد  حرماٍن  من  العراقي  ال�صعب  منها  يعاين  التي  الكبرية  للم�صاكل 

قت�صادية والبيئية..  لي�صمل امليادين التي مت�س حياته االجتماعية واالإ

مل يحدوهما يف اأن ت�صتمر وترية التعاون البناء بينهما يف رفد  فاإن االأ

را�صمي ال�صيا�صات ومتخذي القرارات والباحثني واملهتمني بدرا�صة 

م�صتوى املعي�صة يف العراق مبا يعينهم يف حتقيق ذلك. 

الدكتور مهدي حم�شن العالق

ح�شاء وتكنولوجيا املعلومات  رئي�ض اجلهاز املركزي للإ

باولو ملبو

منائي / مكتب العراق مم املتحدة الأ مدير برنامج الأ

ح�صائي”. ومل يقت�رش هذا اجلزء على عر�س  من الدرا�صة “امللف االإ

اجلداول التف�صيلية للموؤ�رشات، اإمنا �صم مبحثني اإح�صائيني حتليليني. 

فقد ا�صتخدم ا�صلوب التحليل العاملي )Factor Analysis( يف ا�صتخل�س 

العوامل الكامنة وراء �صبكة العلقات بني متغريات امليادين الرئي�صة، 

كما ا�صتخدم ا�صلوب التحليل العنقودي )Cluster Analysis( يف حماولة 

ق�صية على اأ�صا�س م�صتوى الت�صابه والتجان�س  لتجميع املحافظات واالأ

ول  ح�صائي اىل �صبعة ف�صول، تناول الف�صل االأ بينها. ق�صم امللف االإ

 2004 العراق  يف  املعي�صية  حوال  االأ م�صح  وادوات  ملنهجية  عر�صًا 

منهجية  الثاين  الف�صل  تناول  بينما  الدرا�صة،  عليه  اعتمدت  الذي 

دليل م�صتوى املعي�صة يف العراق. وخ�ص�س الف�صل الثالث لتعريف 

موؤ�رشات امليادين، وعر�س الف�صل الرابع موؤ�رشات ن�صب احلرمان 

لتوزيع  التف�صيلية  اجلداول  اخلام�س  الف�صل  وعر�س  التف�صيلية، 

�رش ح�صب علمات موؤ�رشات واأدلة م�صتوى املعي�صة. اأما الف�صل  االأ

املحافظات  جتميع  يف  العنقودي  التحليل  ا�صتخدام  فتناول  ال�صاد�س 

بني  العلقات  �صبكة  ال�صابع حتليل  الف�صل  تناول  ق�صية يف حني  واالأ

امليادين ال�صتة با�صتخدام ا�صلوب التحليل العاملي.

ملحق  بالتقرير  اأُحلقت  التعبري  ووحدة  التف�صري،  لو�صوح  وتوخيًا 

�صملت تعريفًا مبوؤ�رشات املعي�صة، وتو�صيحًا للخرائط ودليل الوحدات 
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تعد درا�صة خارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق ح�صيلة 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات  جهد م�صرت� بني اجلهاز املركزي للإ

منائي  االإ والتعاون  التخطيط  وعدد من اخلرباء حتت مظلة وزارة 

يتحقق  ما  لقيا�س مدى   ،)UNDP( منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج 

جوانب  خمتلف  �صمل  حيث  �صا�صية،  االأ للحاجات  فعلي  اإ�صباع  من 

�رش ة العراقية، وجلميع حمافظات العراق  ظروف احلياة املعي�صية للأ

مبا فيها حمافظات اإقليم  كرد�صتان.

الثاين،  للجزء  اأجزاء ثلثة، حيث ميّهد  اأحد  التحليلي  التقرير  ميثل 

موؤ�رشات  على  تعتمد  التي  احلرمان  خرائط  ت�صمن  الذي  طل�س  االأ

جمالية  االإ املعطيات  على  حتليلته  يف  يعتمد  كما  التحليلي.  التقرير 

امللف  وهو  الدرا�صة  من  الثالث  اجلزء  يف  الواردة  والتحليلية 

ح�صائي. االإ

احلرمان  خارطة  درا�صة  نتائج  على  بناء  التقرير  هذا  اإعداد  مت   

بيانات  باأ�صتخدام  ح�صابه  مت  الذي  العراق،  يف  املعي�صة  وم�صتويات 

املركزي  اجلهاز  قبل  من  املنفذ  �رشة  للأ املعي�صية  حوال  االأ م�صح 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات )COSIT( عام 2004 بالتعاون مع  للإ

منائي )UNDP( ومعهد الدرا�صات التطبيقية  مم املتحدة االإ برنامج االأ

.)FAFO( الرنويجي

دليل  منهجية  تطبيق  من  امل�صتخل�صة  واملوؤ�رشات  النتائج  حتليل  مت   

ل�صنة  العراق  يف  املعي�صة  اأحوال  م�صح  بيانات  على  املعي�صة  م�صتوى 

للمحافظات  �صواء  اجلغرايف  البعد  حلظ  ذلك  ت�صمن  وقد   ،2004

بنظر  خذ  االأ الريفي واحل�رشي مع  البعدين  ف�صًل عن  ق�صية  للأ او 

ق�صية  ذات حجم العينة ال�صغري، اإذ البد ان ٌينظر بتحفظ  عتبار االأ االأ

معني لتلك التي يقل فيها حجم العينة ب�صكل وا�صح. 

البنى  ال�صحة،  التعليم،   ( هي:  ميادين  �صتة  على  الدليل  هذا  ي�صتمل 

قت�صادي ( بحيث  �رشة االإ التحتية، امل�صكن، حميط امل�صكن، و�صع االأ

تعتمدها  التي   )clusters( القطاعات  مع  مكان  االإ قدر  تتوافق  اأنها 

بخم�صة  ميدان  كل  ويقا�س  املتحدة،  مم  االأ منظمات  مكاتب  منظومة 

اإىل ت�صعة موؤ�رشات، روعي يف اختيارها ما يحقق التوازن يف عدد 

واأوزان املوؤ�رشات لكل ميدان.

عر�صًا  ول  االأ الف�صل  �صم  ف�صول.  ثمانية  التحليلي  التقرير  ي�صم 

على  تعتمد  التي  العراق،  يف  املعي�صة  مل�صتويات  عامًا  وحتليًل 

الف�صل  ربعني. وقد عر�س  ثنني واالأ ال�صتة واملوؤ�رشات االأ امليادين 

خم�صة  اىل  احلرمان  م�صتويات  وت�صنيف  العلمات  احت�صابه  كيفية 

م�صتويات. كما ت�صمن الف�صل قيا�س م�صتوى املعي�صة للميادين ال�صتة 

ق�صية اىل جانب اجراء  واأدلتها على م�صتوى املحافظات والبيئة واالأ

الف�صل  و�صمل  امليادين.  بني  الرتابط  لطبيعة  وحتليلت  مقارنات 

ودول  اجلوار  دول  مع  العراق  يف  املعي�صة  مل�صتوى  مقارنة  اأي�صًا 

عربية.

عر�س  خلل  من  التعليم  ميدان  بالتحليل  فتناول  الثاين  الف�صل  اأما 

ح�صائي. وقد عر�صت خلله ن�صب  لدليل امليدان وموؤ�رشاته والبعد االإ

احلرمان للميدان ولكل موؤ�رش من موؤ�رشاته اخلم�صة ب�صكل عام. كما 

التعليم  ميدان  دليل  ملوؤ�رشات  احلرمان  لن�صب  وحتليًل  عر�صًا  �صم 

اخلم�صة ح�صب املحافظات وعلى م�صتوى البيئتني احل�رشية والريفية 

يف كل حمافظة. كما عر�س الف�صل دليل ميدان التعليم على م�صتوى 

�صافة اىل مبحث لرتابط ميدان التعليم مع خ�صائ�س  ق�صية، باالأ االأ

ومتغريات اأخرى. واختتم الف�صل بخل�صة وا�صتنتاجات.

لدليل  ال�صحة من خلل عر�س  الثالث حتليل ميدان  الف�صل  تناول 

ن�صب  خلله  عر�صت  وقد  ح�صائي.  االإ والبعد  وموؤ�رشاته  امليدان 

احلرمان للميدان ولكل موؤ�رش من موؤ�رشاته ال�صبعة ب�صكل عام. كما 

ال�صحة  ميدان  دليل  ملوؤ�رشات  احلرمان  لن�صب  �صم عر�صًا وحتليًل 

البيئتني احل�رشية والريفية  ال�صبعة ح�صب املحافظات وعلى م�صتوى 

يف كل حمافظة. كما عر�س الف�صل دليل ميدان ال�صحة على م�صتوى 

�صافة اىل مبحث لرتابط ميدان ال�صحة مع خ�صائ�س  ق�صية، باالأ االأ

ومتغريات اأخرى. واختتم الف�صل بخل�صة وا�صتنتاجات.

خلل  من  التحتية  البنى  ميدان  حتليل  تناول  فقد  الرابع  الف�صل  اأما 

عر�صت  وقد  ح�صائي.  االإ والبعد  وموؤ�رشاته  امليدان  لدليل  عر�س 

ال�صبعة  موؤ�رشاته  من  موؤ�رش  ولكل  للميدان  احلرمان  ن�صب  خلله 

ب�صكل عام. كما �صم عر�صًا وحتليًل لن�صب احلرمان ملوؤ�رشات دليل 

ميدان البنى التحتية ال�صبعة ح�صب املحافظات وعلى م�صتوى البيئتني 

احل�رشية والريفية يف كل حمافظة. كما عر�س الف�صل دليل ميدان 

لرتابط  مبحث  اىل  �صافة  باالأ ق�صية،  االأ م�صتوى  على  التحتية  البنى 

ميدان البنى التحتية مع خ�صائ�س ومتغريات اأخرى. واختتم الف�صل 

بخل�صة وا�صتنتاجات.

امل�صكن من خلل عر�س  ميدان  لتحليل  اخلام�س  الف�صل  وخ�ص�س 

ح�صائي. وقد عر�صت خلله ن�صب  لدليل امليدان وموؤ�رشاته والبعد االإ

احلرمان للميدان ولكل موؤ�رش من موؤ�رشاته اخلم�صة ب�صكل عام. كما 

امل�صكن  ميدان  دليل  ملوؤ�رشات  احلرمان  لن�صب  وحتليًل  عر�صًا  �صم 

اخلم�صة ح�صب املحافظات وعلى م�صتوى البيئتني احل�رشية والريفية 

يف كل حمافظة. كما عر�س الف�صل دليل ميدان امل�صكن على م�صتوى 

�صافة اىل مبحث لرتابط ميدان امل�صكن مع خ�صائ�س  ق�صية، باالأ االأ

ومتغريات اأخرى. واختتم الف�صل بخل�صة وا�صتنتاجات.

وتناول الف�صل ال�صاد�س حتليل ميدان حميط امل�صكن من خلل عر�س 

خلله  عر�صت  وقد  ح�صائي.  االإ والبعد  وموؤ�رشاته  امليدان  لدليل 

ن�صب احلرمان للميدان ولكل موؤ�رش من موؤ�رشاته الت�صعة ب�صكل عام. 

كما �صم عر�صًا وحتليًل لن�صب احلرمان ملوؤ�رشات دليل ميدان حميط 

احل�رشية  البيئتني  م�صتوى  وعلى  املحافظات  ح�صب  الت�صعة  امل�صكن 

حميط  ميدان  دليل  الف�صل  عر�س  كما  حمافظة.  كل  يف  والريفية 

ول مقدمـة اجلزء الأ
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�صافة اىل مبحث لرتابط ميدان  باالأ ق�صية،  االأ امل�صكن على م�صتوى 

الف�صل  واختتم  اأخرى.  ومتغريات  خ�صائ�س  مع  امل�صكن  حميط 

بخل�صة وا�صتنتاجات.

قت�صادي  �رشة االإ اأما الف�صل ال�صابع فقد تناول حتليل ميدان و�صع االأ

ح�صائي.  االإ والبعد  وموؤ�رشاته  امليدان  لدليل  عر�س  خلل  من 

من  موؤ�رش  ولكل  للميدان  احلرمان  ن�صب  خلله  عر�صت  وقد 

لن�صب  وحتليًل  عر�صًا  �صم  كما  عام.  ب�صكل  الت�صعة  موؤ�رشاته 

الت�صعة  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان  دليل  ملوؤ�رشات  احلرمان 

البيئتني احل�رشية والريفية يف كل  ح�صب املحافظات وعلى م�صتوى 

قت�صادي  �رشة االإ حمافظة. كما عر�س الف�صل دليل ميدان و�صع االأ

و�صع  ميدان  لرتابط  مبحث  اىل  �صافة  باالأ ق�صية،  االأ م�صتوى  على 

قت�صادي مع خ�صائ�س ومتغريات اأخرى. واختتم الف�صل  �رشة االإ االأ

بخل�صة وا�صتنتاجات.

واملوؤ�ص�صي  قت�صادي  االإ العام  طار  االإ الثامن  الف�صل  عر�س  اأخريًا 

املوؤ�ص�صية  قت�صادية  االإ و�صاع  االأ اأثر  لفهم  حماولة  يف  العراق  يف 

�صبق عر�صها يف  التي  العراق  املعي�صة يف  م�صتويات  اليه  اآلت  ما  يف 

التي  الفاعلة  العوامل  حول  روؤية  الف�صل  �صم  ال�صابقة.  الف�صول 

وعر�س  تنموية،  برامج  ت�صميم  عتبارعند  االأ بعني  اأخذها  ينبغي 

قت�صادية احلديثة والتحديات التي تواجهها. كما �صمل  للتطورات االإ

يف  الت�صوهات  زالة  الإ �صعار  االأ وحترير  الدعم  مو�صوع  التحليل 

العراق  مديونية  م�صكلة  اىل  الف�صل  اأ�صار  العراقي.  قت�صاد  االإ هيكل 

اخلارجية وتعوي�صات ا�رشار العراق واىل م�صكلة البطالة. وتناول 

على  عتماد  االأ بني  الوطنية  التنمية  �صرتاتيجية  حول  روؤية  الف�صل 

اخلارج اأو الذات وكلفة االعمار والتنمية وم�صادر التمويل.
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1. مقدمة: قيا�س وحتليل م�شتويات املعي�شة

لقيا�س وحتليل م�صتويات  اإح�صائية خمتلفة  اأ�صاليب  اإىل  اللجوء  ميكن 

اأ�صلوب  �صاليب التي ي�صيع ا�صتخدامها لهذا الغر�س  املعي�صة. ومن االأ

موؤ�رشات فقر الدخل الذي يبنى على اأ�صا�س ح�صاب خط للفقر ميّيز 

الفقر  موؤ�رشات  حل�صاب  وي�صتخدم  الفقراء  وغري  الفقراء  بني  ما 

العديد  �صلوب  االأ لهذا  اأن  اإال  الفقر.  الفقر و�صدة  الفقر وفجوة  كن�صبة 

عتبار جوانب  خذ باالإ الدخل دون االأ من املحددات، فهو يهتم بفقر 

خرى، وهو يركز على الفقراء من ال�صكان دون  م�صتويات املعي�صة االأ

اأن يهتم ب�صكل كاف بتحديد وقيا�س اأحوال معي�صة بقية فئات ال�صكان، 

من  �صتفادة  االإ دون  نفاق  واالإ الدخل  بيانات  اأ�صا�س  على  يبنى  وهو 

بقية البيانات املتاحة عن م�صتويات املعي�صة والتي غالبا ما تكون اأكرث 

توافرا ودقة من البيانات املذكورة.

اأ�صلوب  املعي�صة  م�صتويات  وحتليل  لقيا�س  خرى  االأ �صاليب  االأ ومن 

ح�صائية املتبع يف تقارير التنمية الب�رشية والذي يعتمد على  دلة االإ االأ

ح�صاب اأدلة ب�صيطة ن�صبيا كدليل التنمية الب�رشية ودليل الفقر الب�رشي. 

غرا�س املقارنات الدولية نظرا لقلة عدد  �صلوب منا�صب الأ اإن هذا االأ

موؤ�رشات كل دليل فيه ولتوفر بيانات موؤ�رشاته ملعظم دول العامل. 

م�صتوى  على  املعي�صة  م�صتويات  وحتليل  لقيا�س  منا�صب  غري  اأنه  اإال 

باأكمله  للبلد  كلية  موؤ�رشات  على  عتماده  الإ ال�صكان  فئات  اأو  �رشة  االأ

اأدلة  موؤ�رشات  عدد  وان  كما  البلد،  �صمن  اجلغرافية  للمناطق  اأو 

تف�صيلي جلوانب  قيا�س وحتليل  باإجراء  ي�صمح  قليل ال  �صلوب  االأ هذا 

م�صتويات املعي�صة املختلفة.     

�صتفادة مما  باالإ العراق  املعي�صة يف  م�صتويات  لقيا�س وحتليل  وتوخيا 

العراق،  يف  املعي�صة  م�صتويات  عن  اإح�صائي  م�صح  اأحدث  اأتاحه 

من  بالعديد  يتميز  اإح�صائي حديث  اإ�صلوب  على  الدرا�صة  هذه  تعتمد 

اأهداف  خدمة  جهة  من  ف�صل  االأ �صلوب  االأ جتعله  التي  اخل�صائ�س 

�صلوب  �صتفادة من البيانات املتاحة للم�صح املذكور. واالأ الدرا�صة واالإ

 Unsatisfied( امل�صبعة  �صا�صية غري  االأ اأ�صلوب احلاجات  املق�صود هو 

اإح�صائي  دليل  �صلوب على ح�صاب  االأ هذا  Basic Needs(. ويعتمد 
�صا�صية وبالتايل ميكن توظيفه  يقي�س م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ

لتوزيع ال�صكان اإىل فئات ح�صب �صلم م�صتويات املعي�صة، بدءا من اأ�صد 

املعي�صة،  م�صتويات  باأعلى  واإنتهاءًا  والفقر  احلرمان  من  م�صتوى 

هي  ملا  املف�رشة  العوامل  واإ�صتك�صاف  الفئات  هذه  خ�صائ�س  ولتحليل 

عليه من م�صتويات معي�صية.  

�صا�صية  االأ للحاجات  دليل  ح�صاب  طريق  عن  �صلوب  االأ هذا  ويطبق 

“دليل م�صتوى املعي�صة”.  وحل�صاب الدليل املذكور بالن�صبة  يدعى بـ 

�صا�صية بالن�صبة لذلك البلد ثم  لبلد معني حتدد اأوال ميادين احلاجات االأ

يتم اختيار عدد من املوؤ�رشات لتمثيل كل ميدان. وتعطى لكل موؤ�رش 

علمة ترتاوح ما بني �صفر و 2، حيث تعطى العلمة �صفر حلالة 

2 حلالة اال�صباع  �صا�صية والعلمة  احلرمان الق�صوى من احلاجة االأ

من  احلرمان  عتبة   1 العلمة  ومتثل  �صا�صية.  االأ للحاجة  الق�صوى 

�رش الذين تقل علمتهم عن 1  فراد اأو االأ �صا�صية اإذ ُيعد االأ احلاجة االأ

اأنهم يعانون من احلرمان من تلك احلاجة.

بتطبيق نظام العلمات اأعله، حت�صل كل اأ�رشة على علمة بالن�صبة 

التي  للموؤ�رشات  بالن�صبة  �رشة  االأ علمة  وت�صاوي  موؤ�رش.  لكل 

كموؤ�رش  �رشة،  االأ م�صتوى  على  ولي�س  الفرد  م�صتوى  على  تنطبق 

متابعة الدرا�صة وموؤ�رش املرحلة التعليمية للبالغني، متو�صط علمات 

ت�صاوي  باإعتبارها  �رشة  للأ ميدان  كل  دليل  قيمة  وحت�صب  اأفرادها. 

قيمة  للميدان. وحت�صب  املمثلة  املوؤ�رشات  لعلمات  احل�صابي  الو�صط 

�رشة باعتبارها ت�صاوي الو�صط احل�صابي لقيم  دليل م�صتوى املعي�صة للأ

�رشة.  اأدلة امليادين للأ

الدخل،  فقر  موؤ�رشات  مع  باملقارنة  املعي�صة،  م�صتوى  دليل  ميتاز 

من  فعلي  حرمان   من  يتحقق  ما  مدى  قيا�س  على  يقوم  اأنه  يف 

على  للح�صول  املتاح  الدخل  قيا�س  على  ولي�س  �صا�صية  االأ احلاجات 

�رشة حمرومة من  هذه احلاجات. ويعني هذا، من جهة، اإعتبار االأ

كان  واإن  احلاجة  على  احل�صول  عليها  تعذر  اإذا  �صا�صية  االأ احلاجة 

م�صتوى دخلها يوؤهلها لذلك، وكما هو احلال مثل بالن�صبة للحرمان 

ال�صحي(  وال�رشف  والكهرباء  )املاء  التحتية  البنى  خدمات  من 

الناجت عن نق�س اأو عدم توفر هذه اخلدمات. ومن جهة اأخرى، ال 

�صا�صية التي ت�صرتى، اإمنا ي�صمل اأي�صا  يقت�رش الدليل على احلاجات االأ

خرى التي ال ميكن احل�صول عليها مقابل املال  �صا�صية االأ احلاجات االأ

عاقات  واالإ املزمنة  مرا�س  االأ من  واخللو  ال�صخ�صي  مان  كاالأ فقط 

وتوفر اخلدمات العامة وخلو البيئة من التلوث. 

كما ميتاز دليل م�صتوى املعي�صة باأنه مقيا�س يعتمد على جميع م�صتويات 

�رش  املعي�صي للأ امل�صتوى  ت�صخي�س وقيا�س  يقت�رش على  الرفاهية وال 

املحرومة فقط، كما يف موؤ�رشات فقر الدخل، فهو ي�صمل يف القيا�س 

املتو�صطة  املعي�صية  امل�صتويات  ذلك  املعي�صة مبا يف  م�صتوى  �صلم  كامل 

واملرتفعة. كذلك ميتاز الدليل باأنه يح�صب  من خلل اإ�صتخدام بيانات 

اأو  الدخل  بيانات  على  ح�صابه  يعتمد  وال  عامة  املعي�صية  امل�صتويات 

�صباب  نفاق والتي كثريا ما تكون ذات دقة اأو م�صداقية حمدودة الأ االإ

�رشة اأو بالتقلبات املو�صمية اأو  تتعلق بالبيانات امل�رشح بها من قبل االأ

باإ�صكاالت عملية اأو منهجية اأخرى. 

ح�صابه  مت  الذي  املعي�صة  م�صتوى  دليل  على  احلالية  الدرا�صة  تعتمد 

�رشة 2004 الذي  حوال املعي�صية للأ للعراق باإ�صتخدام بيانات م�صح االأ

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع  نفذه اجلهاز املركزي للإ

منائي ومعهد الدرا�صات التطبيقي الرنويجي  مم املتحدة االإ برنامج االأ

يف  املخت�صني  من  عدد  مب�صاهمة  الدليل  هذا  تطوير  مت  وقد  )فافو(. 

الف�شل الول: عر�س وحتليل عام مل�شتويات املعي�شة يف العراق
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اجلهاز  �صمن  ح�صائيني  االإ اخلرباء  ومن  املعي�صة  م�صتويات  ميادين 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات وخارجه. املركزي للإ

اأنها  بحيث  حددت  ميادين  �صتة  على  املعي�صة  م�صتوى  دليل  ي�صتمل 

مكان مع القطاعات )clusters( التي تعتمدها منظومة  تتوافق قدر االإ

للعراق  املعونة  تقدمي  اإ�صرتاتيجية  يف  املتحدة  مم  االأ منظمات  مكاتب 

�رشة  للأ املعي�صية  حوال  االأ م�صح  من  عنها  كافية  بيانات  وتتوافر 

2004. و يت�صمن كل ميدان عددًا من املجاالت التي يقا�س كل واحد 

منها بواحد اأو اأكرث من املوؤ�رشات. على �صبيل املثال، يت�صمن ميدان 

التعليمي  وامل�صتوى  الدرا�صة  متابعة  هي  جماالت،  اأربعة  التعليم 

للبالغني واإمكانية الو�صول اإىل املدر�صة ومدى الر�صا عن املدر�صة، 

ميادين   1-1 اجلدول  ويبني  موؤ�رشات.  خم�صة  جمموعه  مبا  تقا�س 

دليل م�صتوى املعي�صة وعدد املجاالت واملوؤ�رشات بالن�صبة لكل ميدان، 

بينما يعر�س اجلدول1-2 موؤ�رشات دليل م�صتوى املعي�صة وحاالت 

ميدان  موؤ�رشات كل  اإختيار  موؤ�رش. وقد روعي يف  لكل  احلرمان 

اجلدول 1-2: موؤ�رسات دليل م�شتوى املعي�شة وحالت احلرمان منها

 حاالت احلرمانامليدان اأو املوؤ�رش

اأول: ميدان التعليم

بتدائية1. متابعة الدرا�صة العمر 6-15 �صنة وال يتابع الدرا�صة االبتدائية ومل ينه االإ

بتدائية للبالغني2. امل�صتوى التعليمي للبالغني  اإكمال املرحلة االإ

بتدائية )الوزن ½( 15 دقيقة فاأكرث 3. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

20 دقيقة فاأكرث4. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية )الوزن ½(

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا5. مدى الر�صا عن املدر�صة 

ثانيا: ميدان ال�شحة

�رشة الذين يعانون من مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل  1. عدد اأفراد االأ

�صحية 
فرد واحد اأو اأكرث

طفال )الوزن ن�صبة اإىل العمر()الوزن ½( �صوء تغذية �صديد اأو معتدل اأو تغذية مفرطة اأو مفرطة جدا2. �صوء التغذية للأ

�صوء تغذية �صديد اأو معتدل3. التقزم )الطول ن�صبة اإىل العمر()الوزن ½(

قابلة قانونية، اآخرون اأو ال اأحد4. اال�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل 

اجلدول 1-1: عدد جمالت وموؤ�رسات ميادين دليل م�شتوى املعي�شة

عدد املوؤ�رشاتعدد املجاالت امليدان

145. التعليم

257. ال�صحة

337. البنى التحتية

455. امل�صكن

569. حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 659. و�صع االأ

2842دليل م�صتوى املعي�صة

حتقيق التوازن يف عدد واأوزان املوؤ�رشات مع اأهمية املجاالت �صمن 

�رش امل�صمولة. اإن بع�س املوؤ�رشات التي تبدو  اأنواع االأ امليدان ومع 

ملئمة اإذا ما اأخذت كموؤ�رشات منف�صلة، تكون غري ملئمة �صمن 

متثيل  يف  حتيز  اإىل  يوؤدي  �صمولها  ن  الأ امليدان  موؤ�رشات  جمموعة 

جمال معني �صمن امليدان على ح�صاب بقية املجاالت فيه اأو اإىل حتيز 

�رش. عليه  �رش على ح�صاب بقية اأنواع االأ يف متثيل نوع معني من االأ

اللجوء  ب�صكل متوازن كما مت  املوؤ�رشات  نتقاء  الإ بذلت عناية خا�صة 

اإعطاء  اأهمها  من  املذكور،  التحيز  لتليف  �صاليب  االأ من  عدد  اإىل 

يح�صب  موؤ�رشات مركبة  واإعتماد  املوؤ�رشات  لعدد من  ن�صف وزن 

كل منها من عدد من املفردات �صمن اإ�صتمارة امل�صح.

ح�صائي للدرا�صة تفا�صيل منظومة العلمات بالن�صبة  يت�صمن امللف االإ

ح�صابه.  وكيفية  الدليل  منهجية  عن  اأخرى  وتفا�صيل  موؤ�رش  لكل 
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 حاالت احلرمانامليدان اأو املوؤ�رش

40 دقيقة فاأكرث5. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام )الوزن ½(

20 دقيقة فاأكرث6. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل/طبيب )الوزن ½(

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا7. مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية 

ثالثا: ميدان البنى التحتية

1. امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب
عدم وجود تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن )معاجلة( اأو مياه معباأة يف 

زجاجات.

خر اأو اإنقطاعات اأ�صبوعية اأو م�صاكل يومية2. توفر مياه ال�رشب م�صاكل من حني الأ

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا3. مدى الر�صا عن نوعية املياه

4. توفر م�صدر للكهرباء
ال يوجد كهرباء اأو يوجد من م�صدر واحد فقط من غري ال�صبكة العامة اأو من 

ال�صبكة العامة فقط اأو من اأكرث من م�صدر واحد من غري ال�صبكة العامة

5. اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة
ال يوجد كهرباء اأو يوجد كهرباء مع اإنقطاع من وقت اإىل اآخر اأو ب�صكل 

اأ�صبوعي اأو يومي اأو يوجد لب�صع �صاعات يوميا

6. و�صيلة ال�رشف ال�صحي
مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة فيها م�صاكل متكررة اأو ال�صبكة ال تعمل ب�صكل 

جيد مطلقا اأو حفرة اأو برميل اأو خزان يتم نقله اأو اأخرى 

7. و�صيلة التخل�س من النفايات
تو�صع يف حاوية مفتوحة اأو حترق اأو تطمر اأو حتلل اأو ترمى اأو طرق 

اأخرى

رابعا: ميدان امل�شكن

1. مادة بناء ال�صقف
طابوق/ بلو� اأو لنب/ ق�صب/ بردي اأو األواح حديدية متموجة )جينكو( اأو 

اأخرى

اقل من 0.5 غرفة2. ح�صة الفرد من غرف امل�صكن

نفط اأو حطب اأو فحم اأو روث احليوانات اأو اأخرى 3. نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء

4. مدى الر�صا عن امل�صكن )امل�صاحة، اخل�صو�صية، التكلفة، ال�صو�صاء، 

البيئة داخل امل�صكن(
غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا

5. عدد املكاره البيئية يف امل�صكن )من جمموع 3: براز يف البيت اأو �صاحته، 

مياه راكدة يف البيت اأو �صاحته، مياه جماري يف �صاحة امل�صكن(
1 فاأكرث

خام�شا: ميدان حميط امل�شكن

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا1. مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

طريق مفرو�س باحل�صى اأو طريق ترابي اأو اأخرى 2. نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

طفاء �صعاف و�صيارة االإ لي�س باإمكان اأي منها اأو باإمكان واحدة فقط3. اإمكانية و�صول �صيارة االإ

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا4. مدى الر�صا عن توفر الدكاكني/ال�صوق

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا5. مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن

6. عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن )من جمموع 5: قاذورات واأو�صاخ، 

�صلحة( مياه جماري، دخان، عربات ع�صكرية مدمرة، خمازن للأ
1 فاأكرث

7. عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن )من جمموع 8: نهر، �صكة حديد، 

طريق �رشيع، منطقة �صناعية، �صغط عايل، جتمع اأزبال، منحدر، 

بداية وادي(

1 فاأكرث

طفال خارج امل�صكن مان بالن�صبة للأ غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا8. مدى الر�صا عن االأ

�صبوع اأو يوميا9. اإطلق النار يف منطقة امل�صكن عدة مرات يف االأ

قت�شادي �رسة الإ �شاد�شا: و�شع الأ

دنى( اأو منخف�س )ثاين اأدين خمي�س(1. متو�صط دخل الفرد 2004 منخف�س جدا )اخلمي�س االأ
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خمت�رش  ب�صكل  املعي�صة  م�صتوى  دليل  ح�صاب  عملية  اإجمال  وميكن 

وىل حتدد علمة كل موؤ�رش  باأنها تتم بثلثة مراحل. يف املرحلة االأ

ح�صائي  االإ امللف  املبني يف  العلمات  لنظام  تبعا  اأ�رشة  لكل  بالن�صبة 

املعي�صة  م�صتويات  دليل  منهجية  الثاين:  )اجلزء  الدرا�صة  هذه  من 

�رشة  للعراق(. ويف املرحلة الثانية حت�صب قيمة دليل كل ميدان للأ

باإعتبارها ت�صاوي الو�صط احل�صابي لعلمات موؤ�رشات امليدان التي 

احل�صابي  الو�صط  وي�صتخرج  وىل.  االأ املرحلة  يف  حتديدها  �صبق 

الوزن  نف�س  على  حت�صل  املوؤ�رشات  جميع  اأن  باإعتبار  املذكور 

باإ�صتثناء حاالت قليلة اأعطى فيها موؤ�رشان ي�صرتكان يف متثيل نف�س 

قيمة  حت�صب  خرية  واالأ الثالثة  املرحلة  ويف  وزن.  ن�صف  اجلانب 

احل�صابي  الو�صط  ت�صاوي  باإعتبارها  �رشة  للأ املعي�صة  م�صتوى  دليل 

دلة ال�صتة.  �رشة للأ الب�صيط لعلمات االأ

وتوخيا لتب�صيط العر�س �صيعتمد ت�صنيفان مل�صتويات احلرمان التي 

ول ت�صنيف خما�صي يتم مبوجبه  يعك�صها دليل م�صتوى املعي�صة. االأ

تي:  تق�صيم م�صتويات احلرمان كاالأ

ما  تقع  املعي�صة  م�صتوى  دليل  قيمة  جدًا:  عال  حرمان  م�صتوى   .1

بني ال�صفر واأقل من 0.75 )اأي اأن م�صتوى املعي�صة منخف�س 

جدا(.

بني  ما  تقع  املعي�صة  م�صتوى  دليل  قيمة  عال:  حرمان  م�صتوى   .2

0.75 واأقل من 1 )اأي اأن م�صتوى املعي�صة منخف�س(.

م�صتوى حرمان متو�صط: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما بني   .3

1 واأقل من 1.25 )اأي اأن م�صتوى املعي�صة متو�صط(.

م�صتوى حرمان منخف�س: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما بني   .4

1.25 واأقل من 1.5 )اأي اأن م�صتوى املعي�صة عال(.

م�صتوى حرمان منخف�س جدًا: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما   .5

بني 1.5 و2 )اأي اأن م�صتوى املعي�صة عال جدا(. 

والت�صنيف الثاين ت�صنيف ثلثي م�صتق من الت�صنيف اخلما�صي حيث 

وم�صتوى  جدا  العايل  احلرمان  م�صتوى  فئتني،  اأول  فيه  جمعت 

احلرمان العايل، يف فئة واحدة هي احلرمان وجمعت اآخر فئتني، 

يف  جدا،  املنخف�س  احلرمان  وم�صتوى  املنخف�س  احلرمان  م�صتوى 

فئة م�صتوى احلرمان املنخف�س، وبقيت فئة احلرمان املتو�صط دون 

الت�صنيف  يكون  وعليه  الت�صمية.  يف  اأو  الدليل  قيم  مدى  يف  تغيري 

تي: الثلثي على النحو االآ

بني  ما  تقع  املعي�صة  م�صتوى  دليل  قيمة  عال:  حرمان  م�صتوى   .1

ال�صفر واأقل من 1 )اأي اأن م�صتوى املعي�صة منخف�س(.

م�صتوى حرمان متو�صط: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما بني 1   .2

واأقل من 1.25 )اأي اأن م�صتوى املعي�صة متو�صط(.

م�صتوى حرمان منخف�س: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما بني   .3

1.25 و2 )اأي اأن م�صتوى املعي�صة عال(.

اخلما�صي  الت�صنيف  �صمن  اال�صارة،  فاإن  تقدم،  ما  على  بناءًا 

حلالة  االخرى،  والف�صول  الف�صل  هذا  يف  اللحقة  اجلداول  يف 

وحلالة  جدا،  املنخف�س  املعي�صة  م�صتوى  تعني  جدا  العايل  احلرمان 

احلرمان  وحلالة  املنخف�س،  املعي�صة  م�صتوى  تعني  العايل  احلرمان 

املنخف�س  املتو�صط، وحلالة احلرمان  املعي�صة  املتو�صط تعني م�صتوى 

تعني  جدا  املنخف�س  احلرمان  وحلالة  املرتفع  املعي�صة  م�صتوى  تعني 

م�صتوى املعي�صة املرتفع جدا. اأما اال�صارة، �صمن الت�صنيف الثلثي 

حلالة  االخرى،  والف�صول  الف�صل  هذا  يف  اللحقة  اجلداول  يف 

احلرمان  وحلالة  املنخف�س،  املعي�صة  م�صتوى  تعني  العايل  احلرمان 

املنخف�س  احلرمان  وحلالة  املتو�صط  املعي�صة  م�صتوى  تعني  املتو�صط 

املقاربة حلاالت حتليل  هذه  كما متتد  املرتفع.  املعي�صة  م�صتوى  تعني 

م�صتويات احلرمان الواردة يف اأجزاء الف�صول املتعاقبة.

 حاالت احلرمانامليدان اأو املوؤ�رش

رمبا ولكن اأ�صك اأو ال...غري ممكن2. اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا3. مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل

�رشة فراد االأ 4. و�صع حالة العمل الأ
هل اأو  مل يف احل�صول على عمل  اأو عاطل عن العمل اأو معار�صة االأ فاقد االأ

الزوج اأو عوائق اجتماعية اأو ب�صبب اإحتياجات خا�صة اأو معاق اأو مري�س

�رشة مق�صوما على عدد العاملني( عالة )حجم االأ اأكرث من 55. معدل االإ

7 اأو اأقل 6. عدد ال�صلع املعمرة )من جمموع 16 �صلعة(

�صول )امل�صكن، �صيارة، دخول ملكية( �صول7. ملكية االأ �رشة اأي من االأ ال متلك االأ

8. عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها )من جمموع 6: منزل دافئ �صتاء، 

ثاث،  منزل بارد �صيفا، ق�صاء اأ�صبوع اأجازة  خارج املنزل، تغيري االأ

�رشاء ثياب، اأكل حلم اأو �صمك(

2 اأو اأقل

جمايل  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ نحن من بني الفقراء يف العراق9. تقييم االأ
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2. دليل م�شتوى املعي�شة على م�شتوى العراق

احلرمان  م�صتويات  يف  العراق  يف  املعي�صة  م�صتويات  ميادين  تتباين 

نتيجة تطور الظروف املرتبطة بها تاريخيا، من جهة، والظروف 

اخلا�صة منذ اإزالة نظام احلكم ال�صابق، من جهة اأخرى. فمن اجلدول 

�رش املحرومة حرمانًا عاليًا  1-3 وال�صكل 1-1، يلحظ اأن ن�صبة االأ

تقّل عن 22% مليدان امل�صكن وميدان ال�صحة وتزيد عن 55% مليدان 

قت�صادي. وباملقابل ترتاوح  �رشة االإ البنى التحتية وميدان و�صع االأ

�رش املنخف�صة احلرمان من اقل من 18% مليدان البنى التحتية  ن�صبة االأ

قت�صادي اإىل اأكرث من 52% مليدان امل�صكن  �رشة االإ وميدان و�صع االأ

وميدان ال�صحة. 

وبوجه عام ميكن ت�صنيف امليادين ال�صتة مل�صتويات املعي�صة اإىل ثلثة 

جمموعات من حيث ن�صب احلرمان فيها:

50%: ميدان و�صع  ميادين ذات ن�صب حرمان عالية تزيد عن   •
قت�صادي وميدان البنى التحتية  �رشة االإ االأ

ميادين ذات ن�صب حرمان متو�صطة ترتاوح ن�صب احلرمان فيها   •
ما بني 30% و50%: ميدان التعليم وميدان حميط امل�صكن

ميدان   :%30 عن  تقل  منخف�صة  حرمان  ن�صب  ذات  ميادين   •
ال�صحة وميدان امل�صكن.

اإىل عاملني  وىل  االأ الفئة  ميداين  ن�صب احلرمان يف  ارتفاع  ويرجع 

قت�صادي قبل تغيري النظام احلاكم عام  رئي�صني: ظروف احل�صار االإ

�رشة  2003 والظروف غري الطبيعية منذ التغيري. فميدان و�صع االأ

كرث تاأثرا بظروف احل�صار وميدان البنى  قت�صادي كان امليدان االأ االإ

 2003 عام  منذ  الطبيعية  غري  بالظروف  تاأثرا  كرث  االأ هو  التحتية 

هذه  التحتية، من جهة، وجعلت  البنى  م�صاريع  تنفيذ  اأعاقت  والتي 

اخلدمات م�صتهدفة يف عمليات التخريب، من جهة ثانية. 

�رس ح�شب م�شتوى احلرمان )الت�شنيف الثلثي( - العراق )%(  اجلدول 1-3: توزيع الأ

امليدان
م�صتوى احلرمان

الو�صط احل�صابياملجموعمنخف�سمتو�صطعال

31.832.735.5100.01.1 ميدان التعليم

20.724.255.1100.01.3 ميدان ال�صحة

58.325.516.3100.00.9 ميدان البنى التحتية

20.127.152.7100.01.3 ميدان امل�صكن

40.430.229.4100.01.1 ميدان حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 55.127.417.5100.01.0 ميدان و�صع االأ

31.244.824.1100.01.1دليل م�صتوى املعي�صة

�رس ح�شب م�شتوى احلرمان )الت�شنيف الثلثي( - العراق )%( ال�شكل 1-1: توزيع الأ



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق6

ويربز التباين يف م�صتويات حرمان  امليادين ال�صتة بدرجة اأعلى عند 

اإعتماد التق�صيم اخلما�صي مل�صتويات احلرمان. ففيما يخ�س امل�صتويات 

�رش ذات م�صتوى احلرمان  الدنيا والعليا للحرمان، ترتاوح ن�صبة االأ

العايل جدًا بني 7% يف ميدان امل�صكن و28% يف ميدان البنى التحتية. 

�رش ذات م�صتوى احلرمان املنخف�س جدًا  وباملقابل، ترتاوح ن�صبة االأ

بني 3% يف ميدان البنى التحتية و26% يف ميدان ال�صحة. وتوؤكد هذه 

ال�صتة  للميادين  ولوية  االأ من  خمتلفة  درجات  اإعطاء  �رشورة  الن�صب 

طريق  عن  التحتية،  البنى  مليدان  اأولوية  م�صتوى  اأعلى  تعطى  بحيث 

قت�صادي،  �رشة االإ زيادة توفري خدمات البنى التحتية، ومليدان و�صع االأ

عن طريق مكافحة الفقر ورفع م�صتوى الدخول بوجه عام. 

وال�صكل  و4-1   3-1 اجلدولني  يف  املعرو�صة  املئوية  الن�صب  اإن 

قليًل  خمتلفة  الن�صب  هذه  وتكون  �رش.  االأ توزيع  تخ�س   1-1

ن�صب  اأن  امللحظ  فمن  فراد.  االأ توزيع  اأ�صا�س  على  اأنها ح�صبت  لو 

فراد الذين يعانون من درجة حرمان عال جدًا يف اجلدول 5-1  االأ

�رش يف جدول 1-4. يف حني يلحظ العك�س  تزيد عن الن�صب املقابلة للأ

بالن�صبة حلالة احلرمان املنخف�س جدا. ويعني هذا اأن الن�صب املئوية 

م�صتوى  اإنخفا�س  ومن  احلرمان  من  اأعلى  درجة  تظهر  فراد  للأ

�رش عموما.  املعي�صة مما تظهره الن�صب املئوية للأ

يقابلها من  ما  �رش مع  للأ املئوية  الن�صب  ختلف يف  االإ ويرجع هذا 

اأكرب  �رش املحرومة هي بوجه عام  اأن االأ اإىل  فراد  ن�صب مئوية للأ

اأكرب  املتو�صط من احلرمان وهذه  امل�صتوى  �رش ذات  االأ حجما من 

 6-1 اجلدول  ويبني  املنخف�س.  امل�صتوى  ذات  �رش  االأ من  حجما 

وم�صتوى  �رشة  االأ حجم  بني  العك�صية  العلقة  هذه   2-1 وال�صكل 

حجم  متو�صط  يزيد  املعي�صة  م�صتوى  دليل  يخ�س  ففيما  معي�صتها، 

 %50 يقارب من  العايل جدا مبا  �رشة ذات م�صتوى احلرمان  االأ

فردًا   8.9 جدًا  املنخف�س  احلرمان  مل�صتوى  املقابل  املتو�صط  من 

اأن  من  معروف  هو  ما  مع  هذا  ويتفق  فردًا.   6.1 بــ  مقارنة 

ح�صة الفرد من الدخل، وبالتايل م�صتوى معي�صته، تنخف�س كلما 

�رشة. اإرتفع حجم االأ

فراد ح�شب م�شتوى احلرمان  )الت�شنيف اخلما�شي( - العراق )%( اجلدول 1-5: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع

منخف�س جدامنخف�سمتو�صطعالعال جدا

15.218.933.626.65.7100.0دليل ميدان التعليم

8.413.624.929.423.8100.0دليل ميدان ال�صحة

30.230.024.912.12.9100.0دليل ميدان البنى التحتية

7.614.428.028.221.8100.0دليل ميدان امل�صكن

16.525.230.019.98.5100.0دليل ميدان حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 24.332.426.912.93.6100.0دليل ميدان و�صع االأ

6.327.544.620.01.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة

�رس ح�شب م�شتوى احلرمان )الت�شنيف اخلما�شي( - العراق )%(  اجلدول 1-4: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع

منخف�س جدامنخف�سمتو�صطعالعال جدا

13.818.032.728.07.5100.0دليل ميدان التعليم

7.912.824.229.525.6100.0دليل ميدان ال�صحة

28.329.925.513.13.2100.0دليل ميدان البنى التحتية

6.613.527.128.524.3100.0دليل ميدان امل�صكن

15.524.930.220.58.9100.0دليل ميدان حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 23.831.327.413.44.1100.0دليل ميدان و�صع االأ

5.425.844.822.02.0100.0دليل م�صتوى املعي�صة
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�شرات م�شتوى املعي�شة على م�شتوى العراق 3. موؤ

دلة ال�صتة يف م�صتويات حرمانها، هنا� تباين يف  اإ�صافة اإىل تباين االأ

م�صتويات احلرمان �صمن جماالت وموؤ�رشات كل دليل. و�صنكتفي 

النقاط  تبني  التي  وامللحظات  املقارنات  من  بع�س  بعر�س  هنا 

البارزة على م�صتوى املوؤ�رشات اإذ �صيتم التعر�س اإىل تفا�صيل ذلك 

يف الف�صول القادمة.

اأن ن�صبة احلرمان   7-1 التعليم، يلحظ من اجلدول  بالن�صبة مليدان 

ترتاوح بني 17% ملوؤ�رش الر�صا عن املدر�صة و48% ملوؤ�رش امل�صتوى 

ميثل  للبالغني  التعليمي  امل�صتوى  موؤ�رش  اأن  ومبا  للبالغني.  التعليمي 

ر�صيد ما تراكم من جهود تعليمية على مدى عقود عديدة، يعك�س 

قبل  التعليم  اإليه  تعر�س  الذي  همال  االإ فيه  احلرمان  ن�صبة  اإرتفاع 

عام 2003 اإثر ا�صتنزاف املوارد يف احلروب ويف جماالت ال تخدم 

وكذلك  املوؤ�رش،  هذا  علمة  متو�صط  اأن  ويلحظ  الب�رشية.  التنمية 

الثانوية،  املدر�صة  اإىل  للو�صول  والوقت  الدرا�صة  متابعة  موؤ�رشي 

�رسة ح�شب ن�شبة احلرمان )الت�شنيف اخلما�شي( – العراق )فرد( اجلدول 1-6: متو�شط حجم الأ

امليدان

م�صتوى احلرمان

منخف�س جدامنخف�سمتو�صطعالعال جدا

8.78.27.97.25.9 ميدان التعليم

8.28.38.17.77.2 ميدان ال�صحة

8.37.87.67.26.9 ميدان البنى التحتية

8.98.38.07.76.9 ميدان امل�صكن

8.27.87.87.77.4 ميدان حميط امل�صكن 

قت�صادي �رشة االإ 8.08.07.77.67.0 ميدان و�صع االأ

8.98.37.87.06.1دليل م�صتوى املعي�صة

�رسة ح�شب م�شتوى احلرمان العام )الت�شنيف اخلما�شي( ال�شكل 1-2: متو�شط حجم الأ

يبلغ 1.0 اأي اأن العراق يعد يف املعدل على حافة احلرمان بالن�صبة 

عن  الر�صا  موؤ�رش  اأن  اإىل  هنا  �صارة  االإ وجتدر  املوؤ�رشات.  لهذه 

�رشة من ر�صا يف  املدر�صة موؤ�رش اجتهادي يعتمد على ما ت�صعر به االأ

�صوء توقعاتها �صمن ظروف العراق، ومن املتوقع اأن تتغري قيمة 

�رش والظروف املحلية. هذا املوؤ�رش عند تغري توقعات االأ

�صوء  ملوؤ�رش   %9 بني  احلرمان  ن�صبة  ترتاوح  ال�صحة  ميدان  ويف 

طفال )الوزن ن�صبة اإىل العمر( و42% ملوؤ�رش الوقت اللزم  التغذية للأ

ول  االأ املوؤ�رش  ويخ�س  اأوىل/طبيب.  �صحي  مركز  اإىل  للو�صول 

�رش فقط.  طفال دون �صن اخلام�صة وبالتايل فهو ي�صمل 46% من االأ االأ

اإىل  للو�صول  اللزم  الوقت  ملوؤ�رش  احلرمان  ن�صبة  اإرتفاع  ويرجع 

همال الذي اأ�صاب قطاع ال�صحة  مركز �صحي اأوىل اأو طبيب اإىل االإ

خلل العقدين ال�صابقني ل�صنة 2003، من جهة، واإىل الظروف غري 

املراكز  بع�س  اإغلق  اإىل  اأدت  والتي  املذكورة  ال�صنة  بعد  الطبيعية 
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�رس ح�شب م�شتوى احلرمان )الت�شنيف الثلثي( بالن�شبة ملوؤ�رسات دليل م�شتوى املعي�شة – العراق )%(  اجلدول 1-7: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع
�رش  ن�صبة االأ

امل�صمولة )%(

الو�صط 

احل�صابي

نحراف  االإ

املعياري
منخف�سمتو�صطعال

التعليم

21.863.314.9100.067.51.00.3متابعة الدرا�صة

47.523.329.2100.099.91.00.4امل�صتوى التعليمي للبالغني

بتدائية  24.329.246.5100.099.81.20.4الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

33.721.844.5100.099.61.00.5الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية 

17.220.961.8100.099.01.30.6مدى الر�صا عن املدر�صة

31.832.735.5100.0100.01.10.3دليل ميدان التعليم

ال�صحة

12.324.962.8100.0100.01.60.6املعاناة من مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية

طفال )الوزن ن�صبة اإىل العمر( 9.31.789.1100.045.71.80.5�صوء التغذية للأ

18.23.678.2100.043.91.60.6التقزم )الطول ن�صبة اإىل العمر(

�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل 13.42.084.7100.054.21.50.5االإ

29.530.540.1100.099.41.00.5الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام

41.825.033.2100.099.70.80.5الوقت للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل/طبيب

37.722.539.8100.099.81.00.7مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية

20.724.255.1100.0100.01.30.3دليل ميدان ال�شحة 

البنى

التحتية

31.80.068.2100.0100.01.40.5امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

32.732.235.1100.099.91.00.7توفر مياه ال�رشب

48.919.731.4100.099.90.80.7مدى الر�صا عن نوعية املياه

3.567.628.9100.0100.01.10.3توفر م�صدر للكهرباء

84.510.74.9100.096.80.70.3اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة

43.239.317.5100.099.81.00.4و�صيلة ال�رشف ال�صحي

69.70.829.5100.0100.00.60.8و�صيلة التخل�س من النفايات

58.325.516.3100.0100.00.90.3دليل ميدان البنى التحتية

امل�صكن

15.641.742.6100.099.91.30.6مادة بناء ال�صقف

39.735.225.1100.0100.01.00.4ح�صة الفرد من غرف امل�صكن

22.430.247.4100.0100.01.10.4نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء

36.923.339.7100.0100.01.10.5مدى الر�صا عن امل�صكن 

22.90.077.1100.0100.01.70.6عدد املكاره البيئية يف امل�صكن 

20.127.152.7100.0100.01.30.3دليل ميدان امل�شكن

حميط

امل�صكن

30.528.940.6100.099.91.10.6مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

42.814.542.7100.0100.01.00.7نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

طفاء �صعاف و�صيارة االإ 20.00.080.0100.0100.01.20.6اإمكانية و�صول �صيارة االإ

30.528.740.8100.099.91.10.6مدى الر�صا عن توفر الدكاكني/ال�صوق

57.117.225.7100.0100.00.70.7مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن

58.40.041.6100.0100.01.20.7عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن

33.60.066.4100.0100.01.60.5عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن

طفال خارج امل�صكن مان للأ 34.524.940.5100.099.81.00.7مدى الر�صا عن االأ

59.819.121.1100.099.50.70.8اإطلق النار يف منطقة امل�صكن

40.430.229.4100.0100.01.10.3دليل ميدان حميط امل�شكن
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�رش  طباء منها، من جهة ثانية. وتبلغ ن�صبة االأ اإنتقال االأ اأو  ال�صحية 

20 دقيقة للو�صول اإىل مركز  املحرومة، التي حتتاج اإىل اأكرث من 

�صحي اأوىل اأو طبيب، 70% يف الريف و 34% يف احل�رش.

لقيمة متو�صط  على حرمانا وفقا  االأ امليدان  التحتية هو  البنى  وميدان 

قيمة  وتبلغ   .3-1 ال�صكل  يف  مو�صح  هو  وكما  املوؤ�رش  هذا  علمة 

يف  املعدل  يف  يعد  العراق  اأن  اأي   0.9 املوؤ�رش  هذا  علمة  متو�صط 

كرث تباينا  حالة حرمان بالن�صبة لهذا امليدان. كما اأن هذا امليدان هو االأ

يف ن�صب احلرمان �صمن موؤ�رشاته اإذ ترتاوح هذه الن�صب ما بني %4 

ملوؤ�رش توفر م�صدر للكهرباء و85% ملوؤ�رش اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية 

من ال�صبكة العامة. 

اإىل  للكهرباء  م�صدر  توفر  ملوؤ�رش  احلرمان  ن�صبة  اإنخفا�س  ويرجع 

لتو�صيع  والثمانينات  ال�صبعينات  عقدي  خلل  بذلت  التي  اجلهود 

�رش من  ال�صبكة العامة للطاقة الكهربائية. اإال اأن معاناة 85% من االأ

�صاعات  لب�صع  الكهرباء  توفر  من  اأو  يومية  اأو  اأ�صبوعية  اإنقطاعات 

من  عالية  درجة  يعني  طلق  االإ على  توفرها  عدم  من  اأو  يوميا 

مر الذي يرتتب عليه احلرمان  احلرمان من الطاقة الكهربائية، االأ

�صا�صية التي يتم اإ�صباعها عن طريق اأجهزة  من العديد من احلاجات االأ

اإىل  تلجا  �رش  االأ من  الكثري  اأن  ورغم  الكهربائية.  بالطاقة  تعمل 

ما  اإىل  اإ�صافة  ذلك،  فان  الكهربائية،  للطاقة  بديلة  اأخرى  م�صادر 

حوال  يتطلبه من كلف وجهود اإ�صافية حم�صو�صة، يعمل يف معظم االأ

�رش وال يزيل هذه  االأ تعي�صها  التي  التخفيف من حالة احلرمان  على 

ملوؤ�رش  املعياري  نحراف  االإ قيمة  اإنخفا�س  امللحظ  ومن  احلالة. 

اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة مما ي�صري اإىل اأن ن�صب 

�رش يف العراق بالن�صبة لهذا املوؤ�رش نظرا  احلرمان متقاربة ملعظم االأ

حد  اإىل  يعتمد  العامة  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار  اأن  اإىل 

كبري على و�صع ال�صبكة الوطنية للكهرباء التي تعاين منها كل مناطق 

العراق. 

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع
�رش  ن�صبة االأ

امل�صمولة )%(

الو�صط 

احل�صابي

نحراف  االإ

املعياري
منخف�سمتو�صطعال

و�صع 

�رشة  االأ

قت�صادي االإ

40.020.040.1100.096.31.00.7متو�صط دخل الفرد 2004

36.042.521.5100.099.70.90.7اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

56.921.721.4100.098.90.70.6مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل

�رشة فراد االأ 7.614.877.6100.099.61.40.3و�صع حالة العمل الأ

عالة 53.712.833.5100.099.90.90.5معدل االإ

60.018.721.3100.0100.01.00.4عدد ال�صلع املعمرة

�صول 18.757.124.2100.0100.01.00.3ملكية االأ

51.216.432.4100.0100.00.90.6عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها

جمايل قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ 27.559.413.1100.099.21.00.4تقييم االأ

قت�شادي �رسة الإ 55.127.417.5100.0100.01.00.3دليل و�شع الأ

31.244.824.1100.0100.01.10.2دليل م�شتوى املعي�شة

وفيما يخ�س موؤ�رشات املياه، يلحظ اأن ن�صب احلرمان فيها اأقل مما 

هي عليه يف موؤ�رشات امليدان عموما. اإال اأن هذه املوؤ�رشات تت�صف 

قيم  يف  الكبري  للتفاوت  نظرا  لها  املعياري  نحراف  االإ قيمة  باإرتفاع 

بالن�صبة  اأما  الريفية واحل�رشية.  �رش  االأ املوؤ�رشات وخا�صة بني  هذه 

ن�صبة  يف  موؤ�رش  اأعلى  ثاين  فهو  النفايات  من  التخل�س  و�صيلة  ملوؤ�رش 

�رش التي ال ميكنها التخل�س من النفايات عن  احلرمان اإذ تبلغ ن�صبة االأ

 .%70 طريق حاويات مغلقة اأو اجلمع من قبل عمال جمع القمامة 

ي�صري  مما  املوؤ�رش  لهذا  املعياري  نحراف  االإ قيمة  كرب  امللحظ  ومن 

بني  وخا�صة  املوؤ�رش  لهذا  احلرمان  ن�صب  يف  كبري  تباين  وجود  اإىل 

حمافظات كرد�صتان وبقية املحافظات )راجع اجلدول رقم 4-9 يف 

ح�صائي(، ومن املتوقع اأن يكون هذا التباين قد اإنخف�س يف  امللف االإ

على حرمانا. �صوء حت�صن اخلدمات البلدية يف املحافظات االأ

ن�صب  بني  ما  تباينا  قل  واالأ حرمانا  قل  االأ امليدان  امل�صكن  ميدان  يعد 

اأن  اإىل  يعود  هذا  ولعل  امليدان.  هذا  مبوؤ�رشات  اخلا�صة  احلرمان 

والطويل  املتو�صط  مدين  االأ على  و�صاع  باالأ تاأثرا  اأكرث  امليدان  هذا 

هذا  موؤ�رشات  تتاأثر  مل  وبالتايل  الق�صري  مد  االأ على  هو  مما  جل  االأ

امليدان بنف�س الدرجة بالظروف غري الطبيعية كاأغلب موؤ�رشات بقية 

امليادين. وال يعني هذا اأن ميدان امل�صكن قد حظي بالرعاية املطلوبة 

كتظاظ وفق  �رش من االإ قبل �صنة 2003، اإذ اأن معاناة 40% من االأ

موؤ�رش ح�صة الفرد من غرف امل�صكن توؤكد وجود ق�صور يف الوفاء 

ن�صبة  اإن  احلال،  واقع  ويف  طويلة.  ل�صنوات  امل�صكن  باإحتياجات 

ن�صبة حرمان �صمن موؤ�رشات هذا  اأعلى  املذكورة، وهي  احلرمان 

الف من  االآ يذهب مئات  لو مل  �صتزيد عما هي عليه  كانت  امليدان، 

العراقيني �صحايا حروب وممار�صات النظام ال�صابق ولو مل يهاجر 

املليني من �صكان العراق اإىل اخلارج. 

وفيما يتعلق مبيدان حميط امل�صكن، يلحظ اأن ن�صبة احلرمان لثمانية 

من املوؤ�رشات الت�صعة لهذا امليدان تتجاوز 30% وهي تزيد عن %57 
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عالة  عالة فبلغت قيمة معدل االإ اإرتفاع ن�صب البطالة اإرتفاع معدل االإ

�رش حمرومة  �رش، وتعد هذه االأ خم�صة فاأكرث بالن�صبة لـ 54% من االأ

اأكرث.  اأو  اأفراد  اأن يعيل خم�صة  اأن على كل فرد يعمل فيها  باإعتبار 

كما ترتب على ن�صب احلرمان العالية يف ال�صلع املعمرة وقلة فر�س 

بالن�صبة  اأن ارتفعت ن�صب احلرمان  عالة،  العمل واإرتفاع معدل االإ

ملوؤ�رش عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها حيث �رشحت 51% من 

احلياتية  املتطلبات  من  فقط  اأقل  اأو  اإثنني  تاأمني  ت�صتطيع  باأنها  �رش  االأ

ال�صتاء،  يف  دافئا  املنزل  باإبقاء  واملتمثلة  املوؤ�رش  يت�صمنها  التي  ال�صتة 

اإبقاء املنزل باردا لطيفا يف ال�صيف، ق�صاء اأ�صبوع )مدفوع( اإجازة 

اأو  ثياب جديدة  �رشاء  القدمي،  التالف  ثاث  االأ تغيري  املنزل،  خارج 

اأ�صبوعيا يف  ال�صمك ثلثة مرات  اأو  اأو الدجاج  اللحم  م�صتعملة واأكل 

قل. االأ

�شرات وقدرتها على التعبري  4. ترابط منظومة املوؤ

عن اأحوال معي�شة ال�شكان 

اآذار  �صهري  هي  الدرا�صة  هذه  بيانات  ملعظم  املرجعية  الفرتة  اإن 

 2004 واآب  حمافظة  ع�رش  ل�صتة  بالن�صبة   2004 عام  من  ومار�س 

بالن�صبة ملحافظتي اأربيل ودهو�. وبالنظر ملا تت�صف به هذه الفرتة 

من خ�صو�صية من جهة �صيادة ظروف غري اإعتيادية فاإن ما تفرزه 

�صا�صية هي  بع�س املوؤ�رشات من م�صتويات احلرمان  من احلاجات االأ

لتطور  اإنعكا�س  اأكرث مما هي  الطبيعية  الظروف غري  لهذه  اإنعكا�س 

توفر هذه احلاجات تاريخيا. وتثري هذه النقطة الت�صاوؤل فيما اإذا كانت 

موؤ�رشات واأدلة دليل م�صتوى املعي�صة ت�صكل فعل منظومة اإح�صائية 

دوات  االأ واإحدى  ال�صكان.  معي�صة  اأحوال  عن  ومعربة  مرتابطة 

جابة على هذا الت�صاوؤل هي قيم  ح�صائية التي ميكن اللجوء اإليها للإ االإ

دلة التي يت�صمنها  رتباط الب�صيط ما بني املوؤ�رشات واالأ معاملت االإ

اأدلة  و�صتة  موؤ�رشا  واأربعون  اإثنان  هنالك  كان  وملا  العام1.  الدليل 

بالن�صبة لثلثة موؤ�رشات. ويرجع اإرتفاع ن�صب احلرمان للموؤ�رشات 

الثلثة املذكورة، وهي موؤ�رش مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث 

البيئية يف حميط امل�صكن وموؤ�رش  خارج امل�صكن وموؤ�رش عدد املكاره 

اإطلق النار يف منطقة امل�صكن، حلد كبري اإىل الظروف غري الطبيعية 

للموؤ�رشات  املعياري  االنحراف  اأن  امللحظ  ومن   .2004 ل�صنة 

املذكورة مرتفع ن�صبيا نظرا لوجود تباين كبري يف ن�صب احلرمان لها 

خا�صة بني حمافظات كرد�صتان وبقية حمافظات العراق.

قت�صادي واحدا من  �رشة االإ �صارة، يعد ميدان و�صع االأ وكما �صبق االإ

اأعلى ميدانني يف ن�صب احلرمان اإثر �صيا�صات الدولة التي ت�صببت يف 

قت�صادي  �رش واإثر اإجراءات احل�صار االإ تخفي�س الدخول احلقيقية للأ

ربعة  �رش. وتزيد ن�صبة احلرمان الأ التي وقع عبء معظمها على االأ

عدد  موؤ�رش  ويحتل   .%50 عن  امليدان  لهذا  الت�صعة  املوؤ�رشات  من 

�رش  وىل يف ن�صب احلرمان حيث تبلغ ن�صبة االأ ال�صلع املعمرة املرتبة االأ

�صلع  ثمانية  من  اأقل  متلك  اإلتي  �رش  االأ ن�صبة  اأي  مبوجبه،  املحرومة 

اأ�صعار  اإرتفاع  يف  قت�صادي  االإ احل�صار  ت�صبب  لقد   .%60 معمرة، 

على  تعذر  مما  كبرية،  بن�صب  �رش  االأ بـدخول  مقارنة  ال�صلع  هذه 

�رش اإ�صتبدال ما يندثر منها ب�صلع جديدة، بل على العك�س من  معظم االأ

�رش اإىل بيع بع�س ما لديها من �صلع معمرة  ذلك اإ�صطرت بع�س االأ

نفاق على حاجات اأ�صا�صية اأكرث اإحلاحا.  للإ

واملوؤ�رش الذي ياأتي يف املرتبة الثانية يف ن�صبة احلرمان �صمن ميدان 

العمل  توفر  الر�صا عن  قت�صادي هو موؤ�رش مدى  االإ �رشة  االأ و�صع 

�رش غري الرا�صية عن توفر العمل  وفر�س العمل حيث تبلغ ن�صبة االأ

اإرتفاع  اإىل  الن�صبة  هذه  اإرتفاع  وبرجع   .%57 العمل  وفر�س 

حتلل الع�صكري �صنة 2003 ب�صبب اإلغاء اجلي�س  ن�صب البطالة بعد االإ

والعديد من اأجهزة الدولة التي كانت ت�صتوعب ن�صبة مهمة من القوى 

من  حّدت  التي  الطبيعية  غري  الظروف  واإىل  جهة،  من  العاملة، 

الن�صاط االقت�صادي اإىل درجة كبرية، من جهة ثانية. وقد نتج عن 

رتباط الب�صيط اإاجتاه وقوة العلقة بني متغريين وتقع قيمته ما بني -1 و1. وتكون قيمة هذا املعامل موجبة اإذا كانت العلقة طردية و�صالبة اإذا كانت العلقة عك�صية. وتقرتب قيمة املعامل اإىل ال�صفر  1.   يقي�س معامل االإ

كلما كانت العلقة بني املتغريين اأ�صعف وتبتعد عن ال�صفر كلما كانت العلقة بينهما اأقوى وعلية تكون قيمة املعامل يف حالة العلقة العك�صية التامة -1 ويف حالة العلقة الطردية التامة 1 ويف حالة عدم وجود علقة 

طلق �صفرا. على االإ

ال�شكل 1-3: متو�شط قيمة دليل م�شتوى املعي�شة واأدلته الفرعية
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الب�صيط  رتباط  االإ معاملت  عدد  يزيد  واحد،  عام  ودليل  فرعية 

مر الذي  دلة عن األف معامل، االأ بني كل اإثنني من املوؤ�رشات اأو االأ

رتباطات ما بني  يتعذر معه الدخول ب�صكل تف�صيلي يف حتليل منط االإ

بني  ما  العلقات  على منط  الرتكيز  �صيتم  عليه  دلة.  واالأ املوؤ�رشات 

دلة وما بني املوؤ�رشات داخل كل دليل واأخريا ما بني كل موؤ�رش  االأ

والدليل العام مل�صتويات املعي�صة.

دلة امليادين وكذلك ما  رتباط الأ ي�صتدل من مقارنة قيم معاملت االإ

اأن   8-1 اجلدول  يف  املبينة  املعي�صة  م�صتوى  ودليل  دلة  االأ هذه  بني 

هذه  واأن  طردية  جميعها  دلة  االأ هذه  من  اإثنني  كل  بني  ما  العلقة 

العلقة معنوية مب�صتوى 0.01 اأي اأنه ميكن القول باإحتمال 99% اأن 

دلة. ومن امللحظ اأن قيم جميع معاملت  هنالك علقة طردية بني االأ

اأربعة حاالت تخ�س ميدان  باإ�صتثناء  اأكرث  اأو   0.30 رتباط تبلغ  االإ

قت�صادي حيث  �رشة االإ ال�صحة وثلث حاالت تخ�س ميدان و�صع االأ

اأنها تقع ما بني 0.16 و0.29.

الب�صيط  رتباط  االإ معاملت  قيم  ت�صري  ميدان،  كل  م�صتوى  وعلى 

قيمة  تقل  وال  موجبة  جميعها  اأن  اإىل  التعليم  دليل  موؤ�رشات  بني  ما 

التعليم  ودليل  املوؤ�رشات  هذه  من  اأي  بني  الب�صيط  رتباط  االإ معامل 

عن 0.55. 

وبالن�صبة مليدان ال�صحة، اأظهرت ثلثة من موؤ�رشاته ال�صبعة اإرتباطا 

وهذه  امليدان،  دليل  مع  اأو  الدليل  موؤ�رشات  بقية  مع  جدا  �صعيفا 

م�صاكل  اأو  املعاناة من مر�س ع�صوي مزمن  موؤ�رش  هي  املوؤ�رشات 

العمر(  اإىل  ن�صبة  )الوزن  طفال  للأ التغذية  �صوء  وموؤ�رش  �صحية 

اإىل  يرجع  هذا  ولعل  العمر(.  اإىل  ن�صبة  )الطول  التقزم  وموؤ�رش 

توفر  غري  اأخرى  بعوامل  اأعلى  بدرجة  ترتبط  املوؤ�رشات  هذه  اأن 

�صا�صية. فبالن�صبة ملوؤ�رش املعاناة من مر�س ع�صوي مزمن  احلاجات االأ

اأو م�صاكل �صحية، �صاهمت الظروف النف�صية القا�صية واإ�صابات احلرب 

مرا�س  االأ اإنت�صار  يف  ال�صابق  النظام  فرتة  خلل  املمار�صات  وبع�س 

اإىل  ن�صبة  الوزن  موؤ�رشي  يخ�س  وفيما  ال�صحية.  وامل�صاكل  املزمنة 

احلرمان  يعود  ما  كثريا  طفال،  للأ العمر  اإىل  ن�صبة  والطول  العمر 

كثار  كاالإ ال�صحية،  غري  الغذائية  والعادات  التغذية  منط  اإىل  فيهما 

حتليل �شبكة العلقات بني امليادين ال�شتة على م�شتوى 

املحافظات باإ�شتخدام اأ�شلوب التحليل العاملي 

ب�صيغة  ال�صتة  امليادين  متغريات  بني  االرتباط  معاملت  عن  للتعبري 

مب�صطة متّكن من ت�صخي�س العوامل التي حتّدد طبيعة واجتاه االرتباطات 

بني املتغريات عند درا�صة ظاهرة من الظواهر، ا�صتخدم التحليل العاملي 

ثار املتداخلة للمتغريات. لبيان االآ

االول  العامل  يف  ظهرت  املتغريات  كل  ان  التحليل،  نتائج  اأظهرت 

يف  ال�صتة  املوؤ�رشات  بني  العام  الرتابط  تعك�س  خمتلفة  ت�صبع  مبعاملت 

و�صف م�صتوى املعي�صة، غري اإن اأعلى تلك الت�صبعات ظهرت لكل من 

ان  اي  مت�صابه،  باجتاه  وامل�صكن  امل�صكن  وحميط  التحتية  البنى  متغري 

العامل االول هو )عامل امل�صكن وظروفه وخدماته(. اأما العامل الثاين 

فيعك�س )عامل التنمية الب�رشية( اإذ تظهر الت�صبعات وا�صحة للمتغريات 

قت�صادية والتعليمية وال�صحية. �رش االإ املت�صلة بخ�صائ�س االفراد واالأ

كما تعك�س نتائج التحليل العاملي ان متغري البنى التحتية يتفاعل مع غريه 

من املتغريات بدرجة كبرية يف و�صف امل�صتوى املعي�صي بن�صبة تف�صريية 

وحميط  امل�صكن،  ثم  ال�صحة،  متغري  تفاعل  يليه   ،%89 قدرها  عالية 

قت�صادي. �رشة االإ امل�صكن واحلالة التعليمية، واأخريًا و�صع االأ

الرئي�شة  العوامل  �شتخل�ض  لإ العاملي  التحليل  نتائج  خل�شة 

الكامنة وراء ترابطات امليادين ال�شتة )ح�رس وريف( 

املتغريات 
التباين ت�صبع اأول عاملني

املف�رش لكل 

متغري

التباين 

اخلا�س 

باملتغري III

قت�صادي  �رشة االإ 0.2650.6010.5380.462و�صع االأ

0.2920.6960.7040.296احلالة التعليمية

0.8190.080.7220.278حميط امل�صكن

0.6170.4460.7630.237امل�صكن

0.3320.9810.8560.144-ال�صحة

0.1880.8860.114-0.987البنى التحتية

22%53%القدرة التف�صريية للعامل

طلع على نتائج التحليل العاملي لكل من احل�رش والريف  * ملزيد من التفا�صيل، وللأ
)اجلزء  ح�صائي  االإ امللف  تقرير  ال�صابع من  الف�صل  يراجع  املحافظات،  م�صتوى  على 

الثالث من الدرا�صة(

رتباط الب�شيط بني اأدلة امليادين والدليل العام مل�شتوى املعي�شة* اجلدول 1-8: قيم معاملت الإ

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمامليدان
حميط

امل�صكن

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

1.000.460.420.450.370.290.74التعليم

0.461.000.270.210.280.160.60ال�صحة

0.420.271.000.450.500.250.70البنى التحتية

0.450.210.451.000.440.410.72امل�صكن

0.370.280.500.441.000.300.71حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 0.290.160.250.410.301.000.58و�صع االأ

0.740.600.700.720.710.581.00دليل م�صتوى املعي�صة

رتباط يف اجلدول معنوية مب�صتوى معنوية 0.01. * جميع قيم معاملت االإ
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احليوانية  املنتجات  ح�صاب  على  والن�صويات  ال�صكريات  تناول  من 

الغذائية.  املواد  من  احلرمان  اإىل  ولي�س  واخل�رشوات،  والفواكه 

طفال من �صوء  ومما يوؤكد ما �صبق هو معاناة ن�صبة حم�صو�صة من االأ

فيها  املعي�صة  م�صتويات  بارتفاع  معروفة  بلدان  يف  والتقزم  التغذية 

وب�صمنها بع�س دول اخلليج العربي2.  

ردن  و9% يف م�رش و4% يف  مارات العربية املتحدة مقارنة بالن�صب 4% يف االأ طفال الذين يعانون من �صوء التغذية 10% يف الكويت و24% يف عمان و14% يف ال�صعودية و14% يف االإ 2.  على �صبيل املثال، تبلغ ن�صبة االأ

ردن و16% يف م�رش و12% يف تون�س.  مارات العربية املتحدة مقارنة بالن�صب 8.5% يف االأ طفال الذين يعانون من التقزم 24% يف الكويت و23% يف عمان و20% يف ال�صعودية و17% يف االإ تون�س. وتبلغ ن�صبة االأ

 http://www.childinfo.org/areas/malnutrition/Unicef%20Malnutrition%20database%20Jan05.xls    راجع

ق�شية  حتليل �شبكة العلقات بني امليادين ال�شتة على م�شتوى الأ

با�شتخدام اأ�شلوب التحليل العاملي

عامًل  اأن  تي  االآ اجلدول  يف  الواردة  العاملي  التحليل  نتائج  اأظهرت 

ال�صتة.  املتغريات  بني  الكاملة  رتباطات  االإ �صبكة  عن  عرٌب  فقط  واحدًا 

ومعنوية  موجبة  بت�صبعات  ظهرت  املتغريات  كل  اأن  الوا�صح  ومن 

متفاعلة  املتغريات جميعها  اأن  ذلك  يعك�س   .)0.25 قيمتها على  )تزيد 

ق�صية. وقد زادت  �صباع واحلرمان على م�صتوى االأ يف حتديد منط االإ

القوة التف�صريية للعامل امل�صتخل�س الوحيد عن الن�صف )%54(. اأي ان 

ق�صية فيما يتعلق مب�صتوى احلرمان  ختلف احلا�صل بني االأ 54% من االإ

مرتبط باملتغريات ال�صتة املذكورة. وتتقارب قدرة املتغريات على تف�صري 

التباين، كما يعك�صها عمود التباين املف�رش للمتغري. لكن قيمتها اأقل ن�صبيا. 

فمتغري ال�صحة كان تباينه �صعيفا يف تفاعله مع بقية املتغريات ومل يف�رش 

البنى  34% من تباينه الكلي. وكذا احلال ملتغري  التحليل العاملي �صوى 

قت�صادي فقد  �رشة االإ التحتية بتباين مف�رشقدره 42%. اأما متغري و�صع االأ

ف�رّش التحليل العاملي 46% من تباينه يف حني بقي 54% من ذلك التباين 

غري مف�رش. يظهر مما تقدم ان املتغريات الثلثة املذكورة مل تتفاعل مع 

غريها من املتغريات ب�صكل كبري يف و�صف م�صتوى احلرمان.

 .. تباينه  من   %53 العاملي  التحليل  ف�رش  فقد  امل�صكن  حميط  متغري  اما 

خرى فهما متغريا امل�صكن  اأف�صل املتغريات تفاعًل مع املتغريات االأ اأما 

واحلالة التعليمية، اإذ بلغت ن�صبة التباين املف�رش لهذين املتغريين 75% و 

76% على التوايل.

الرئي�شة  العوامل  �شتخل�ض  لإ العاملي  التحليل  نتائج  خل�شة 
الكامنة وراء  ترابطات امليادين ال�شتة )ح�رس وريف( 

املتغريات

ت�ٌصبع اأول 

عامل

التباين 

املف�رش لكل 

متغري

التباين 

اخلا�س 

باملتغري I

0.5810.3370.663ال�صحة

0.6460.4170.583البنى التحتية

قت�صادي �رشة االإ 0.6780.4600540و�صع االأ

0.7300.5330.467حميط امل�صكن

0.8680.7540.246امل�صكن

0.8740.7630.237احلالة التعليمية

%54القدرة التف�صريية للعامل

طلع على نتائج التحليل العاملي لكل من احل�رش والريف على  * ملزيد من التفا�صيل، وللأ
الثالث من  )اجلزء  ح�صائي  االإ امللف  تقرير  ال�صابع من  الف�صل  يراجع  ق�صية،  االأ م�صتوى 

الدرا�صة(

رتباط الب�صيط  وبالن�صبة ملوؤ�رشات ميدان البنى التحتية فاإن معاملت االإ

ما بني بع�صها البع�س وكذلك ما بينها وبني دليل امليدان موجبة وقوية 

ن�صبيا باإ�صتثناء موؤ�رش توفر م�صدر للكهرباء وموؤ�رش اإ�صتقرار الطاقة 

رتباط  الكهربائية من ال�صبكة العامة. ويرجع اإنخفا�س معاملت االإ

ول اإىل اأن ال�صبكة العامة للطاقة الكهربائية متوفرة جلميع  للموؤ�رش االأ

ال�صكان تقريبا وبالتايل ال يوجد اإرتباط حم�صو�س ما بني هذا املوؤ�رش 

خرى. كما ال يوجد اإرتباط حم�صو�س ما بني موؤ�رش  واملوؤ�رشات االأ

ن  الأ املوؤ�رشات  وبقية  العامة  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار 

ية اأ�رشة يعتمد ب�صكل رئي�س على حجم ما  اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية الأ

ت�صتطيع الدولة اإنتاجه واإ�صترياده من طاقة كهربائية وعلى حمافظتها 

ن�صب  على  يعتمد  وال  التخريب  عمليات  من  التوزيع  �صبكة  على 

خرى.   �صا�صية االأ �رشة حلاجاتها االأ حرمان  االأ

ما  الب�صيط  رتباط  االإ معاملت  قيم  اأن  يف  امل�صكن  ميدان  ويت�صف   

رتباط الب�صيط  بني موؤ�رشاته جميعها موجبة وال تقل قيمة معامل االإ

بني اأي من هذه املوؤ�رشات ودليل امل�صكن عن 0.54. وتنطبق نف�س 

احلالة ولكن بدرجة اقل بالن�صبة مليدان حميط امل�صكن، اإذ اإنه باإ�صتثناء 

رتباط الب�صيط ما بني  موؤ�رش واحد، تكاد تكون جميع قيم معاملت االإ

رتباط الب�صيط بني  موؤ�رشات هذا الدليل موجبة وال تقل قيمة معامل االإ

الوحيد  0.36. واملوؤ�رش  التعليم عن  املوؤ�رشات ودليل  اأي من هذه 

�صمن هذا الدليل الذي جاءت اأغلب قيم معاملت اإرتباطه مع بقية 

موؤ�رشات امليدان �صالبة هو موؤ�رش اإطلق النار يف منطقة امل�صكن مما 

كرث حرمانا بالن�صبة لهذا املوؤ�رش تت�صف بوجه  ي�صري اإىل اأن املناطق االأ

عام مب�صتويات حرمان  اأف�صل بالن�صبة لبقية موؤ�رشات امليدان اأي اإن 

كرث معاناة من اإطلق  على هي االأ املناطق ذات امل�صتويات املعي�صية االأ

النار.

قت�صادي اأي�صا يف اأن قيم معاملت  �رشة االإ ويت�صف ميدان و�صع االأ

رتباط الب�صيط ما بني موؤ�رشاته جميعها موجبة وال تقل قيمة معامل  االإ

 ،0.36 والدليل عن  املوؤ�رشات  هذه  اأي من  الب�صيط بني  رتباط  االإ

بل اإن �صتة من ت�صعة من هذه القيم تبلغ 0.53 اأو اأعلى مما ي�صري اإىل 

وجود علقة ترابط قوية وموجبة بني هذه املوؤ�رشات. 

املوؤ�رشات  من  واحد  كل  بني  الب�صيط  رتباط  االإ معامل  قيم  وت�صري 

املوؤ�رشات  جميع  بني  العلقة  اأن  اإىل  املعي�صة  مل�صتوى  العام  والدليل 

اأن من جمموع  املذكور موجبة ومعنوية. ويلحظ  والدليل  تقريبا 

رتباط الب�صيط املذكور البالغة 42 قيمة هنالك 18 قيمة  قيم معامل االإ

تزيد عن 0.40 و12 قيمة تقع ما بني 0.30 و 0.40 و7 قيم تقع 

ما بني اأكرث من 0.13 و 0.30. اأما بقية القيم، فان اأربعة منها تقع 

ما بني 0.10 و0.13، وتخ�س موؤ�رش املعاناة من مر�س ع�صوي 

طفال )الوزن ن�صبة  مزمن اأو م�صاكل �صحية وموؤ�رش �صوء التغذية للأ

اإىل العمر( وموؤ�رش التقزم )الطول ن�صبة اإىل العمر( وموؤ�رش اإ�صتقرار 

القيمة اخلام�صة فهي �صالبة  اأما  العامة،  ال�صبكة  الطاقة الكهربائية من 

لكنها قريبة من ال�صفر تبلغ -0.06، وتخ�س موؤ�رش اإطلق النار 

يف منطقة امل�صكن.
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اأدلة وموؤ�رشات دليل م�صتوى املعي�صة ت�صكل  اأن  ي�صتخل�س مما �صبق 

معي�صة  اأحوال  عن  ومعربة  مرتابطة  اإح�صائية  منظومة  عام  بوجه 

رتباط مع بقية  ال�صكان واأن عددا قليل من موؤ�رشات الدليل �صعيفة االإ

نها تعرب عن م�صتويات حرمان  ترتبط  نف�صه الأ املوؤ�رشات وبالدليل 

عتيادية وبعوامل اأخرى اأكرث من اإرتباطها بتوفر  بالظروف غري االإ

عتيادية، واأهم هذه املوؤ�رشات موؤ�رش املعاناة من  مقومات احلرمان االإ

طفال  مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية وموؤ�رش �صوء التغذية للأ

العمر(  اإىل  ن�صبة  )الطول  التقزم  وموؤ�رش  العمر(  اإىل  ن�صبة  )الوزن 

وموؤ�رش اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة وموؤ�رش اإطلق 

النار يف منطقة امل�صكن.  

�شرات م�شتوى املعي�شة على م�شتوى  5. موؤ

املحافظات

�صباب  تباينت تاريخيا حمافظات العراق يف م�صتويات املعي�صة فيها الأ

عديدة يف مقدمتها الرعاية اخلا�صة التي حظيت بها مراكز حمافظات 

ال�صلطات احلاكمة. ومنذ  قبل  معينة كبغداد والب�رشة واملو�صل من 

بني  التباين  تو�صيع  يف  اأخرى  عوامل  �صاهمت  الثمانينات  بداية 

املحافظات منها املوقع اجلغرايف للمحافظة بالن�صبة ل�صاحات احلروب 

ل�صكان  والطائفية  االثنية  والرتكيبة  ال�صابق  النظام  خا�صها  التي 

منطقة  حمافظات  على  اخل�صو�س  بوجه  هذا  وينطبق  املحافظة. 

كرد�صتان )اأربيل ودهو� وال�صليمانية( حيث عانت هذه املحافظات 

من  الف  االآ مئات  �صحيتها  ذهب  اإجراءات  من   1991 عام  حتى 

هذه  اأن خروج  اإال  اأنواعه.  احلرمان مبختلف  فيها  واإزداد  �صكانها 

مّكنها   1991 عام  ال�صابق  احلاكم  النظام  �صيطرة  من  املحافظات 

بقية  يف  تتحقق  مل  املعي�صة  م�صتوى  �صعيد  على  مكا�صب  حتقيق  من 

حمافظات العراق، وبذلك اإ�صتطاعت هذه املحافظات جتاوز الكثري 

خرى يف امليادين املختلفة مل�صتويات املعي�صة. من املحافظات االأ

ويتبني من اجلدولني 1-9 و 1-10 اأن حمافظة اأربيل تت�صمن اأدنى 

ن�صبة حرمان وفقا لدليل م�صتوى املعي�صة، تليها حمافظة بغداد. ومن 

بالن�صبة  املحافظتني  هاتني  مواقع  يف  وا�صعا  تباينا  هنالك  اأن  امللحظ 

مليادين الدليل املذكور. فمحافظة بغداد متقدمة ب�صكل حم�صو�س عن 

حمافظة اأربيل بالن�صبة مليداين التعليم وامل�صكن يف حني ي�صح العك�س 

قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  وميدان  التحتية  البنى  مليدان  بالن�صبة 

امليادين  يف  اأربيل  حمافظة  تقدم  ويرجع  امل�صكن.  حميط  وميدان 

اإعتيادية  تعد  بظروف  تتمتع  اأنها  اإىل  رئي�س  ب�صكل  خرية  االأ الثلثة 

مر الذي �صاهم  اإىل حد كبري مقارنة بـالظروف يف حمافظة بغداد االأ

احلاجات  يخ�س  فيما  ن�صبيا  منخف�صة  حرمان   م�صتويات  حتقيق  يف 

التحتية واإنتعا�س  البنى  اإ�صباعها توفر خدمات  التي يتطلب  �صا�صية  االأ

قت�صادي وحت�صني بيئة حميط امل�صكن.   �رشة االإ و�صع االأ

م�صتوى  لدليل  وفقا  احلرمان  ن�صبة  اإنخفا�س  يف  الثالثة  واملحافظة 

نبار. وح�صلت حمافظة  املعي�صة هي حمافظة كركو� تليها حمافظة االأ

تقارب املحافظات يف م�شتويات املعي�شة يف �شوء 

نتائج التحليل العنقودي 

ح�صائي متعدد  التحليل العنقودي اأحد فروع التحليل االإ

املتغريات، يهتم بتجميع مفردات جمتمع يرتب على 

�صكل عنقود يبداأ متفرعًا وينتهي بغ�صن واحد. يلحظ 

تي ان حمافظتي دياىل ووا�صط �صكلتا  من املخطط االآ

اأول تعنقد، ومعروف اإنهما حمافظتان متجاورتان 

يف بع�س مناطقهما. يلي ذلك تعنقد حمافظتني من 

اأقليم كرد�صتان هما دهو� وال�صليمانية.. ثم تتقارب 

حمافظتا بابل والقاد�صية وهما حمافظتان متجاورتان. 

ثم يتعنقد جتمع دهو� وال�صليمانية مبحافظة نينوى مما 

يعك�س �صدة التقارب يف امل�صتوى املعي�صي �صمن النطاق 

نبار  اجلغرايف ل�صمال العراق، ثم تتعنقد حمافظتا االأ

و�صلح الدين وهما حمافظتان متجاورتان ويت�صابه منط 

قت�صادية واالجتماعية والدميوغرافية فيهما  ن�صطة االإ االأ

ب�صكل كبري. وتنفرد كل من حمافظتي الب�رشة واملثنى 

خرى اال  بخ�صو�صية وا�صحة، اإذ مل تلتقيا بالتجمعات االأ

بعد م�صافة طويلة مما يعك�س بو�صوح ا�صتقللية خ�صائ�س 

كل منها، فالب�رشة امليناء الوحيد للعراق وخ�صائ�س 

امل�صكن والبيئة وال�صحة وغريها تك�صبانه مزايا خمتلفة 

ن�صبيًا عن غريها من املحافظات. وكذا احلال ملحافظة 

املثنى، هذه املحافظة التي تغلب عليها �صمات احلياة 

ال�صحراوية.

خمطط التعنقد بني املحافظات )ح�رس وريف(

طلع على خمططات التعنقد لكل من احل�رش والريف على م�صتوى املحافظات،  * ملزيد من التفا�صيل، وللأ
ح�صائي )اجلزء الثالث من الدرا�صة( يراجع الف�صل ال�صاد�س من تقرير امللف االإ
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قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان  يف  وىل  االأ املرتبة  على  كركو� 

وىل يف ميدان امل�صكن.  نبار على املرتبة االأ فيما ح�صلت حمافظة االأ

لدليل  وفقا  احلرمان  ن�صبة  اإنخفا�س  حيث  من  التالية  واملحافظات 

و�صلح  اخلام�صة  املرتبة  يف  الب�رشة  حمافظة  هي  املعي�صة  م�صتوى 

يف  ونينوى  ال�صابعة  املرتبة  يف  ودهو�  ال�صاد�صة  املرتبة  يف  الدين 

ال�صكل  التا�صعة، وكما يو�صحه  املرتبة  الثامنة وال�صليمانية يف  املرتبة 

كرد�صتان  حمافظات  تت�صمن  مراتب  ت�صعة  اأول  فان  وبهذا   .4-1

)اأربيل ودهو� وال�صليمانية(، واملحافظات التي تقع فيها اأكرث اأربعة 

وكركو�،  واملو�صل  والب�رشة  بغداد  �صكانا،  العراق  يف  مدن 

نبار و�صلح الدين.  وحمافظتني اآخريني هما االأ

لدليل  وفقا  حرمانًا  املحافظات  اأعلى  اأن  يلحظ  ذلك  مقابل  ويف 

املرتبة  يف  بابل،  تليها   ،18 املرتبة  يف  املثنى،  هي  املعي�صة  م�صتوى 

17، تليها حمافظة القاد�صية، يف املرتبة 16، ثم ذي قار، يف املرتبة 

15. واملحافظات التي حتتل املراتب 14 اإىل 10 هي دياىل وكربلء 

ووا�صط والنجف ومي�صان على التوايل.

لن�صب  تبعا  فيها  املحرومني  فراد  االأ عدد  يف  املحافظات  وتتباين 

احلرمان ولعدد ال�صكان فيها. ويعر�س اجلدول 1-11 عدد ال�صكان 

�صا�صية ح�صب امليدان وح�صب املحافظة.  املحرومني من احلاجات االأ

وقد رتبت املحافظات يف اجلدول تنازليا بح�صب عدد املحرومني فيها 

وفقا لدليل م�صتوى املعي�صة. ويلحظ من اجلدول اأن بغداد ت�صم اكرب 

عدد من املحرومني بالن�صبة للدليل العام مل�صتوى املعي�صة ولكل اأدلته 

الفرعية رغم اإنخفا�س ن�صبة احلرمان فيها مقارنة بـبقية املحافظات، 

اإجمايل  ربع  يقارب  ما  ي�صكل  بغداد  حمافظة  �صكان  عدد  ن  الأ ذلك 

�صكان العراق. وتاأتي حمافظة بابل بعد حمافظة بغداد بالن�صبة لعدد 

وال�صليمانية  والب�رشة  ودياىل  قار  ذي  ثم  نينوى  تليها  املحرومني، 

على التوايل. ويزيد عدد املحرومني وفقا لدليل م�صتوى املعي�صة يف 

كل حمافظة من املحافظات املذكورة عن ن�صف مليون فرد. 

خر �صمن نف�س املحافظة تبعا  ويختلف عدد املحرومني من ميدان الآ

لن�صب احلرمان يف امليادين ال�صتة. ويظهر اإختلف ب�صيط يف حاالت 

فراد املحرومني فيها  معينة ما بني ترتيب املحافظات ح�صب عدد االأ

العام  الدليل  وفق  بـرتتيبها  مقارنة  املعي�صة  م�صتوى  ميادين  وفق 

مل�صتوى املعي�صة. وبالن�صبة للعراق ككل، يت�صمن ميدان البنى التحتية 

ميدان و�صع  يليه  فرد،  مليون   16.3 املحرومني،  اأعلى عدد من 

قت�صادي، 15.3 مليون فرد.    �رشة االإ االأ

فراد املحرومني يف كل حمافظة  ويبني اجلدول 1-12 الن�صبة املئوية للأ

العراق. ويلحظ من هذا اجلدول  املحرومني يف  اإجمايل عدد  من 

يف  املعي�صة  مل�صتوى  العام  الدليل  وفق  للمحرومني  املئوية  الن�صبة  اأن 

الدين  و�صلح  وال�صليمانية  ونينوى  والب�رشة  بغداد  حمافظات 

لل�صكان  املئوية  الن�صبة  تقل عن  واأربيل وكركو� ودهو�  نبار  واالأ

فيها، يف حني يلحظ العك�س بالن�صبة لبقية املحافظات. ويرجع هذا 

اإىل اأن ن�صبة احلرمان لهذه املحافظات اأقل من معدله للعراق.

�رس( �شا�شية ح�شب امليدان واملحافظة )% للأ اجلدول 1-9: ن�شب احلرمان العالية جدا من احلاجات الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

35.625.827.426.618.758.928.6دهو�

33.225.650.717.222.057.229.0نينوى

35.132.729.619.631.357.929.4ال�صليمانية

29.427.641.910.522.042.820.4كركو�

34.615.727.018.314.743.915.5اأربيل

39.827.376.433.666.847.147.4دياىل

نبار 34.617.148.96.933.548.122.9االأ

19.316.546.811.539.754.220.4بغداد

46.829.683.331.371.363.855.5بابل

44.419.475.027.760.858.145.6كربلء

45.923.874.533.056.249.143.5وا�صط

39.817.674.911.722.749.528.5�صلح الدين

32.921.163.222.447.566.338.8النجف

45.228.184.839.750.262.651.6القاد�صية

55.931.779.234.442.280.456.4املثنى

35.821.871.827.068.162.749.7ذي قار

38.512.474.719.341.254.933.1مي�صان

23.37.693.127.936.954.028.2الب�رشة

31.820.758.220.140.455.131.2العراق

رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املحافظات تزيد على ن�صب احلرمان العامة للدليل اأو للموؤ�رش. ملحظة: ت�صري االأ
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ق�شية يف م�شتويات املعي�شة يف  تقارب الأ

�شوء نتائج التحليل العنقودي

ت�صري نتائج التحليل العنقودي اىل اأن 65 

ق�صاءًا اإرتبطت ثنائيًا يف اأول مرحلة تعنقد، 

مبعنى اأنها تت�صم بخ�صائ�س مت�صابهة اإزاء 

متغريات امليادين ال�صتة وبذلك ظهر اأثر تفاعل 

هذه اخل�صائ�س فاندجمت مع بع�صها يف اأول 

مرحلة تعنقد يف تكوين ال�صجرة. كما يلحظ 

اأن بع�س تلك الرتابطات اإرتبطت ثلثيًا بعد 

ذلك قبل اأن يرتبط غريها مع اأق�صية اأخرى.

ق�صية التي اندجمت يف الرتابط  اأي اأن االأ

املبكر )الثنائي( �رشعان ما اندجمت مع 

اأق�صية اأخرى لتكوين تعنقد اأكرب نتيجة ت�صابه 

ق�صية التي اإرتبطت يف  اخل�صائ�س. اأما االأ

ول تعنقد فهي اأق�صية �صنجار  مرحلة متاأخرة الأ

يف نينوى، وخممور و�صقلوة يف اأربيل، 

واخلال�س يف دياىل، وبدره يف وا�صط، 

واجلباي�س و�صوق ال�صيوخ يف ذي قار. 

ق�صية مع  اإن عدم تفاعل موؤ�رشات هذه االأ

خرى �صواء �صمن اأق�صية املحافظة  ق�صية االأ االأ

اأو مع غريها يعك�س اخل�صائ�س املختلفة ن�صبيا 

ق�صية. حوال املعي�صة يف تلك االأ الأ

من  لكل  التعنقد  خمططات  على  طلع  وللأ التفا�صيل،  من  ملزيد   *
احل�رش والريف على م�صتوى املحافظات، يراجع الف�صل ال�صاد�س 

ح�صائي )اجلزء الثالث من الدرا�صة( من تقرير امللف االإ

ق�شية )ح�رس وريف( خمطط التعنقد بني الأ
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ونظرا ملا يعك�صه اجلدوالن 1-11 و1-12 من موؤ�رشات مهمة عن 

فراد املحرومني للميادين املختلفة مل�صتوى املعي�صة وعن توزيع  عدد االأ

�صتفادة منهما يف حتديد  هوؤالء املحرومني ح�صب املحافظات، ميكن االإ

تقلي�س  غرا�س  الأ للمحافظات  وبالن�صبة  للميادين  بالن�صبة  وليات  االأ

احلرمان ورفع م�صتوى املعي�صة يف العراق.

قل حرمانا و18  �شا�شية ح�شب امليدان )1 للمحافظة الأ جدول 1-10: ترتيب املحافظات تبعا لن�شب احلرمان من احلاجات الأ

كرث حرمانا( للمحافظة الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ
دليل م�صتوى املعي�صة

9122102137دهو�

511753108نينوى

818386119ال�صليمانية

31442413كركو�

7316121اأربيل

1313141616314دياىل

نبار 6561744االأ

1453982بغداد

17161614181617بابل

1471312151213كربلء

1610101514512وا�صط

126124566�صلح الدين

4889121711النجف

15151718131416القاد�صية

18171517111818املثنى

109911171515ذي قار

11211710910مي�صان

211813875الب�رشة

 

�رس( �شا�شية ح�شب املحافظة )% للأ ال�شكل 1-4: ن�شبة احلرمان من احلاجات الأ
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�شا�شية ح�شب امليدان وح�شب املحافظة )املحافظات مرتبة تنازليا  فراد املحرومني من احلاجات الأ اجلدول 1-11: عدد الأ

بح�شب عدد املحرومني وفق دليل م�شتوى املعي�شة( )األف(

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

135911503160811267536651425بغداد

75046312615001088964878بابل

93370013854725741496799نينوى

52832310444461010970750ذي قار

5804121092505980683706دياىل

4181401681535678987540الب�رشة

619588545377558995534ال�صليمانية

435272783390480591499القاد�صية

469237741354556483446وا�صط

328215635241463662396النجف

362163586236480472376كربلء

477198833144246559345�صلح الدين

330185449215234456334املثنى

نبار 464228658113471647327االأ

29795558151311439252مي�صان

476218388248212613229اأربيل

258238377111188389189كركو�

15711611812180274125دهو�

9240594116293597111284153479152العراق

�شا�شية ح�شب امليدان وح�شب املحافظة )املحافظات مرتبة تنازليا  اجلدول 1-12: ن�شبة الفراد املحرومني من احلاجات الأ

بح�شب عدد املحرومني وفق دليل م�شتوى املعي�شة( )%(

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
حميط 

امل�صكن

و�صع 

�رشة  االأ

قت�صادي االإ

دليل 

م�صتوى 

املعي�صة

ن�صبة 

ال�صكان)%(

14.719.419.413.623.723.915.624.2بغداد

8.17.87.78.49.66.39.65.5بابل

10.111.88.57.95.19.88.79.3نينوى

5.75.46.47.58.96.38.25.4ذي قار

6.36.96.78.58.74.47.75.2دياىل

4.52.410.39.06.06.45.96.6الب�رشة

6.79.93.36.34.96.55.86.3ال�صليمانية

4.74.64.86.54.33.95.53.4القاد�صية

5.14.04.65.94.93.14.93.6وا�صط

3.53.63.94.04.14.34.33.6النجف

3.92.73.63.94.33.14.12.9كربلء

5.23.35.12.42.23.63.84.1�صلح الدين

3.63.12.83.62.13.03.72.0املثنى

نبار 5.03.84.01.94.24.23.64.9االأ

3.21.63.42.52.82.92.82.8مي�صان
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�شا�شية ح�شب امليدان واملنطقة اجلدول 1-13: احلرمان من احلاجات الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملنطقة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

�رش( ن�صبة احلرمان )% للأ

34.925.328.419.923.452.623.9ال�صمالية

35.223.757.917.133.150.530.5الو�صطى

19.316.546.811.539.754.220.4بغداد

37.820.079.528.952.859.942.9اجلنوبية

31.820.758.220.140.455.131.2العراق

رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املناطق تزيد على ن�صب احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام   ملحظة: ت�صري االأ

كرث حرمانا( قل حرمانا و4 للمنطقة االأ ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ

2413122ال�صمالية

3332213الو�صطى

1121331بغداد

4244444اجلنوبية

�شرات م�شتوى املعي�شة على م�شتوى املناطق  6. موؤ

اجلغرافية

حتليل  يف  الدخول  ال�صعب  من  يجعل  العراق  حمافظات  عدد  اإن 

من  احلرمان  وموؤ�رشات  ميادين  م�صتوى  على  عنها  تف�صيلي 

م�صرتكة  خ�صائ�س  وجود  اإىل  وبالنظر  عليه  �صا�صية.  االأ احلاجات 

التحليل  بناء  ن�صب  االأ من  يكون  املحافظات،  من  ما بني جمموعات 

التي ي�صم كل  املناطق اجلغرافية  قليل من  اأ�صا�س عدد  املذكور على 

منها عددًا من املحافظات ذات اخل�صائ�س امل�صرتكة. وكانت تقارير 

حوال املعي�صية 2004 قد اعتمدت ت�صنيف حمافظات العراق  م�صح االأ

تي: اإىل اأربعة مناطق جغرافية رئي�صة، وكاالآ

املنطقة ال�صمالية: حمافظات دهو�، اأربيل، ال�صليمانية  •

الدين،  نينوى، كركو�، �صلح  الو�صطى: حمافظات  املنطقة   •
نبار  دياىل، االأ

منطقة بغداد: حمافظة بغداد  •

املنطقة اجلنوبية: حمافظات، بابل، كربلء، وا�صط، النجف،   •
القاد�صية، املثنى، ذي قار، مي�صان، الب�رشة.

من  جغرافية  مناطق  اإىل  العراق  حمافظات  ت�صنيف  م�صاألة  تعد 

امل�صائل التي الزالت مل حت�صم ب�صكل نهائي حتى �صمن اجلهات املعنية 

قليمي. اإال اإنه قد جرت العادة على تق�صيم العراق اإىل  بالتخطيط االإ

�صمال  من  بدءا  للمحافظات  اجلغرايف  املوقع  اأ�صا�س  على  مناطق 

اأخرى  عوامل  اأية  عتبار  باالإ خذ  االأ دون  بجنوبه  واإنتهاءا  العراق 

ال�صكاين  ثقلها  باإ�صتثناء متييز حمافظة بغداد كمنطقة بحد ذاتها ب�صبب 

خرى. ومن امللحظ اأن التق�صيم يف تقارير م�صح  وخ�صو�صياتها االأ

حوال املعي�صية 2004 يختلف بع�س ال�صيء عن التق�صيم اجلغرايف  االأ

املنطقة  �صمن  وكركو�  نينوى  حمافظتي  ي�صنف  فهو  املذكور 

الو�صطى بدال عن املنطقة ال�صمالية وي�صنف حمافظات بابل وكربلء 

ووا�صط والنجف �صمن املنطقة اجلنوبية بدال عن املنطقة الو�صطى. 

حوال املعي�صية 2004 اأكرث ارتباطا  اإن الت�صنيف املعتمد يف م�صح االأ

نه ت�صنيف جغرايف �صيا�صي geopolitical يعك�س  بالظروف املعي�صية الأ

و�صاع ال�صائدة خلل عقدي الثمانينات والت�صعينات وحتى �صقوط  االأ

النظام احلاكم يف 2003. وفق هذا الت�صنيف، متثل املنطقة ال�صمالية 

منطقة كرد�صتان التي كانت م�صمولة باحلكم الذاتي حتى عام 1991 

وبحكم م�صتقل بعدئذ. واملنطقة الو�صطى وفق الت�صنيف املذكور ت�صمل 

اأقل  اأغلب املحافظات التي كانت حت�صل على رعاية خا�صة وكانت 

معاناة من حرب الثماين �صنوات مع اإيران بحكم موقعها اجلغرايف. 

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
حميط 

امل�صكن

و�صع 

�رشة  االأ

قت�صادي االإ

دليل 

م�صتوى 

املعي�صة

ن�صبة 

ال�صكان)%(

5.23.72.44.21.94.02.55.1اأربيل

2.84.02.31.91.72.52.13.2كركو�

1.72.00.72.00.71.81.41.7دهو�

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0العراق
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ال�شكل 1-5: ن�شب احلرمان ح�شب امليدان واملنطقة اجلغرافية 

اأما  العا�صمة.  حمافظة  باإعتبارها  خ�صو�صيتها  لها  بغداد  ومنطقة 

�صباب  كرث معاناة الأ املنطقة اجلنوبية وفق الت�صنيف اأعله فقد كانت االأ

تلت  التي   1991 عام  وباإنتفا�صة  يرانية  االإ العراقية  باحلرب  تتعلق 

حرب اخلليج.

املعي�صة  م�صتوى  لدليل  وفقا  املحافظات  تراتيب  جاءت  الواقع  ويف 

املحافظات  من  ثمانية  اأن  اإذ  املذكور،  الت�صنيف  مع  متاما  مت�صقة 

وىل تقع �صمن املناطق ال�صمالية  التي ح�صلت على املراتب الت�صعة االأ

والو�صطى وبغداد. وثمانية من املحافظات التي ح�صلت على املراتب 

خرية، املراتب 10 اإىل 18، تقع �صمن املنطقة اجلنوبية.  الت�صعة االأ

دليل  اأفرزه  ما  مع  متاما  يتفق  املذكور  الت�صنيف  اإن  اأخرى  بعبارة 

هما  خ�صو�صيتهما  لهما  فقط  حمافظتني  باإ�صتثناء  املعي�صة  م�صتوى 

حمافظة الب�رشة، وقد جاء ترتيبها مت�صقا اأكرث مع املنطقة الو�صطى، 

اجلنوبية.  املنطقة  مع  اأكرث  مت�صقا  ترتيبها  جاء  وقد  دياىل  وحمافظة 

م�صتويات  لتحليل  ن�صب  االأ باإعتباره  املذكور  الت�صنيف  �صيعتمد  عليه 

املعي�صة �صمن هذا التقرير. اإن ذلك ال يعني بالطبع اأن هذا الت�صنيف 

ال�صنوات  تفرز  قد  اإذ  زمان،  االأ ولكل  غرا�س  االإ لكل  ف�صل  االأ هو 

القادمة ت�صنيفا اأو ت�صنيفات مناطقية اأخرى اأكرث ملءمة.

لن�صب احلرمان من  1-5 مقارنة  1-13 وال�صكل  يعر�س اجلدول 

حوال  املعتمد يف م�صح االأ املناطق  لت�صنيف  �صا�صية وفقا  االأ احلاجات 

دنى حرمانا  املعي�صية 2004. ويت�صح منهما اأن منطقة بغداد هي االأ

بالن�صبة مل�صتويات املعي�صة بوجه عام تليها املنطقة ال�صمالية ثم املنطقة 

تعد  امليادين،  م�صتوى  وعلى  اجلنوبية.  املنطقة  واأخري  الو�صطى 

التعليم  هي  ميادين  لثلثة  بالن�صبة  حرمانا  دنى  االأ هي  بغداد  منطقة 

دنى حرمانا  اأنها االأ ال�صمالية حيث  املنطقة  تليها  وال�صحة وامل�صكن، 

يف ميدانني هما ميدان البنى التحتية وميدان حميط امل�صكن ثم املنطقة 

دنى حرمانا يف ميدان واحد هو ميدان و�صع  الو�صطى حيث اأنها االأ

قت�صادي.   �رشة االإ االأ

كرث  االأ هي  اجلنوبية  املنطقة  اأن  بو�صوح  احلرمان  ن�صب  وت�صري 

خلم�صة  بالن�صبة  على  االأ هي  فيها  احلرمان  ن�صب  اأن  حيث  حرمانا 

امللحظ  ومن  املعي�صة.  م�صتوى  لدليل  وبالن�صبة  ال�صتة  امليادين  من 

اأن ن�صب احلرمان للمنطقة اجلنوبية تزيد ب�صكل حم�صو�س عن ن�صب 

هذا  ويظهر  امليادين،  اغلب  خرى يف  االأ للمناطق  املقابلة  احلرمان 

التباين يف ن�صب احلرمان ب�صكل اأو�صع بالن�صبة لدليل م�صتوى املعي�صة 

حيث اأن ن�صبة احلرمان وفقا للدليل املذكور تبلغ 20% ملنطقة بغداد 

 %43 اإىل  تقفز  ثم  الو�صطى  املنطقة  ثم  ومن  ال�صمالية  املنطقة  تليها 

للمنطقة اجلنوبية.   

�شرات م�شتوى املعي�شة على م�شتوى احل�شر  7. موؤ

والريف

اإ�صافة اإىل املنطقة اجلغرافية، يرتبط م�صتوى املعي�صة يف العراق اإىل حد 

اأعلى  من  الريفية  املناطق  تعاين  عام  فبوجه  التح�رش،  درجة  مع  كبري 

نخفا�س يف املعدل كلما كرب حجم  درجات احلرمان ويتجه احلرمان للإ

دافعا  �صكل  الكبرية مما  املدن  م�صتوياته يف  اأدنى  لي�صل  ال�صكاين  التجمع 

خلل  وخا�صة  الكبرية  املدن  باإجتاه  العراق  يف  الداخلية  للهجرة  مهما 

عقدي اخلم�صينات وال�صتينات. وقد �صاهمت عوامل عديدة يف خلق هذا 

التباين بني الريف واحل�رش منها حتيز الدولة يف توفري اخلدمات ل�صالح 

املدن الكبرية على ح�صاب املدن ال�صغرية والريف وقلة فر�س العمل يف 

اأن  اإال  �صعار الن�صبية للمنتجات الزراعية.  املناطق الريفية واإنخفا�س االأ

احلقيقية  �صعار  االأ واإرتفاع  ال�صبعينات  بدء  منذ  بالريف  هتمام  االإ زيادة 

بداية  قت�صادي  االإ احل�صار  فر�س  بعد  خا�صة  الزراعية،  للمنتجات 

فاإنخف�صت  والريف  احل�رش  بني  الفجوة  تخفي�س  يف  �صاهم  الت�صعينات، 

الهجرة  منط  وتغري  احل�رش  اإىل  الريف  من  الداخلية  الهجرة  معدالت 

اإىل هجرة خارجية، خا�صة من املدن  من هجرة داخلية �صمن العراق 

الكبرية، اإىل خارج العراق. 
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�شا�شية  �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 1-14: مقارنة بـني احل�رس والريف يف توزيع الأ

امليدان

احلرمان يف حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال

الريف ن�صبة 

اإىل احل�رش ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

22.563.435.124.442.412.22.8التعليم

15.339.222.629.662.131.22.6ال�صحة

49.189.330.48.920.51.81.8البنى التحتية

14.439.625.931.159.629.32.7امل�صكن

36.154.730.130.433.714.91.5حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 53.759.827.427.418.912.91.1و�صع االأ

21.264.949.130.129.74.93.1دليل م�صتوى املعي�صة

0.890.821.131.101.361.331.09متو�صط قيمة دليل م�صتوى املعي�صة

�رس ح�شب م�شتوى احلرمان واحل�رس والريف ملوؤ�رسات دليل م�شتوى املعي�شة )%( اجلدول 1-15: توزيع الأ

املوؤ�رش

احلرمان يف حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال

الريف ن�صبة 

اإىل احل�رش ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

15.841.166.752.417.56.62.6متابعة الدرا�صة

41.567.924.319.934.212.21.6امل�صتوى التعليمي للبالغني

بتدائية  19.142.130.624.550.333.42.2الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

24.864.024.213.851.022.32.6الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية 

11.636.420.821.567.742.13.1مدى الر�صا عن املدر�صة

22.563.435.124.442.412.22.8دليل التعليم

13.010.125.622.561.467.30.8املعاناة من مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية

طفال )الوزن ن�صبة اإىل العمر( 9.29.31.52.189.388.61.0�صوء التغذية للأ

17.918.83.14.878.976.31.1التقزم )الطول ن�صبة اإىل العمر(

�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل 9.624.01.92.188.573.92.5االإ

20.559.932.324.447.315.72.9الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام

33.569.828.413.738.116.42.1الوقت للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل/طبيب

2003 على  عام  حتلل  االإ منذ  التطورات  تركته  ما  الوا�صح  لي�س من 

التباين بني م�صتويات معي�صة احل�رش والريف. اإال اأنه من املوؤكد اأن التباين 

يف م�صتويات املعي�صة بني احل�رش والريف ال زال �صديدا، وكما ت�صري اإىل 

ذلك املقارنة املعقودة ما بني م�صتويات احلرمان يف احل�رش والريف يف 

اجلدول 1-14. ويظهر هذا التباين بوجه اخل�صو�س يف ميادين التعليم 

املناطق  �صمن  فيها  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  اأن  حيث  وامل�صكن  وال�صحة 

الريفية تبلغ ما يقارب ثلثة اأمثال الن�صب املقابلة يف املناطق احل�رشية. 

ويظهر ميدان البنى التحتية وميدان حميط امل�صكن درجة اأقل من التباين 

املناطق  �رش املحرومة �صمن  ن�صبة االأ اإذ تزيد  واإن كان ال يزال مرتفعا 

للميدان   %80 بحوايل  احل�رشية  املناطق  يف  املقابلة  الن�صب  عن  الريفية 

منخف�صة  �رش  االأ ن�صبة  اأن  امللحظ  ومن  الثاين.  للميدان  و%50  ول  االأ

بالن�صبة  الريف  يف  ن�صبتها  اأمثال  ع�رشة  عن  تزيد  احل�رش  يف  احلرمان 

وامليدان  امل�صكن.  حميط  مليدان  بالن�صبة  امِلْثل  وعن  التحتية  البنى  مليدان 

�رشة  الوحيد الذي جاءت ن�صب احلرمان فيه متقاربة هو ميدان و�صع االأ

�رش املحرومة فيه 54% يف احل�رش مقارنة بـ  قت�صادي اإذ تبلغ ن�صبة االأ االإ

60% يف الريف.

ويف الواقع هنالك تباين اأو�صع بني احل�رش والريف على م�صتوى املعي�صة 

ب�صكل عام مما هو عليه على م�صتوى امليادين املنفردة. فوفقا لدليل م�صتوى 

املعي�صة تبلغ ن�صبة احلرمان يف الريف اأكرث من ثلثة اأمثال الن�صبة املقابلة 

�رش ذات  االأ ن�صبة  تبلغ  املقابل  21%، ويف  بــ  65% مقارنة  يف احل�رش، 

�صباع العايل )احلرمان املنخف�س( يف احل�رش �صتة اأمثال الن�صبة  م�صتوى االإ
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املوؤ�رش

احلرمان يف حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال

الريف ن�صبة 

اإىل احل�رش ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

28.768.124.316.547.015.42.4مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية

15.339.222.629.662.131.22.6دليل ميدان ال�شحة

21.666.70.00.078.433.33.1امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

33.330.730.637.736.131.60.9توفر مياه ال�رشب

42.072.521.712.936.314.71.7مدى الر�صا عن نوعية املياه

2.37.465.973.331.819.33.2توفر م�صدر للكهرباء

84.385.110.610.75.14.21.0ا�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة

37.363.040.535.222.11.81.7و�صيلة ال�رشف ال�صحي

61.797.20.90.537.52.31.6و�صيلة التخل�س من النفايات

49.189.330.48.920.51.81.8دليل ميدان البنى التحتية

8.639.443.137.048.223.64.6مادة بناء ال�صقف

37.148.635.434.727.616.61.3ح�صة الفرد من غرف امل�صكن

17.837.928.934.953.327.12.1نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء

38.432.022.227.039.441.00.8مدى الر�صا عن امل�صكن 

6.317.810.426.183.356.12.8عدد املكاره البيئية يف امل�صكن 

14.439.625.931.159.629.32.7دليل ميدان امل�شكن

25.248.729.028.345.822.91.9مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

30.883.816.86.652.49.62.7نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

طفاء �صعاف و�صيارة االإ 15.037.00.00.085.063.02.5اإمكانية و�صول �صيارة االإ

21.262.230.323.248.514.72.9مدى الر�صا عن توفر الدكاكني/ال�صوق

58.253.115.722.426.124.50.9مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن

57.561.60.00.042.538.41.1عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن

31.241.70.00.068.858.31.3عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن

طفال خارج امل�صكن مان للأ 38.421.524.127.737.550.80.6مدى الر�صا عن االأ

65.739.817.624.116.636.00.6اإطلق النار يف منطقة امل�صكن

36.154.730.130.433.714.91.5دليل ميدان حميط امل�شكن

37.149.820.119.342.830.91.3متو�صط دخل الفرد 2004

36.135.642.642.421.422.01.0اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

55.661.421.721.822.716.81.1مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل

�رشة فراد االأ 7.96.615.014.377.179.10.8و�صع حالة العمل الأ

عالة 54.152.113.311.232.536.71.0معدل االإ

53.582.220.811.425.76.41.5عدد ال�صلع املعمرة

�صول 21.49.455.562.723.127.80.4ملكية االأ

50.453.916.217.233.428.91.1عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها

جمايل  قت�صادي االإ �رشة الذاتي لو�صعها االإ 27.527.559.160.413.412.11.0تقييم االأ

قت�شادي �رسة الإ 53.759.827.427.418.912.91.1دليل ميدان و�شع الأ

21.264.949.130.129.74.93.1دليل م�صتوى املعي�صة
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املقابلة يف الريف، 30% مقارنة بــ 5%. وي�صري هذا اإىل اأن احلرمان لي�س 

اأكرث اإنت�صارا يف الريف مما هو عليه يف احل�رش فح�صب واإمنا هو اأكرث عمقا 

خري من اجلدول 1-14، يبلغ متو�صط قيمة  اأي�صا. فكما ي�صري ال�صف االأ

�رش املحرومة يف الريف 0.82 مقارنة بــ 0.89  دليل م�صتوى املعي�صة للأ

للح�رش  املقابل  املعدل  اأقل من  للريف هو  املذكور  يف احل�رش. واملعدل 

احلرمان  املنخف�صة  �رش  االأ وفئة  احلرمان  املتو�صطة  �رش  االأ فئة  �صمن 

اأي�صا. 

املوؤ�رشات،  م�صتوى  على  والريف  احل�رش  بـني  املقارنة  اإجراء  وعند 

يلحظ وجود تباين كبري يف م�صتويات احلرمان بني موؤ�رشات كل واحد 

من امليادين. فكما يت�صح من اجلدول 1-15 ترتاوح ن�صبة احلرمان يف 

الريف اإىل احل�رش بني 1.6 ملوؤ�رش امل�صتوى التعليمي و3.1 ملوؤ�رش مدى 

خري عرب 36% من اأ�رش الريف  الر�صا عن املدر�صة. وبالن�صبة للموؤ�رش االأ

�رش احل�رشية. عن عدم ر�صاهم عن املدر�صة مقارنة بــ 12% للأ

اإىل  الريف  يف  احلرمان  ن�صبة  ترتاوح  ال�صحة  ميدان  يخ�س  وفيما 

احل�رش بني 0.8 ملوؤ�رش املعاناة من مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل 

�صحية و2.9 ملوؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام. 

املناطق  اأن  ول  االأ للموؤ�رش  بالن�صبة   1 عن  الن�صبة  اإنخفا�س  ويعني 

الريفية اأقل حرمانا من املناطق احل�رشية فيما يخ�س املعاناة من مر�س 

ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية، وقد يرجع هذا اإىل اأن �صكان املدن 

يواجهون ظروفا اأ�صعب وبيئة اأقل �صحة مما يواجهه �صكان الريف. 

كما قد يرجع ذلك اإىل اإختلف توقعات احلياة يف احل�رش والريف. 

اأما بالن�صبة اإىل موؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام، 

اإىل  للو�صول  فاأكرث  دقيقة   40 حتتاج  الريف  اأ�رش  من   %60 فاأن 

�رش احل�رش. م�صت�صفى عام مقارنة بــ21% الأ

وفيما يخ�س ميدان البنى التحتية ترتاوح ن�صبة احلرمان يف الريف 

توفر  ملوؤ�رش  توفر مياه ال�رشب و3.2  ملوؤ�رش   0.9 بني  اإىل احل�رش 

فاأنها ال تعرب عن  خرية  الن�صبة االأ اإرتفاع  م�صدر للكهرباء. وبرغم 

التي  الريفية،   �رش  االأ ن�صبة  اأن  الريف ذلك  حالة حرمان �صديدة يف 

ال يتوفر لها الكهرباء من ال�صبكة العامة اأو من اأكرث من م�صدر واحد 

�رش الريفية  من غري ال�صبكة العامة، ت�صكل 7% فقط. ويلحظ اأن االأ

تعاين من ن�صب حرمان تتجاوز 60% بالن�صبة خلم�صة من املوؤ�رشات 

ال�صبعة لهذا امليدان.

التباين �صمن موؤ�رشاته بني  اأعلى درجه من  امل�صكن  ميدان  ويظهر 

يف  احلرمان  ن�صبة  ترتاوح  اإذ  والريف  احل�رش  يف  احلرمان  ن�صب 

0.8 ملوؤ�رش مدى الر�صا عن امل�صكن و4.6  الريف اإىل احل�رش بني 

ملوؤ�رش مادة بناء ال�صقف. ولعل اإنخفا�س ن�صبة عدم الر�صا عن امل�صكن 

�رش الريفية تت�صف بدرجة  يف الريف مقارنة بـاحل�رش يعود اإىل اأن االأ

�رش احل�رشية.  اأعلى من القناعة والقبول بو�صعها امل�صكني مقارنة بـاالأ

خرى للميدان  ويبدو ذلك تف�صريا مرجحا يف �صوء قيم املوؤ�رشات االأ

والتي ت�صري اإىل اأن م�صاكن الريف ادنى نوعية يف مواد البناء واأكرث 

اكتظاظا، وت�صتخدم نوعية اأدنى من الطاقة يف تدفئة املياه، وتعاين 

بناء  مادة  موؤ�رشات  تظهره  كما  البيئية  املكاره  من  اأكرب  عدد  من 

ال�صقف وح�صة الفرد من غرف امل�صكن ونوع الطاقة امل�صتخدمة يف 

تدفئة املياه وعدد املكاره البيئية يف امل�صكن.  

يف  احلرمان  ن�صبة  اأن  يلحظ  امل�صكن  حميط  ميدان  يخ�س  وفيما 

ثنني  الريف تقل عن ن�صبة احلرمان يف احل�رش بن�صبة 40% بالن�صبة الإ

خارج  طفال  للأ مان  االأ عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش  هما  موؤ�رشاته  من 

باأن  يف�رش هذا  امل�صكن. وقد  النار يف منطقة  اإطلق  امل�صكن وموؤ�رش 

ختطاف اأكرث اإنت�صارا يف املناطق احل�رشية. اإال  حوادث العنف واالإ

�رش الريفية تعاين باملقابل من نوعية الطرق املوؤدية  اإن 84% من االأ

بـن�صبة  مقارنة  �صواق  واالأ الدكاكني  توفر  عدم  من  و%62  للم�صكن 

�رش احل�رشية. 31% و21% على التوايل للأ

اأقل امليادين تباينا  اأنه  قت�صادي يف  �رشة االإ ويت�صف ميدان و�صع االأ

الثمانية  املوؤ�رشات  بني  فمن  موؤ�رشاته.  يف  والريف  احل�رش  بني 

عليه  مما  الريف  يف  ًاقل  حرمان  مب�صتوى  موؤ�رشان  هنالك  للميدان 

�رشة وموؤ�رش ملكية  فراد االأ يف احل�رش، موؤ�رش و�صع حالة العمل الأ

يف  فيهما  احلرمان  ن�صبة  تزيد  فقط  موؤ�رشان  وهنالك  �صول.  االأ

الفرد  دخل  متو�صط  موؤ�رش  هما   %10 عن  بـاحل�رش  مقارنة  الريف 

�صارة  2004 وموؤ�رش عدد ال�صلع املعمرة. ويرجع هذا اإىل ما �صبق االإ

�صعار احلقيقية للمنتجات الزراعية خا�صة بعد فر�س  اإليه من اإرتفاع االأ

دخل  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  الت�صعينات  بداية  قت�صادي  االإ احل�صار 

�رش احل�رشية. �رشة الريفية ن�صبة اإىل دخل االأ االأ

�شرات م�شتوى املعي�شة على م�شتوى املناطق  8. موؤ

اجلغرافية واحل�شر والريف

اأظهرت املقارنات ال�صابقة اأن كًل من املنطقة اجلغرافية ونوع البيئة، 

املعي�صة.  م�صتوى  على  حم�صو�صة  بدرجة  يوؤثر  ريف،  اأو  ح�رش 

البيئة  اجلغرافية ونوع  املنطقة  تاأثري عاملي  وللتعرف على حم�صلة 

على م�صتوى املعي�صة، مت اإ�صتخراج ن�صب حرمان جتمع بني العاملني 

املذكورين، وكما هو معرو�س يف اجلدول 1-16. ويتبني من هذا 

اجلدول اأن نوع البيئة يلعب بوجه عام دورا اأكرب يف حتديد م�صتوى 

الثاين من اجلدول  فمن اجلزء  املنطقة اجلغرافية.  تلعبه  املعي�صة مما 

�رش اإىل ثمانية فئات وفقا للمنطقة اجلغرافية  يلحظ اأنه عند ت�صنيف االأ

ربعة  االأ الرتاتيب  على  احل�رشية  الفئات  حت�صل  البيئة،  ولنوع 

الرتاتيب  على  الريفية  الفئات  وحت�صل   ،4 اإىل   1 من  وىل،  االأ

28 حالة. واإثر ذلك  24 من  8، يف  اإىل   5 خرية، من  ربعة االأ االأ

يبلغ متو�صط الرتاتيب جلميع الفئات احل�رشية ما بني 2.5 و3.75 

يف  مبني  هو  وكما  الريفية،  للفئات  و6.5   5.25 بني  بـما  مقارنة 

خريين من اجلدول.  ال�صفني االأ

ال�صمالية  اأن ريف املنطقة   6-1 1-16 وال�صكل  كما يك�صف اجلدول 

املعي�صة  م�صتوى  لدليل  وفقا  الثمانية  املناطق  بني  حرمانا  على  االأ هو 

اأقل  ثاين  هو  املنطقة  هذه  ح�رش  اأن  حني  يف  امليادين  من  ربعة  والأ

لدليل  واأقلها حرمانا وفقا  املعي�صة  لدليل م�صتوى  منطقة حرمانا وفقا 
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�رس(  �شا�شية ح�شب امليدان واملنطقة واحل�رس والريف )% للأ اجلدول 1-16: احلرمان من احلاجات الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمالبيئةاملنطقة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

�رش( ن�صبة احلرمان )% للأ

ال�صمالية

30.821.322.114.618.849.817.4ح�رش

69.458.480.363.762.375.278.1ريف

34.925.328.419.923.452.623.9ح�رش وريف

الو�صطى

19.313.738.48.524.846.712.8ح�رش

60.139.388.730.646.156.458.2ريف

35.223.757.917.133.150.530.5ح�رش وريف

بغداد

16.715.245.411.839.955.519.3ح�رش

56.935.667.27.436.536.735.8ريف

19.316.546.811.539.754.220.4ح�رش وريف

اجلنوبية

26.113.273.120.447.958.130.2ح�رش

66.636.895.149.764.764.574.2ريف

37.820.079.528.952.859.942.9ح�رش وريف

العراق

22.515.349.114.436.153.721.2ح�رش

63.439.289.339.654.759.864.9ريف

31.820.758.220.140.455.131.2ح�رش وريف

كرث حرمانا( قل حرمانا و8 للمنطقة االأ ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ

ال�صمالية
4414132ح�رش

8868788ريف

الو�صطى
2222221ح�رش

6776556ريف

بغداد
1333443ح�رش

5541315ريف

اجلنوبية
3155664ح�رش

7687877ريف

العراق )متو�صط  

الرتاتيب(

2.52.52.753.53.253.752.5ح�رش

6.56.56.255.55.755.256.5ريف

الفرق  يكون  اأن  ت�صبب يف  الذي  مر  االأ ال�صتة.  امليادين  ميدانني من 

بني ترتيبي دليل م�صتوى املعي�صة حل�رش وريف املنطقة ال�صمالية هو 

 6 الفرق  هذا  يبلغ  حيث  ربعة  االأ اجلغرافية  املناطق  �صمن  على  االأ

مقارنة بــ 5 للمنطقة الو�صطى و2 لبغداد و3 للمنطقة اجلنوبية. 

والريف  احل�رش  بني  التباين  من  درجة  اأقل  بغداد  منطقة  وتظهر 

امليادين  من  خلم�صة  بالن�صبة  وكذلك  املعي�صة  م�صتوى  لدليل  بالن�صبة 

ال�صتة. ويف الواقع حتظى منطقة ريف بغداد باأدنى م�صتوى حرمان 

قت�صادي  االإ وللو�صع  للم�صكن  بالن�صبة  الثمانية  العراق  مناطق  �صمن 

�رشة. ويرجع م�صتوى احلرمان املنخف�س يف املنطقة املذكورة على  للأ

غلب اإىل جملة عوامل ترتبط مبوقعها حول مدينة بغداد. ومن بني  االأ

اأهم هذه العوامل اإرتفاع دخول بع�س اأ�رش هذه املنطقة، ويف مقدمتها 

�صجار ونباتات الزينة،  �رش التي متتلك ب�صاتني الفواكه وم�صاتل االأ االأ

�رش املرتفعة الدخل التي تعمل �صمن مدينة بغداد فيها  و�صكن بع�س االأ

واإ�صتفادة هذه املنطقة من اخلدمات اأكرث من اأي منطقة ريفية اأخرى، 

بل وحتى اأكرث من بع�س املناطق احل�رشية، نظرا لقربها من مدينة 

كرب منها ي�صكل اإمتدادا للمدينة املذكورة. بغداد وكون اجلزء االأ

وتعاين املنطقة اجلنوبية من درجة عالية من احلرمان �صواء بح�رشها 

الرابعة  املرتبة  حتتل  اجلنوبية  املنطقة  ح�رش  فمنطقة  بريفها.  اأو 

ال�صاد�صة  اأو  اخلام�صة  املرتبة  وحتتل  املعي�صة  م�صتوى  لدليل  بالن�صبة 

حتتل  املنطقة  هذه  اأن  ويلحظ  ال�صتة.  امليادين  من  ربعة  الأ بالن�صبة 

وىل بالن�صبة لدليل ال�صحة اإال اأن ذلك ال يعني اأن احلرمان  املرتبة االأ

فيها يقل بدرجة كبرية عن احلرمان يف بقية املناطق احل�رشية حيث 
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بـ  مقارنة   %13.2 ال�صحة  مليدان  املنطقة  لهذه  احلرمان  ن�صبة  تبلغ 

13.7% حل�رش املنطقة الو�صطى و15.2% حل�رش بغداد و%21.3 

ن�صبة  يف  الب�صيط  نخفا�س  االإ هذا  ويرجع  ال�صمالية.  املنطقة  حل�رش 

حرمان ح�رش املنطقة اجلنوبية عن بقية املناطق احل�رشية ب�صكل رئي�س 

للو�صول  امل�صتغرق  الوقت  ملوؤ�رشي  احلرمان  ن�صبة  اإنخفا�س  اإىل 

اإىل م�صت�صفى عام واإىل مركز �صحي اأوىل/طبيب، يعود ذلك على 

رجح اإىل اإرتفاع الكثافة ال�صكانية ملدن هذه املنطقة. االأ

�شرة �شرات م�شتوى املعي�شة ح�شب خ�شائ�س الأ 9. موؤ

�رشة بخ�صائ�صها  اإ�صافة اإىل موقع امل�صكن، يتاأثر م�صتوى معي�صة االأ

�رشة  بدرجات متباينة. ويظهر اجلدول 1-17 اأن درجة حرمان االأ

ن�صبة  تنخف�س  عام  فبوجه  بحجمها،  يتاأثر  �صا�صية  االأ احلاجات  من 

�رشة من 3 اأفراد فاأقل اإىل 4 اأفراد  �رش املحرومة باإرتفاع حجم االأ االأ

�رشة فرتتفع ن�صبة  رتفاع باإرتفاع حجم االأ ثم تتجه هذه الن�صبة اإىل االإ

التي  �رش  للأ  %25 من  املعي�صة  م�صتوى  لدليل  وفقا  املحرومة  �رش  االأ

�رش الكبرية التي يبلغ حجمها 10 اأفراد اأو  حجمها 4 اأفراد اإىل 43% للأ

اأكرث. ومن امللحظ اأن هذا النمط ينطبق على جميع امليادين اأي�صا.

وىل  االأ الفئة  يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  اإرتفاع  يعود  رجح  االأ وعلى 

�رش التي حجمها 4 فرد و5 فرد اإىل  ذات احلجم 1-3 فرد مقارنة بـاالأ

�رش املتكونة من فرد اأو اأكرث  وىل تت�صمن ن�صبة اأعلى من االأ اأن الفئة االأ

 %11 فيها  فاأكرث  �صنة   65 بعمر  فراد  االأ ن�صبة  تبلغ  اإذ  ال�صن  كبار  من 

�رش التي يرتاوح حجمها  �رش ذات احلجم 4 و3% للأ مقارنة بـ 4% للأ

�رش التي يبلغ حجمها 10 اأفراد اأو اأكرث.    بني 5 و9 اأفراد و4% للأ

بوين  �رش التي تتكون من اأحد االأ �رشة، تواجه االأ وفيما يخ�س نوع االأ

�رش املتكونة من اأبوين مع اأطفال  مع اأطفال حتت عمر 18 �صنة واالأ

�رش  حتت عمر 5 �صنني ن�صب حرمان اأعلى مما تواجهه بقية اأنواع االأ

وفقا لدليل م�صتوى املعي�صة وكذلك وفق اأدلة اغلب امليادين. اإال اأن 

من امللحظ وجود حاالت ال تكون فيها ن�صب احلرمان متوافقة جلميع 

�رش املتكونة من اأبوين  امليادين. على �صبيل املثال، يلحظ اأن فئة االأ

مع اأطفال حتت عمر 5 �صنني تتمتع باأدنى ن�صبة حرمان بالن�صبة مليدان 

ال�صحة برغم اأن هذه الفئة تعاين من ن�صب حرمان مرتفعة يف بقية 

�رش املتكونة من اأفراد غري متزوجني  امليادين، كما يلحظ اأن فئة االأ

تعاين  اإنها  امل�صكن يف حني  مليدان  بالن�صبة  ن�صبة حرمان  باأدنى  تتمتع 

اإن  قت�صادي.  االإ �رشة  االأ ن�صبة احلرمان يف ميدان و�صع  اأعلى  من 

�رشة يرتبط بعوامل خمتلفة قد تكون لها تاأثريات متباينة على  نوع االأ

�رشة وتركيبها من  امليادين املختلفة، ومن اأهم هذه العوامل حجم االأ

حيث اأعمار اأفرادها ونوع جن�صهم.  

احلرمان  ن�صب  ت�صري  ال  �رشة،  االأ رب  جن�س  نوع  يخ�س  وفيما 

�رش التي يراأ�صها رجل والتي تراأ�صها امراأة  اىل وجود تباين بني االأ

اأن  اإال  امل�صكن.  وحميط  التعليم  ومليداين  املعي�صة  م�صتوى  لدليل  وفقا 

اإمراأة  �رش التي تراأ�صها  اأقل حرمانا من االأ �رش التي يراأ�صها رجل  االأ

قت�صادي ولكنها اأكرث  �رشة االإ بالن�صبة مليدان ال�صحة وميدان و�صع االأ

ونظرا  امل�صكن.  وميدان  التحتية  البنى  مليدان  بالن�صبة  منها  حرمانا 

النوعني  بني  احلرمان  ن�صب  فيهما  تت�صاوى  ميدانني  هنالك  اأن  اإىل 

فيهما  تزيد  ن�صب احلرمان وميدانني  فيهما  تقل  �رش وميدانني  االأ من 

ن�صب احلرمان ومبا اأن الفرق بني ن�صب احلرمان �صمن كل ميدان 

�رشة يوؤثر ب�صكل  �صتنتاج اأن نوع جن�س رب االأ �صغرية، ال ميكن االإ

�رشة.   حم�صو�س يف املعدل على م�صتوى معي�صة االأ

�رس( �شا�شية ح�شب املنطقة واحل�رس والريف )% للأ ال�شكل 1-6: احلرمان من احلاجات الأ
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�رسة )%( �رس املحرومة ح�شب امليدان وخ�شائ�ض الأ اجلدول 1-17: ن�شبة الأ

�رشة خا�صية االأ
�رش  ن�صبة االأ

)%(
حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليم

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

�رسة حجم الأ

1 اإىل 3
16.631.418.955.717.437.151.527.4

411.925.416.854.115.636.450.824.6

514.025.218.552.716.238.449.825.3

614.527.119.856.016.939.254.328.1

712.230.621.559.420.841.855.931.6

9 – 817.036.822.262.724.643.761.736.7

1013.844.226.966.428.745.560.443.4 فاأكرث

�رسة نوع الأ

بوين مع اأطفال حتت 18 8.833.422.959.020.542.264.135.7اأحد االأ

4.627.432.557.616.335.744.929.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 18

22.728.729.453.915.538.149.328.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 15

47.833.812.662.624.643.359.832.8اأبوين مع اأطفال حتت عمر 5

10.030.227.853.315.034.943.827.3زوج وزوجة دون اأطفال

1.144.922.338.812.732.174.228.7اأفراد غري متزوجني

5.027.929.650.112.836.948.127.3اآخرون

�رسة نوع جن�ض رب الأ

88.631.820.258.920.540.454.131.1رجل 

11.432.024.853.416.940.562.831.7امراأة

�رسة )�شنة( عمر رب الأ

2910.835.913.666.625.743.658.834.5 اأو اقل

34 - 3013.133.414.565.025.444.260.334.4

39 - 3514.530.213.259.222.442.358.430.5

44 - 4011.627.613.955.617.339.255.625.4

49 - 4512.228.823.056.417.838.753.328.4

59 - 5019.530.927.156.417.441.150.931.7

6018.335.131.252.717.535.351.932.3 فاأكرث

�رسة و�شع قوة العمل لرب الأ

69.331.317.959.420.840.150.029.2يعمل

3.725.920.157.119.741.685.138.2عاطل عن العمل

27.033.828.055.618.640.964.135.3خارج قوة العمل

فئة دخل الفرد 2004

20.041.026.465.929.945.488.248.8اأدنى %20 

20.038.220.764.526.446.778.941.6ثاين %20

20.031.919.859.918.441.660.830.3ثالث %20

20.026.719.156.115.638.035.322.0رابع %20

20.021.517.447.811.332.015.414.4اأعلى %20 

100.031.820.758.220.140.455.131.2العراق
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�رشة، فيلحظ اأن ن�صب احلرمان تتجه نحو  اأما بالن�صبة لعمر رب االأ

�رشة من الفئة 34 �صنة فاأقل  نخفا�س اأوال باإرتفاع فئة عمر رب االأ االإ

نخفا�س �صمن الفئة 40 – 44  اإىل الفئة 35 – 39 �صنة وت�صتمر باالإ

�رشة.  رتفاع بعدئذ كلما ارتفع عمر رب االأ �صنة. اإال اأنها تتجه نحو االإ

ويلحظ اأن هذا النمط ينطبق اإىل حد ما بالن�صبة للميادين ال�صتة مل�صتوى 

�رشة يكون يف الغالب امل�صدر  املعي�صة. وقد يرجع هذا اإىل اأن رب االأ

�رشة وان هذا الدخل يرتفع اأواًل بارتفاع عمر رب  الرئي�س لدخل االأ

�رشة لغاية الفئة 40 – 44 �صنة ثم ينخف�س بعدئذ. االأ

�رشة تاأثريات متباينة على ن�صب احلرمان  ولو�صع قوة العمل لرب االأ

�رشة فيها  �رش التي يعمل رب االأ دلة املختلفة. فبوجه عام تتمتع االأ للأ

�رشة  االأ و�صع  وميدان  ال�صحة  ميدان  يف  منخف�صة  حرمان  بن�صب 

قت�صادي، اإال اأنها تعاين من ن�صب حرمان مرتفعة يف ميدان البنى  االإ

�رش التي يراأ�صها فرد عاطل عن العمل فتت�صف باإنخفا�س  التحتية. اأما االأ

ن�صبة احلرمان فيها بالن�صبة مليدان التعليم، اإال اأنها تواجه ن�صبة حرمان 

قت�صادي، وي�صري هذا  �رشة االإ مرتفعة تبلغ 85% يف ميدان و�صع االأ

�رشة فيها هي اأ�رش ذات  �رش التي تعاين من بطالة رب االأ اإىل اأن االأ

�رش تعاين من و�صع اإقت�صادي �صعب  و�صع تعليمي جيد واأن هذه االأ

�رش ت�صكل 4% فقط من اأ�رش  3. ومما جتدر ملحظته اأن هذه االأ جداً

�رش التي  �رش التي يعمل رئي�صها و27% للأ العراق مقارنة بـ 69% للأ

�صمن  ترتكز  البطالة  اأن  اإىل  ي�صري  مما  العمل،  قوة  خارج  رئي�صها 

�رش  للأ بالن�صبة  اأما  �رشة.  االأ رب  غري  من  خرين  االآ �رشة  االأ اأفراد 

�رشة فيها خارج قوة العمل فاإنها تعاين من ن�صبة  التي يكون رب االأ

حرمان مرتفعة يف ميداين التعليم وال�صحة.

احلرمان  بن�صب  اإرتباطا  كرث  االأ العامل  هو  الفرد  دخل  اأن  ويبدو 

فقط  العام  املعي�صة  م�صتوى  لدليل  وفقا  لي�س  �صا�صية  االأ احلاجات  من 

مل�صتوى  بالن�صبة  ن�صبة احلرمان  امليادين. وتبلغ  بالن�صبة جلميع  واإمنا 

هذه  للفرد وتنخف�س  دنى دخل  االأ  %20 الـ  لفئة   %49 العام  املعي�صة 

الن�صبة ب�صكل م�صتمر باإرتفاع متو�صط دخل الفرد لتبلغ 14% لفئة الـ 

على دخل للفرد، وكما يو�صحه ال�صكل 1-7. ويلحظ نف�س  20% االأ

النمط بالن�صبة جلميع امليادين ال�صتة، واأكرث امليادين اإرتباطا بفئة دخل 

قت�صادي حيث تبلغ ن�صبة احلرمان له  �رشة االإ الفرد ميدان و�صع االأ

الن�صبة  هذه  وتنخف�س  للفرد  دخل  دنى  االأ  %20 الـ  فئة  �صمن   %88

 %20 الـ  لفئة   %15 لتبلغ  الفرد  باإرتفاع متو�صط دخل  ب�صكل م�صتمر 

على دخل للفرد. االأ

فراد 10. م�شتوى املعي�شة ح�شب خ�شائ�س الأ

�رشة بعلقة وثيقة مب�صتوى معي�صة  ترتبط بع�س خ�صائ�س اأفراد االأ

اأظهرت  التي  اخل�صائ�س  اأهم   18-1 اجلدول  ويبني  �رشة.  االأ

اأن  اجلدول  هذا  من  ويلحظ  املعي�صة.  م�صتوى  مع  قويا  اإرتباطا 

تبلغ هذه  فيها حيث  طفال  االأ ن�صبة  باإرتفاع  تت�صف  املحرومة  �رش  االأ

املتو�صط  املعي�صي  امل�صتوى  ذات  �رش  للأ  %39 بـ  مقارنة   %43 الن�صبة 

�رش ذات امل�صتوى املعي�صي املرتفع. وباملقابل يلحظ العك�س  و34% للأ

اأخرى،  بعبارة  �صنة.   64 اإىل   34 عمار  االأ �صمن  فراد  للإ بالن�صبة 

ممار�صة  �صن  خارج  فراد  االأ من  اأعلى  ن�صبة  املحرومة  �رش  االأ ت�صم 

قت�صادي ون�صبة اأقل �صمن ال�صن املذكور. الن�صاط االإ

�رش املحرومة تت�صف  وفيما يخ�س امل�صتوى التعليمي، يلحظ اأن االأ

فراد الذين مل يلتحقوا باملدر�صة اأبدا، حيث تبلغ هذه  باإرتفاع ن�صبة االأ

�رش ذات م�صتوى احلرمان املتو�صط  29% للأ 42% مقارنة بـ  الن�صبة 

اإرتفاع  ويرجع  املنخف�س.  احلرمان  م�صتوى  ذات  �رش  للأ و%23 

طفال حتت �صن  �رش املحرومة اإىل اإرتفاع ن�صبة االأ الن�صبة املذكورة للأ

لتحاق باملدر�صة للفئة املذكورة. وتنطبق  الدرا�صة واإىل اإنخفا�س االإ

بتدائية. وباملقابل يلحظ  فراد الذين مل يكملوا االإ نف�س احلالة على االأ

تزايد  مع  درا�صية  �صهادة  يحملون  الذين  فراد  للأ بالن�صبة  العك�س 

�رس( �شا�شية ح�شب فئة دخل الفرد )% للأ ال�شكل 1-7: احلرمان من احلاجات الأ

3.   اأظهرت نتائج م�صح الت�صغيل والبطالة الذي نفذه اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات عام 2005 ان ن�صبة البطالة بني خريجي الكليات بلغت 22% مقارنة مبعدل البطالة العام البالغ %18.
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فراد( �رسة )% للأ اجلدول 1-18: م�شتويات احلرمان ح�شب خ�شائ�ض اأفراد الأ

 خا�صية الفرد 
اأ�رش ذات م�صتوى حرمان 

عال 

اأ�رش ذات م�صتوى حرمان 

متو�صط

اأ�رش ذات م�صتوى حرمان 

منخف�س
املجموع

العمر

14 - 042.639.334.339.4

24 - 1521.821.421.021.5

34 - 2514.115.817.015.5

64 - 3518.120.524.320.5

+ 653.42.93.23.1

امل�شتوى التعليمي

42.429.023.032.3مل يلتحق باملدر�صة اأبدا

بتدائية 28.727.220.326.2مل يكمل االإ

بتدائية 19.322.720.521.1�صهادة االإ

5.09.311.48.3�صهادة املتو�صطة

2.55.810.15.6�صهادة الثانوية

2.16.014.76.5�صهادة اأعلى من الثانوية

و�شع قوة العمل

20.221.826.122.2يعمل

2.72.82.12.6عاطل عن العمل

34.436.037.435.8خارج قوة العمل

42.639.334.339.4العمر اأقل من 15 �صنة

قطاع العمل

16.730.345.029.7حكومي

52.151.340.448.8قطاع خا�س

�رشة 22.310.07.213.2عمل تابع للأ

8.98.37.38.3اأخرى

نوع العمالة

43.456.960.753.6م�صتغل باأجر

�رشة 2.22.23.42.5يعمل باأجر يف عمل تابع للأ

4.26.610.66.8�صاحب عمل

30.127.122.026.8يعمل حل�صابه

�رشة 19.76.92.89.9يعمل بدون اأجر يف مزرعة اأو عمل للأ

0.60.30.50.4متدرب/ عامل بدون اأجر

املهنة يف العمل الرئي�ض

0.20.51.80.7م�رشعون واإدارة عليا 

3.510.824.911.8متخ�ص�صون

1.42.64.52.6فنيون ومتخ�ص�صون م�صاعدون

عمال الكتابية 1.53.45.53.3عاملون باالأ

13.320.921.818.7عاملون يف اخلدمات والباعة

�صما� 34.59.72.515.9عمال مهرة يف الزراعة و�صيد االأ

11.516.414.614.4عاملون يف احلرف وما اإليها

الت وجممعوها 8.012.29.710.2م�صغلو االآ

ولية 12.910.85.710.3املهن االأ

1.51.31.01.3القوات امل�صلحة

11.711.48.010.7غري معروف

100.0100.0100.0100.0املجموع 
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التباين بني الفئات املعي�صية الثلثة كلما اإرتفع م�صتوى ال�صهادة، فن�صبة 

املعي�صي  امل�صتوى  ذات  �رش  االأ �صمن  �صهادة  يحملون  الذين  فراد  االأ

لل�صهادة  امِلْثل  تبلغ  املحرومة  �رش  للأ املقابلة  بـالن�صبة  مقارنة  املرتفع 

لل�صهادة  اأمثال  و�صبعة  الثانوية  لل�صهادة  اأمثال  واأربعة  املتو�صطة 

على من الثانوية.   االأ

وفيما يخ�س اخل�صائ�س املتعلقة بالعمل، يلحظ بالن�صبة لو�صع قوة 

العاملني  فراد  االأ ن�صبة  باإنخفا�س  تت�صف  املحرومة  �رش  االأ اأن  العمل 

م�صتوى  ذات  �رش  للأ  %22 بـ  مقارنة   %20 الن�صبة  هذه  تبلغ  اإذ  فيها 

املنخف�س  احلرمان  م�صتوى  ذات  �رش  للأ و%26  املتو�صط  احلرمان 

�رش  )ال�صكل 1-8(. بعبارة اأخرى، اإن على كل فرد يعمل �صمن االأ

كل  يعيل  حني  يف  نف�صه  اإىل  اإ�صافة  اأفراد  اأربعة  يعيل  اأن  املحرومة 

�رش ذات م�صتوى احلرمان املنخف�س ثلثة اأفراد  فرد يعمل �صمن االأ

�رش املحرومة اإىل  عالة للأ اإ�صافة اإىل نف�صه. ويرجع اإرتفاع معدل االإ

�رش ذات  طفال فيها اإذ تبلغ 43% مقارنة بـ 34% للأ ارتفاع ن�صبة االأ

املنخف�س(.  احلرمان  م�صتوى  ذات  )اأي  املرتفع  املعي�صي  امل�صتوى 

�رش ذات  �رش ذات م�صتوى احلرمان العايل واالأ ومن امللحظ اأن االأ

اأعلى من البطالة مقارنة  م�صتوى احلرمان املتو�صط تعاين من ن�صبة 

�رش ذات م�صتوى احلرمان املنخف�س. بـاالأ

�رش يف امل�صتويات املعي�صية الثلثة اإىل حد كبري يف توزيع  كما تختلف االأ

يف  العاملني  فراد  االأ فن�صبة  العمل.  قطاع  بح�صب  العاملني  اأفرادها 

�رش  �رش املحرومة مقارنة بـ 30% للأ القطاع احلكومي تبلغ 17% للأ

�رش ذات م�صتوى احلرمان  ذات م�صتوى احلرمان املتو�صط و45% للأ

املنخف�س. وي�صح العك�س بالن�صبة للذين يعملون يف القطاع اخلا�س، 

52% و51% و40% على التوايل، وكذلك  حيث تبلغ الن�صب املقابلة 

�رشة، حيث تبلغ الن�صب املقابلة  بالن�صبة للذين يعملون يف عمل تابع للأ

22% و10% و7% على التوايل.

نخفا�س ن�صبة اأفراد  وينعك�س قطاع العمل على نوع العمالة، فنظرا الإ

�رش املحرومة الذين يعملون لدى القطاع احلكومي واإرتفاع ن�صبة  االأ

�رش  �رشة، تت�صف االأ فراد يف اإعمال تابعة للآ من يعمل من هوؤالء االأ

الذين  ن�صبة  واإرتفاع  باأجر  فيها  امل�صتغلني  ن�صبة  باإنخفا�س  املذكورة 

�رشة. ومن  اأو عمل للأ اأو بدون اأجر يف مزرعة  يعملون حل�صابهم 

املعي�صي.  امل�صتوى  باإرتفاع  ترتفع  العمل  اأ�صحاب  ن�صبة  اأن  امللحظ 

اأجر يحققون عادة  اأو بدون  الذين يعملون حل�صابهم  اأن  اإىل  ونظرا 

اأفراد  ن�صبة  اإرتفاع  ي�صاهم  العمل،  اأ�صحاب  يحققه  مما  اأقل  دخوال 

واإنخفا�س  اأجر  بدون  اأو  حل�صابهم  يعملون  الذين  املحرومة  �رش  االأ

ن�صبة من يعمل منهم كاأ�صحاب عمل يف اإنخفا�س م�صتويات دخولهم 

�رش. مقارنة بـبقية االأ

�رش املحرومة يف اإنخفا�س  كما ي�صاهم نوع املهن التي ميار�صها اأفراد االأ

مهرة يف  كعمال  فراد  االأ هوؤالء  ثلث  يزيد عن  ما  يعمل  اإذ  دخولهم 

 %3 بـ  اأولية مقارنة  �صما� و13% منهم يف مهن  الزراعة و�صيد االأ

املنخف�س.  �رش ذات م�صتوى احلرمان  فراد االأ التوايل الأ و6% على 

�رش املحرومة كمتخ�ص�صني مقارنة بـ  وباملقابل يعمل 4% من اأفراد االأ

�رش ذات م�صتوى احلرمان املنخف�س. كما تعمل ن�صبة  فراد االأ 25% الأ

�رش املحرومة يف مهن اأخرى حتقق عادة دخوال  اأدنى من اأفراد االأ

اأعلى من املتو�صط اإذ تبلغ ن�صبة من يعمل منهم كم�رشعني واإدارة عليا 

 %3 الكتابية  عمال  االأ يف  وعاملني  م�صاعدين  ومتخ�ص�صني  وفنيني 

�رش ذات م�صتوى احلرمان املنخف�س. فراد االأ مقارنة بـ 12% الأ

�رس  �رس ذات م�شتوى احلرمان العايل )الدائرة اخلارجية( وللأ فراد ح�شب و�شع قوة العمل بالن�شبة للأ ال�شكل 1-8: توزيع الأ

ذات م�شتوى احلرمان املنخف�ض )الدائرة الداخلية( )%( 
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جمالية )ولدة لكل امراأة( 2005-2000 ال�شكل 1-9: معدل اخل�شوبة الإ

 http://hdr.undp.org/statistics/data/indicators امل�صدر: قاعدة بيانات تقرير التنمية الب�رشية 2005، راجع

11. م�شتوى املعي�شة يف العراق باملقارنة مع دول 

اجلوار ودول عربية

مبا اأن موؤ�رشات دليل م�صتوى املعي�صة م�صتخل�صة من م�صح متخ�ص�س 

حوال املعي�صية 2004، ال تتوفر موؤ�رشات  نفذ يف العراق، م�صح االأ

غرا�س املقارنة مع العراق. اإال اأن  مطابقة بالن�صبة لدول اأخرى الأ

ذات  املوؤ�رشات  بع�س  توفر  الب�رشية  التنمية  تقرير  بيانات  قاعدة 

فادة  منها لتكوين فكرة عن و�صع  ال�صلة مب�صتويات املعي�صة ميكن االإ

مت  وقد  اأخرى.  دول  مع  باملقارنة  العراق  يف  املعي�صية  امل�صتويات 

ال�صتة  اجلوار  دول  هي  املقارنة  هذه  غرا�س  الأ دول  ت�صعة  اإختيار 

وثلثة دول عربية من غري دول اجلوار. والدول العربية الثلثة 

هي م�رش، باإعتبارها اأكرث الدول العربية �صكانا، وقطر، باإعتبارها 

لتقرير  وفقا  الب�رشية  التنمية  دليل  يف  قيمة  على  االأ العربية  الدولة 

دنى  االأ العربية  الدولة  باإعتبارها  واليمن،   ،2005 الب�رشية  التنمية 

قيمة يف الدليل املذكور.

ويعر�س اجلدول 1-19 قيم موؤ�رشات التنمية الب�رشية املتاحة بالن�صبة 

للعراق مقارنة مع الدول الت�صعة، وقد مت تبويب املوؤ�رشات وفقا مليادين 

املوؤ�رشات  من  عدد  اإدراج  مع  امل�صتطاع  قدر  املعي�صة  م�صتوى  دليل 

التي ال تقع  املوؤ�رشات  بال�صكان يف بداية اجلدول وعدد من  اخلا�صة 

�صمن امليادين املذكورة يف نهاية اجلدول. ولتو�صيح موقع العراق 

اجلدول  من  خري  االأ العمود  يف  اأدرج  بها،  املقارن  للدول  بالن�صبة 

ترتيب العراق تنازليا حيث يح�صل العراق على الرتتيب “1” عندما 

على وعلى الرتتيب “10” يف حال  تكون قيمة املوؤ�رش للعراق هي االأ

عدد  ي�صاوي  ترتيب  على  )اأو  املعنية  الدول  جلميع  املوؤ�رش  قيم  توفر 

الدول التي تتوفر عنها قيم املوؤ�رش( عندما تكون قيمة املوؤ�رش للعراق 

اجلدول  موؤ�رشات  بع�س  اأن  اإىل  هنا  �صارة  االإ وجتدر  دنى.  االأ هي 

ملام بالقراءة والكتابة وتوقع  تعنى مبتغريات ايجابية، كموؤ�رشات االإ

خر يعنى مبتغريات �صلبية، كموؤ�رشات الوفيات  احلياة، والبع�س االأ

العراق  و�صع  يكون  وبهذا  اللجئني.  وعدد  مرا�س  باالأ �صابة  واالإ

االيجابية  للموؤ�رشات  بالن�صبة  ا�صغر  ترتيب  على  ح�صل  كلما  اأف�صل 

وعلى ترتيب اكرب بالن�صبة للموؤ�رشات ال�صلبية.

ويتبني من موؤ�رشات ال�صكان اأن ترتيب العراق هو الرابع من حيث 

اإيران وتركيا،  عدد ال�صكان حيث ت�صم دولتني من دول اجلوار، 

وم�رش عددا اأكرب من ال�صكان. ويت�صف العراق بثاين اأعلى معدل 

1-9. ويتوقع  خ�صوبة اإجمالية، بعد اليمن وكما يت�صح من ال�صكل 

اأن يكون معدل منو ال�صكان يف العراق خلل الفرتة 2015-2003 

املقارنة. وباملقارنة  قيد  الدول  اأعلى معدل بني  ثاين  )2.4%( وهو 

كان العراق ياأتي يف املرتبة ال�صابعة بالن�صبة ملعدل منو ال�صكان خلل 

العراق  يحقق  اأن  املتوقع  من  اأن  ورغم   .2003-1975 الفرتة 

اإنخفا�صا يف معدل منو ال�صكان خلل الفرتة 2003-2015 مقارنة 

نخفا�س يقل بدرجة حم�صو�صة  بـالفرتة 1975-2003، اإال اإن هذا االإ

عما يتوقع اأن حتققه اأية واحدة من الدول املقارن بها باإ�صتثناء م�رش 

 .2003-1975 اأ�صل خلل  النمو فيها منخف�صا  والتي كان معدل 

ن�صبة  اإرتفاع  يف  العراق  يف  ال�صكان  منو  معدل  اإرتفاع  ويت�صبب 

طفال حيث تبلغ هذه الن�صبة 42%، وهي ثاين اأعلى ن�صبة بعد اليمن.  االأ

رتفاع معدل منو ال�صكان تاأثريا �صلبيا على م�صتوى املعي�صة اإذا مل  اإن الإ

مر الذي يوؤكد �رشورة  يواكبه ارتفاع مماثل اأو اأعلى يف املوارد، االأ

و�صع وتطبيق اإ�صرتاتيجية وطنية لل�صكان يف العراق ت�صاهم يف رفع 

اإثر  فيه  التدهور  قل على احلد من  االأ تعمل على  اأو  املعي�صة  م�صتوى 

اإنخفا�س ح�صة الفرد من املوارد مع زيادة عدد ال�صكان. 

وفيما يخ�س ميدان التعليم، يلحظ اأن العراق يحتل الرتتيب الثامن 

ملام بالقراءة والكتابة حيث انه اأف�صل حاال من دولتني  بالن�صبة ملوؤ�رش االإ

فقط هما م�رش واليمن. كما يحتل العراق ترتيبا منخف�صا اأي�صا بالن�صبة 

لتحاق  للإ بالن�صبة  حاال  اأف�صل  اأنه  اإال  عام،  بوجه  بالتعليم  لتحاق  للإ

بالتعليم االبتدائي مما هو عليه بالن�صبة للتعليم الثانوي حيث اأنه يحتل 

ومن  الثانوي.  للتعليم  والثامن  بتدائي  االإ للتعليم  الرابع  الرتتيب 

لتحاق بالتعليم، وبالتايل  اإنخفا�س موؤ�رش االإ العوامل التي ت�صاهم يف 

ملام بالقراءة والكتابة هو اإرتفاع اخل�صوبة حيث  يف اإنخفا�س موؤ�رش االإ

يولد �صنويا ما يقارب مليون طفل ينبغي توفري مقاعد درا�صية لهم.
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توقع  موؤ�رش  اإنخفا�س  من  العراق  يعاين  ال�صحة،  مليدان  وبالن�صبة 

دنى  االأ وهو  �صنة   59 املوؤ�رش  هذا  يبلغ  حيث  فيه  الوالدة  عند  احلياة 

ل�صبعة  بالن�صبة  املوؤ�رش  هذا  قيمة  باأن  علما  املقارنة  قيد  للدول  بالن�صبة 

من الدول املذكورة تبلغ 70 �صنة اأو اأكرث، اأي ما يزيد بن�صبة %19 

اأو اأكرث عن قيمته للعراق. واإتفاقا مع اإنخفا�س موؤ�رش توقع احلياة 

هو  العراق  اأن  الوفاة حيث  موؤ�رشات  اإرتفاع  يلحظ  العراق،  يف 

حتمال  االإ ملوؤ�رشات  بـالن�صبة  املقارنة  قيد  الدول  �صمن  قيمة  على  االأ

عند الوالدة بعدم البقاء على قيد احلياة حتى �صن 40 ومعدل وفيات 

العراق  يعاين  طفال دون اخلام�صة. كما  االأ الر�صع ومعدل وفيات 

املنخف�س  الوزن  ذوو  )املواليد  التغذية  نق�س  موؤ�رشي  اإرتفاع  من 

حيث  عمارهم(  الأ بالن�صبة  ال�صوي  الطول  م�صتوى  دون  طفال  واالأ

ياأتي ترتيبه الثالث يف اإرتفاع قيمة هذين املوؤ�رشين ال�صلبيني. ويعاين 

العراق من اإرتفاع موؤ�رش حاالت ال�صل حيث هنالك 236 حالة لكل 

الدول  اأقل يف جميع  اأو  حالة   72 بـ  مقارنة  ال�صكان  من  األف   100

طفال  االأ ن�صبة  موؤ�رشي  اإرتفاع  وبرغم  اليمن.  باإ�صتثناء  خرى  االأ

90% و%93  بعمر �صنة واحدة املح�صنني �صد احل�صبة و�صد ال�صل، 

للموؤ�رش  بالن�صبة  الثامن  الرتتيب  العراق يحتل  اأن  اإال  التوايل،  على 

ول والرتتيب ال�صاد�س بالن�صبة للموؤ�رش الثاين. االأ

العراق  م�صتوى  اإنخفا�س  اإىل  جنابية  االإ ال�صحة  موؤ�رشات  ت�صري  كما 

املئوية  الن�صبة  اإنخفا�س  من  العراق  يعاين  فمن جهة  املجال.  هذا  يف 

للوالدات التي تتم باإ�رشاف عاملني �صحيني اإذ ان الن�صبة املذكورة هي 

ثالث اأدنى ن�صبة بعد م�رش واليمن. ومن جهة اأخرى، يعاين العراق 

مهات حيث يبلغ املعدل املذكور 193 وفاة  من اإرتفاع معدل وفيات االأ

لكل 100 األف مولود حي يف حني ال يتجاوز هذا املعدل 84 يف �صبعة 

خرى قيد املقارنة. ومن امللفت للنظر اإنه برغم  من الدول الت�صعة االأ

باإ�رشاف عاملني �صحيني  تتم  التي  للوالدات  املئوية  الن�صبة  اإنخفا�س 

منخف�صًا  معداًل  العراق  ي�صجل  مهات،  االأ وفيات  معدل  واإرتفاع 

 %41 ن�صبة  اىل  �صابقة  درا�صات  ت�صري  اإذ  احلمل  منع  و�صائل  نت�صار  الإ

مقارنة بـ 21% يف اليمن و32% يف اململكة العربية ال�صعودية و%43 

خرى وكما يتبني من ال�صكل 1-10. غري  فاأكرث يف الدول ال�صبعة االأ

ولية لنتائج امل�صح املتعدد املوؤ�رشات )MICS-3( لعام  اإن املوؤ�رشات االأ

احلمل  ملوانع  املتزوجات  الن�صاء  ا�صتخدام  ن�صبة  ان  اىل  ت�صري   2006

بلغت %50.

نفاق  طباء ويف موؤ�رشات االإ ويحتل العراق مرتبة متدنية يف موؤ�رش االأ

طباء هنالك 54 طبيبا لكل 100 األف  على ال�صحة. فبالن�صبة ملوؤ�رش االأ

�صخ�س مقارنة بـ 105 اإىل 221 يف بقية الدول قيد املقارنة بـاإ�صتثناء 

نفاق على ال�صحة  نفاق، فيبلغ االإ اليمن. اأما بالن�صبة اإىل موؤ�رشات االإ

بالدوالر  ال�رشائية  بالقوة  �صنويا  دوالرا   54 العراق  يف  فرد  لكل 

مريكي مقارنة بـ 58 دوالرا يف اليمن ومبا يزيد عن 400 دوالر يف  االأ

نفاق على ال�صحة  خرى. وقد بلغت ن�صبة االإ �صتة من الدول الثمانية االأ

جمايل وهي اأقل من ثلث  يف القطاع العام 0.3% من الناجت املحلي االإ

اليمن، والبالغة  املذكورة،  الن�صبة  اأدنى دولة يف  لثاين  املقابلة  الن�صبة 

1.0%. ورغم اأن املوؤ�رش املقابل بالن�صبة للقطاع اخلا�س اأف�صل قليل 

اإال اإنه يقل عن ن�صف الن�صبة املقابلة خلم�صة من الدول قيد املقارنة.

يحتل  ال�صحة،  ميدان  ملوؤ�رشات  بالن�صبة  العراق  ملوقع  وكخل�صة 

دنى بني الدول قيد املقارنة يف ثمانية من املوؤ�رشات  العراق الرتتيب االأ

17 اخلا�صة بهذا امليدان، اأي اإن العراق اأدنى م�صتوًا من الدولة  األـ 

من  اأكرث  يف  اليمن،  الب�رشية،  التنمية  دليل  يف  قيمة  دنى  االأ العربية 

ال�صحة هو  املتاحة مليدان ال�صحة. وملا كان ميدان  املوؤ�رشات  ن�صف 

يف  �صارة  االإ �صبقت  كما  املنخف�صة،  احلرمان  ن�صب  ذات  امليادين  من 

الق�صم الثاين من هذا الف�صل، يتوقع اأن يكون و�صع العراق يف ميادين 

قت�صادي  االإ �رشة  االأ وو�صع  امل�صكن  وحميط  التحتية  والبنى  التعليم 

خرى اأ�صواأ من و�صعه بالن�صبة مليدان ال�صحة.  باملقارنة مع الدول االأ

ال�شكل 1-10: معدل انت�شار و�شائل منع احلمل )% للمتزوجات 15-49 �شنة من العمر( 2003-1995

http://hdr.undp.org/statistics/data/indicators امل�صدر: قاعدة بيانات تقرير التنمية الب�رشية 2005، راجع
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واملعرو�صة  املتاحة  الثلثة  التحتية  البنى  ميدان  موؤ�رشات  وتظهر 

اإن  رجح،  االأ على  العراق.  م�صتوى  اإنخفا�س   19-1 اجلدول  يف 

امل�صتوى الفعلي للعراق بالن�صبة للميدان املذكور اأدنى مما تظهره هذه 

ال�صحي  وال�رشف  للماء  التحتية  البنى  �صهدته  ما  ب�صبب  املوؤ�رشات 

والكهرباء من تدمري بعد احلرب عام 2003.

قت�صادي، يلحظ اأن العراق �صهد  وفيما يخ�س موؤ�رشات الن�صاط االإ

الفرتة  جمايل خلل  الناجت املحلي االإ 10% �صنويا يف  اإنخفا�صا مبعدل 

اأي من دول  اأمثال ما �صهدته  1975-2003 وهو ما يعادل ع�رشة 

اإنه من ناحية  اإال  جمايل فيها.  الناجت املحلي االإ اإنخف�س  التي  املقارنة 

لكل  ر�صمية  تنمية  م�صاعدات  اأعلى  ثاين  على  العراق  ح�صل  اأخرى 

قت�صادي للبالغني اإىل اأن  فرد بعد االردن. وي�صري موؤ�رش الن�صاط االإ

ناث يقارب ربع املعدل املقابل للذكور  قت�صادي للإ معدل الن�صاط االإ

دنى �صمن الدول قيد املقارنة. وهذه الن�صبة هي االأ

متباينني  اإجتاهني  اجلدول  يف  املعرو�صة  خرى  االأ املوؤ�رشات  وتعك�س 

بالن�صبة ملوقع العراق. فموؤ�رشي اللجوء ي�صريان اإىل اأن ترتيب العراق 

عدد  حيث  من  ول  االأ وهو  فيه  اللجئني  عدد  حيث  من  الثالث  هو 

املبينة  اللجئني  اأعداد  اإن  اإىل  هنا  �صارة  االإ من  والبد  منه.  اخلارجني 

اللجئني  تت�صمن  وال  ر�صميا  امل�صجلني  اللجئني  عدد  متثل  اجلدول  يف 

عداد الفعلية جلميع اللجئني اأعلى  الفل�صطينيني، عليه يتوقع اأن تكون االأ

للن�صاء  ال�صيا�صية  امل�صاركة  ملوؤ�رشي  بالن�صبة  اأما  اجلدول.  يظهره  مما 

يحتل  اإذ  خرى  االأ الدول  مع  باملقارنة  للعراق  متقدما  و�صعا  فيعك�صان 

وىل يف موؤ�رش ن�صبة الن�صاء يف احلكومة على امل�صتوى  العراق املرتبة االأ

الوزاري ويف موؤ�رش ن�صبة عدد املقاعد التي ت�صغلها الن�صاء يف الربملان. 

ن�صاء يف  ت�صغلها  املقاعد  32% من  اأن  خري، يلحظ  للموؤ�رش االأ وبالن�صبة 

ي من دول  5.5% الأ الن�صبة  تتجاوز هذه  العراقي يف حني ال  الربملان 

اإنبعاث  موؤ�رش  اجلدول،  يف  موؤ�رش  اآخر  يخ�س  وفيما  الت�صعة.  املقارنة 

تبلغ  اإذ  العراق ترتيبا متو�صطا  الكاربون لكل فرد، يحتل  اأوك�صيد  ثاين 

نبعاث 3 طن مرتي مقارنة بـ 0.7 طن مرتي لليمن و53 طن  كمية االإ

مرتي لقطر. 

اأعله قد ال  اأن بع�س املوؤ�رشات املعرو�صة  اإىل  �صارة هنا  وجتدر االإ

حوال املعي�صية  تكون معربة ب�صكل دقيق عن واقع احلال ل�صنة م�صح االأ

2004. فق�صم منها يعود اإىل �صنة 2002 اأو 2003 مما قد يجعل بع�س 

 2004 بـ�صنة  اأ�صواأ مما عليه احلال مقارنة  اإنطباعا  املوؤ�رشات تعطي 

نظرا اإىل ما �صهدته هذه املوؤ�رشات من حت�صن بعد �صنة احلرب 2003، 

تعطي  قد  املقابل  ويف  ال�صحة.  ميدان  موؤ�رشات  اأغلب  وب�صمنها 

ن م�صتوياتها �صهدت اإنخفا�صا اإثر  نطباع الأ موؤ�رشات اأخرى عك�س االإ

احلرب، وب�صمنها موؤ�رشات املاء وال�رشف ال�صحي والكهرباء. كما 

اأن دقة بع�س املوؤ�رشات حمدودة نظرا ملا �صهده العراق من ترٍد يف 

القول  ميكن  عام  بوجه  اأنه  اإال   .2003 �صنة  قبل  ح�صائي  االإ اإنتاجه 

عما  كثرية  جماالت  يف  منخف�صا  يعد  العراق  يف  املعي�صة  م�صتوى  اأن 

هو عليه يف دول اجلوار ويف دول اأخرى كان العراق متقدما عليها 

بدرجة كبرية قبل اأقل من عقدين من الزمان. 

اجلدول 1-19: موؤ�رسات التنمية الب�رسية للعراق ولدول اجلوار ودول عربية اأخرى

ردنالعراقاملوؤ�رش اليمنقطرم�رشتركيااإيران�صورياال�صعوديةالكويتاالأ
ترتيب 

العراق*

ال�سكان

275323186871711204جمموع ال�صكان )مليون( 2004

جمالية 2000-2005 )والدة لكل  معدل اخل�صوبة االإ

امراأة(
4.83.52.44.13.52.12.53.33.06.22

2.93.73.34.23.12.62.02.15.23.77معدل منو ال�صكان ال�صنوي )%( 2003-1975

2.42.12.42.32.31.31.21.82.33.12معدل منو ال�صكان ال�صنوي )%( 2015-2003

423825383831303423472ال�صكان حتت عمر 15)% من املجموع( 2004

677996885067664292265ال�صكان احل�رش )% من املجموع( 2003

التعليم

ملام بالقراءة والكتابة )% للعمر 15 فاأكرث( 2003 659083798377885689498**االإ

بتدائي والثانوي والعايل  جمايل بالتعليم االإ لتحاق االإ االإ

2003/2002)%(
637874576269687482557

بتدائي والثانوي والعايل  جمايل بالتعليم االإ االلتحاق االإ

ناث )%(2003/2002 للإ
55798557606562..84418

بتدائي )%(            �صايف ن�صبة االلتحاق بالتعليم االإ

 2003/2002
919283549886869195724
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ردنالعراقاملوؤ�رش اليمنقطرم�رشتركيااإيران�صورياال�صعوديةالكويتاالأ
ترتيب 

العراق*

لتحاق بالتعليم الثانوي )%( 2002  �صايف ن�صبة االإ

2003/
3380775343....8182358

ال�سحة

5971777273706970736110توقع احلياة عند الوالدة )�صنة( 2003

حتمال عند الوالدة بعدم البقاء على قيد احلياة حتى  االإ

�صن 40 )%( 2005/2000
2163657985191

102238221633333311821معدل وفيات الر�صع )لكل 1000 مولود حي( 1999

طفال دون اخلام�صة )لكل 1000  معدل وفيات االأ

مولود حي( 1999
1252892618393939151131

151071167161210323املواليد ذوو الوزن املنخف�س )%( 2003-1998

طفال دون م�صتوى الطول ال�صوي بالن�صبة  االأ

عمارهم )للعمر حتت 5 �صنوات( 2003-1995  الأ
2292420181516168533

151605..).(2717).(32..143حاالت امللريا )لكل 100،000 من ال�صكان( 2000

2365315752364036721511حاالت ال�صل )لكل 100،000 من ال�صكان( 2000

طفال بعمر �صنة واحدة املح�صنون حت�صينا تاما �صد  االأ

احل�صبة )%( 2003
909697969899759893668

االطفال بعمر �صنة واحدة املح�صنون حت�صينا تاما �صد 

ال�صل )%( 2003
9367..949999899899676

الوالدات التي تتم باأ�رشاف عاملني �صحيني مهرة )%( 

2003-1995
721009891 7690816998228

مهات، الن�صبة املعدلة )لكل  معدل وفيات االأ

100،000  مولود حي( 2000
1934152316076708475702

4156503240736460432110معدل اإنت�صار و�صائل منع احلمل )%( 2003-1995

طباء )لكل 100،000 �صخ�س( 2004-1990 54205153140140105124212221229االأ

نفاق على ال�صحة لكل فرد )معدل القوة ال�رشائية  االإ

مريكي( 2002 بالدوالر االأ
444185525341094324201928945810

نفاق على ال�صحة يف القطاع العام )% من الناجت  االإ

جمايل( 2002 املحلي االإ
0.34.32.93.32.32.94.31.82.41.010

نفاق على ال�صحة يف القطاع اخلا�س )% من الناجت  االإ

جمايل( 2002 املحلي االإ
1.250.91.02.83.12.23.10.72.77

البنى التحتية 

ال�صكان الذين لهم فر�س م�صتدامة للح�صول على 

�رشف �صحي حم�صن )%( 2002
8093....77848368100305

ال�صكان الذين لهم فر�س م�صتدامة للح�صول على 

م�صادر مياه حم�صنة )%( 2002
8191....79939398100696

154215851654466201570207519041287174891598اإ�صتهل� الكهرباء للفرد )كيلو واط �صاعة( 2002

قت�شادي الن�شاط الإ

جمايل )%(  معدل النمو ال�صنوي للناجت املحلي االإ

2003-1975
10-0.31-2-0.90-1.82.7....8
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ردنالعراقاملوؤ�رش اليمنقطرم�رشتركيااإيران�صورياال�صعوديةالكويتاالأ
ترتيب 

العراق*

م�صاعدات التنمية الر�صمية املتلقاة لكل فرد )بالدوالر 

مريكي ( 2003 االأ
922331.919.222.4133.2132

ناث من عمر 15 عاما  قت�صادي للإ معدل الن�صاط االإ

فاأكرث )% من معدل الذكور( 2003
2636492938396346473710

موؤ�رسات اأخرى

623).(134122414985289اللجئون بح�صب بلد اللجوء )األف( 2004

21).(201321866).(36811اللجئون بح�صب بلد املن�صاأ )األف( 2004

الن�صاء يف احلكومة على امل�صتوى الوزاري )% من 

املجموع( 2005
0.20.1000.10.1).(0.10.1).(1

عدد املقاعد التي ت�صغلها الن�صاء يف الربملان )% من 

املجموع( 2005
325.500124.14.42.9..0.31

طنان  اإنبعاث ثاين اأوك�صيد الكاربون لكل فرد )باالأ

املرتية( 2002 
33.225152.85.332.1530.76

*  الرتتيب )1( للدولة ذات اأعلى قيمة والرتتيب )10( لعدد الدول التي تتوفر عنها قيم املوؤ�رش للدولة ذات اأدنى قيمة.
ن القيمة وفق قاعدة بيانات تقرير التنمية الب�رشية 2005 غري مقبولة اإذ اأنها تبلغ %40. حوال املعي�صية 2004 )التقرير التحليلي �س 99( وقد اإعتمدت هذه القيمة الأ **  وفقا مل�صح االأ

http://hdr.undp.org/statistics/data/indicators امل�صدر: قاعدة بيانات تقرير التنمية الب�رشية 2005، راجع
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1. مقدمة

�صا�صية التي تزداد اأهميتها  ُيعد احلق يف املعرفة من حقوق االن�صان االأ

احلياة  جماالت  خمتلف  واإرتباط  والتكنولوجي،  العلمي  التقدم  مع 

الفردية واملجتمعية باملعرفة والعلم والتكنولوجيا، خ�صو�صا يف ظل 

ثورة املعلومات واالت�صاالت التي يعي�صها العامل املعا�رش. وال �صك 

وتعددت  الب�رشية  احل�صارة  تطور  مع  تطورت  املعرفة  و�صائل  ان 

قنوات احل�صول عليها، حتى بات اليوم مفهوم »التعلم مدى احلياة« 

دبيات التنموية. وقد يعني ذلك من جهة  من املفاهيم املحورية يف االأ

وجامعات  مدار�س  من  وموؤ�ص�صاته  النظامي  التعليم  دور  ان  اأوىل 

اطر  م�صاركة  بفعل  تراجع  قد  وتعميمها  ونقلها  املعرفة  انتاج  يف 

انه يعني  العملية يف عاملنا املعا�رش. كما  اأخرى يف هذه  وموؤ�ص�صات 

�صا�صية ما  من جهة ثانية ان التعليم النظامي خ�صو�صا يف مراحله االأ

ي�صبح ال غنى عنه ال  بل  اأكرث �رشورة، ال  ي�صبح  اجلامعية،  قبل 

هميته الذاتية فيما يوفره من م�صتوى مقبول من املعارف فح�صب،  الأ

�صا�صية من قاعدة ال بد  بل اأي�صا ملا ت�صكله هذه املعارف واملهارات االأ

التعامل مع دفق  لتمكني كل فرد )وا�صتطرادًا كل جمتمع( من  منها 

املعلومات واملعارف املتاحة.

من ناحية اأخرى، فاإن العامل املعا�رش ال يت�صاوى يف م�صتوى قدراته 

على امتل� و�صائل اإنتاج املعرفة وا�صتيعابها ون�رشها وا�صتخدامها. 

والهوة املعرفية خ�صو�صا يف جمال التكنولوجيا والعلوم اجلديدة كبرية 

تراجع  ب�صكل عام عن  ي�صح  ما  فاإن  لذلك،  ات�صاع.  اىل  جدا وهي 

دور التعليم – النظامي خا�صة – �صمن منظومة اإنتاج واإدارة املعرفة 

ال ينطبق بال�رشورة وبال�صكل نف�صه على البلدان النامية ب�صكل عام، 

وعلى بلد مثل العراق مثقل بالنزاعات واحلروب واآثارها املدمرة 

على القدرات الب�رشية للمواطنني. ففي ظروف كهذه، تكون اأهمية 

التنمية  اأحد اهم املداخل الطلق عملية  التعليم فائقة وُتعد دون �صك 

وتر�صيخ مقومات ا�صتدامتها من خلل عمليات التعلم ومدى التو�صع 

وبروز  وتقدمها  العلوم  برقي  ذلك  وعلقة  وحمتواه  ونوعيته  فيه 

الزخم التكنولوجي املتنامي با�صتمرار تنامي حركة التعليم وتطوره. 

وا�صبح من املوؤكد ان اي تقدم واي تغيري يف طريق اال�صلح ال يتم 

دون التعليم الذي يعني التنمية باأو�صع معانيها و�صموليتها يف ا�صتثمار 

املوارد املادية وامناء الرثوة الب�رشية املتمثلة يف بناء االن�صان املتكامل 

ال�صخ�صية ج�صما وعقل ووجدانا.

فاإنه  ان�صانيا،  حقا  كونه  اىل جانب  التعليم  ان  القول،  هنا ميكن  من 

التي  الفر�س  يف  التنوع  م�صدر  النه  الب�رشية  التنمية  عملية  جوهر 

تتاح للنا�س، وهو قاعدة التمكني ال�رشورية التي ميكن من خللها 

التهمي�س،  العقلين لكل جهد، وحتريره من  اأفق اال�صتثمار  تو�صيع 

داة  غرتاب عن حركة املجتمع وطموحاته. كما اأن التعليم هو االأ واالإ

الف�شل الثاين: ميدان التعليم

جمزية،  وظيفة  على  واحل�صول  الب�رشية،  القدرات  لبناء  الرئي�صة 

فراد واملجتمعات لتطوير امكاناتها. واكت�صاب املعرفة اللزمة للأ

�صهد  فقد  التلزم.  توؤكد هذا  املعا�رش  تاريخة  العراق يف  اإن جتربة 

قطاع التعليم يف العراق تطورات هامة بعد عام 1950، بعد ح�صول 

التغريات  عن  ف�صل  النفط،  عائدات  من   %51 ن�صبة  على  العراق 

ا�صارت  وقد  الريف.  املراأة واالنفتاح على  اأو�صاع  جتماعية يف  االإ

املرحلتني  ) يف  اجلن�صني  املتعلمني من  ان جمموع  التقديرات  بع�س 

بتدائية والثانوية( ازداد عام 1958 بن�صبة 30% و17% عما كان  االإ

عليه عام 1945. وت�صاعف عدد التلميذ اربع مرات �صنة 1968 

مقارنة مع عام 1958. كما اإنخف�صت الفجوة يف ن�صبة الطلب اىل 

اإطار  مقابل كل طالبة1. ويف  لت�صبح طالبني   1976 �صنة  الطالبات 

هذه امل�صارات اأ�صبح نظام التعليم يف العراق على درجة من التقدم، 

وخ�صو�صا بعد �صدور قرارات جمانية التعليم 1974، وقانون حمو 

مية 1978.  مية 1970، واحلملة الوطنية ال�صاملة ملحو االأ االأ

جتماعية  االإ املجاالت  يف  ملحوظ  بنمو  التطورات  هذه  اقرتنت  لقد 

املحلي  الناجت  من  ن�صيبها  ازداد  اإذ  خ�صو�صا(،  والتعليم  )ال�صحة 

 1976 عامي  بني   %10.4 قدره  �صنوي  منو  مبعدل  جمايل  االإ

القطاعات-  بقية  العراقي-ك�صاأن  التعليم  قطاع  اأن  اإال  و21979. 

من  بدءا  الدموية  وال�رشاعات  احلروب  من  عقدين  �صحية  وقع 

على  فر�صت  التي  الدولية  العقوبات  جانب  فاإىل   .1980 عام 

اخلليج  بعد حرب  تدهورا  الو�صع  اإزداد   ،1990 منذ عام  العراق 

1991، حيث تعر�صت خمتلف املوؤ�ص�صات التعليمية لعمليات  الثانية 

التدمري والتخريب. واإنخف�صت ن�صبة االنفاق على التعليم اىل %2.8 

�صنة   %7.6 بن�صبة  مقارنة   ،1998 �صنة  للدولة  العام  نفاق  االإ من 

1988-1989. وقدرت خ�صائر النظام التعليمي ب�صبب تلك احلرب 

وما ات�صل بها من اأحداث بـ 3.4 مليار دوالر. وعموما، اإنخف�س 

االنفاق على كل تلميذ من 621 دوالرا عام 1989 اىل 47 دوالرا 

عوام 2002-1993.  خلل االأ

فراد بال�صيا�صات  �رش واالأ يف زمن ال�صلم، يرتبط الو�صع التعليمي للأ

املتوفرة  وبالقدرات  املتاح  واملوؤ�ص�صي  املجتمعي  طار  وباالإ العامة، 

اأوا�صط االربعينات من  اأ�صار الدكتور ها�صم جواد يف  �رش.  وقد  للأ

اىل  طفال  االأ ار�صال  دون  حائل  الفقر  وقوف  اإىل  املا�صي  القرن 

والتدريب  التعليم  على  تعتمد  ال�صناعية  الكفاءة  ان  كما  املدار�س. 

ان  اىل  اأ�صار  وقد  اجليدة.  ال�صحية  حوال  االأ وعلى  واملهني  الفني 

حوايل 85% من العمال ال يعرفون القراءة والكتابة، ومل تكن لهم 

بتدائية لفقر من�صئهم3. فر�س للدرا�صة االإ

1.  راجع تفا�صيل يف د.مو�صي�س ديرهاكوبيان، حالة العراق ال�صحية يف ن�صف قرن، بغداد، دار الر�صيد، 1981، �س81.

2.  د. حممد كاظم املهاجر، الفقر يف العراق قبل وبعد حرب اخلليج، اال�صكوا، نيويور�،1997،�س5.

3.  د.ها�صم جواد، مقدمة يف كيان العراق االجتماعي، بغداد، مطبعة املعارف، 1946، �س74-75، و �س117.



35 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

4.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع اليوني�صيف، م�صح املعارف واملواقف واملمار�صات، KAP، 2002، بغداد، 2003، �س53.

مم املتحدة(، �صباط 1998، �س36 ومابعدها. منائي  للأ �رشهن، درا�صة ميدانية، )اعدت بالتعاون بني وزارة التخطيط والربنامج االإ 5.  د.امال �صل�س واخريات، عبء الفقر لدى الن�صاء املعيلت الأ

ح�صاء  بالتعاون مع اليوني�صيف  واأظهرت درا�صة للجهاز املركزي للإ

حمافظات  با�صتثناء  العراق،  حمافظات  جميع  �صملت   ،2002 عام 

اإقليم كرد�صتان الثلثة )ال�صليمانية، اأربيل، دهو�( ان عدم األتحاق 

يف  لعل  عديدة  �صباب  الأ يعود  باملدار�س  اجلن�صني  كل  من  طفال  االأ

مقدمتها �صعف احلالة املادية والعمل واملر�س4.

ولعل ما ينبغي ملحظته يف هذا ال�صياق، اإن العلقة ما بني احلرمان 

من التعليم وبني متغريات اإقت�صادية واإجتماعية اأخرى ال تاأخذ اجتاها 

مية توؤدي بال�رشورة اىل حمدودية فر�س العمل، واىل  واحدا. فاالأ

م�صتوى واطئ من الدخول على نحو يتعزز معه الفقر. ويبدو ذلك 

املعيلت  الن�صاء  عن  درا�صة  اأظهرت  فقد  ناث.  للإ بالن�صبة  وا�صحًا 

�رشهن اأن املوؤهل العلمي حمدد اأ�صا�صي لدخول �صوق العمل واحد  الأ

املوؤهل،  غري  العمل  من  املكت�صبة  الدخول  يف  التمييز  مرتكزات 

الدخل  بوظائف  التعليمي  امل�صتوى  اإرتباط  الدرا�صة  اأظهرت  كذلك 

الثابت5.

بالتعليم  اخلا�س  الهدف  اأتى  ملاذا  نفهم  ان  ن�صتطيع  ال�صياق،  هذا  يف 

هداف  يف الرتتيب الثاين بعد هدف الق�صاء على الفقر، يف �صل�صلة االأ

الغايات  م�صمون  اإن  اأي�صا  نفهم  ان  ون�صتطيع  لفية.  للأ منائية  االإ

املحددة، اأي »حتقيق تعميم التعليم االبتدائي للجميع ذكورا واإناثا دون 

والطموحات  احلقوق  معيار  متوا�صعة جدا يف  اأهدافا  اأتت  متييز«، 

التفاوت  واقع  عن  �صك  دون  تعرب  اأنها  اإال  ع�رشنا،  يف  ن�صانية  االإ

ولويات بني خمتلف مناطق العامل ودوله. ويف هذا  ال�صارخ يف االأ

ولويات  هداف التعليمية موقعا مف�صليا يف االأ ال�صياق اأي�صا، حتتل االأ

الوطنية العراقية، جلملة ا�صباب �صوف ي�صهم هذا الف�صل يف تبيانها. 

م�صتوى  قيا�س  يف  �صا�صية  االأ امليادين  اأحد  وموؤ�رشاته  التعليم  ويعد 

التنمية الب�رشية، وقيا�س الفقر وم�صتوى املعي�صة يف العراق )كما يف 

مع  الع�صوي  لرتابطه  نظرا  خ�صو�صا(،  النامية  املجتمعات  غالبية 

جتماعية يف البلد، كما بينت ذلك  قت�صادية واالإ كافة اأبعاد احلياة االإ

درا�صات �صابقة والدرا�صة احلالية.

�شراته 2. عر�س دليل امليدان وموؤ

اأ. املجالت واملوؤ�رسات والعتبات

على الرغم من تعدد وتنوع املوؤ�رشات التي ميكن من خللها حتديد 

معامل احلرمان يف ميدان التعليم، اال اإن هذه الدرا�صة اإعتمدت لبناء 

اأفراد  م�صتوى  على  منها  اإثنتان  موؤ�رشات،  امليدان خم�صة  هذا  دليل 

اخلم�صة  املوؤ�رشات  ومتثل  �رشة.  االأ م�صتوى  على  وثلثة  �رشة  االأ

اأربعة جماالت مليدان التعليم هي:

على  ينطبق  واحد  مبوؤ�رش  املجال  هذا  يقا�س  الدرا�صة:  متابعة   .1

ممن  فراد  االأ على  وكذلك  �صنة   15-6 العمر  �صمن  فراد  االأ

يتابعون الدرا�صة بغ�س النظر عن ال�صن. ومبوجب هذا املوؤ�رش 

بتدائية  ُيعد كل فرد �صمن العمر 6-15 �صنة وال يتابع الدرا�صة االإ

بتدائية حمروما. ومل ينه االإ

على  ينطبق  واحد  مبوؤ�رش  ويقا�س  للبالغني:  التعليمي  امل�صتوى   .2 

فراد البالغني بعمر 15 �صنة فاأكرث، ومبوجبه ُيعد كل فرد بالغ  االأ

بتدائية حمروما.  مل يكمل املرحلة االإ

اإىل املدر�صة: وميثل مبوؤ�رشين، واحد يخ�س  اإمكانية الو�صول   .3

خر يخ�س  بتدائية واالآ الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

كل  ويعطى  الثانوية،  املدر�صة  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت 

اإذا  �رشة حمرومة  االأ الوزن. وُتعد  املوؤ�رشين ن�صف  واحد من 

اإىل  15 دقيقة بالن�صبة  كان الوقت امل�صتغرق للو�صول يزيد عن 

بتدائية وعن 20 دقيقة بالن�صبة اإىل املدر�صة الثانوية. املدر�صة االإ

مدى  حول  واحد  مبوؤ�رش  ويقا�س  للمدر�صة:  النوعي  امل�صتوى   .4

غري  كانت  اإذا  حمرومة  �رشة  االأ وُتعد  املدر�صة.  عن  الر�صا 

را�صية اإىل حد ما اأو غري را�صية مطلقا عن املدر�صة.

ويوجز اجلدول 2-1 املوؤ�رشات املختارة وحاالت احلرمان املحددة 

لكل موؤ�رش:

اجلدول 2-1: موؤ�رسات ميدان التعليم وحالت احلرمان

 حاالت احلرمان املوؤ�رش

1. متابعة الدرا�صة
العمر 6-15 �صنة وال يتابع الدرا�صة 

بتدائية بتدائية ومل ينه االإ االإ

بتدائية للبالغني2. امل�صتوى التعليمي للبالغني  اإكمال املرحلة االإ

3. الوقت امل�صتغرق للو�صول 

بتدائية)الوزن  اإىل املدر�صة االإ

)½
15 دقيقة فاأكرث 

4. الوقت امل�صتغرق للو�صول 

اإىل املدر�صة الثانوية )الوزن 

)½
20 دقيقة فاأكرث

5. مدى الر�صا عن املدر�صة 
غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا

تبدو هذه املوؤ�رشات كافية ب�صكل عام لر�صم �صورة تقريبية عن امليدان. 

اأهداف االلفية  الثاين من  وهي تت�صمن موؤ�رشين يلتقيان مع الهدف 

ول والثاين، وكذلك يلتقيان مع الهدف الثالث من  وهما املوؤ�رشان االأ

ناث يف موؤ�رشات التعليم(.  لفية )امل�صاواة بني الذكور واالإ اأهداف االأ

وهما  اأخرى،  اأبعادا  لت�صمل  تتجاوزها  خرى  االأ املوؤ�رشات  وبع�س 

الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل املدر�صة وموؤ�رش الر�صا. وهذا املوؤ�رش 

�رشة وتقييمها للتعليم وهو  خري هو موؤ�رش ذاتي يعتمد على نظرة االأ االأ

ربعة  االأ للموؤ�رشات  )الر�صا(، خلفا  اأي�صا  موؤ�رش ذو طبيعة نوعية 

خرى التي هي ذات طابع مو�صوعي وكمي. االأ
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وجوانب  كمي  منو  من  التعليم  حققه  ما  ان  هنا  التاأكيد  املفيد  ومن 

نوعية متوا�صعة ال �صيما يف عقدي ال�صتينات وال�صبعينات من القرن 

موروث،  هو  ما  منها  امل�صاكل  من  جملة  اأي�صا  رافقه  املا�صي، 

والعنف  احلروب  خا�صة  الطارئة،  الظروف  اأفرزته  ما  ومنها 

الدرا�صة اعتبار  اإعتمدت  لذا  خريين.  العقدين االأ واحل�صار، خلل 

التعليم. وقد تبني  للحرمان يف ميدان  بتدائية عتبة  االإ املرحلة  اإجناز 

وهي   %32 تبلغ  عال  حرمان  درجة  ذات  �رشامل�صنفة  االأ ن�صبة  ان 

ومقدراته  التعليم  مفا�صل  يف  بنيوية  اختلالت  تعك�س  مرتفعة  ن�صبة 

التعليمي  النظام  اآثارها �صاخ�صة وعالقة يف هيكلية  ومواقعه. وتبدو 

حمتوًا وطرقًا ومعلمًا ومتعلمًا.

نحراف املعياري ح�شائي: الرتابط، املتو�شط، الإ ب. البعد الإ

جتماعية  خرى االإ بعاد االأ �صارة اىل ترابط م�صتوى التعليم باالأ �صبق االإ

فراد. ويبني اجلدول 2-2 م�صتويات الرتابط  �رش واالأ قت�صادية للأ واالإ

 Pearson رتباط  للإ بري�صون  مقيا�س  ح�صب  الب�صيط  ح�صائي  االإ

رتباط فيه موجبة، بعبارة  Correlation الذي يظهر ان معاملت االإ
�رشة ينعك�س اإيجابيا على  اأخرى ان اأي حت�صن يف م�صتويات التعليم للأ

خرى.وملا كان التعليم قاعدة التمكني  �رشة يف امليادين االأ اأو�صاع االأ

والتي  وتعميمها  ونقلها  املعرفة  اإنتاج  خللها  من  يتم  التي  �صا�صية  االأ

رتباط بني  تتج�صد اأبرز مظاهرها يف الوعي ال�صحي، فاإن معامل االإ

التعليم وال�صحة قد بلغ اأعلى تلك املعدالت 0.46، واإنخف�صت هذه 

القيمة قليل اىل 0.45 بالن�صبة للعلقة بني التعليم وامل�صكن، وتزداد 

انخفا�صا اىل 0.42 بالن�صبة لعلقة التعليم بدليل البنى التحتية وت�صل 

ت�صعف  حني  يف  امل�صكن،  مبحيط  التعليم  لعلقة  بالن�صبة   0.37 اىل 

قت�صادي  حيث بلغ  �رشة االإ العلقة بني التعليم وبني ميدان و�صع االأ

رتباط 0.29 فقط.  معامل االإ

التعليم  دليل  ح�صب  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

�رش املحرومة ح�صب دليل  قرب لن�صبة االأ بلغت 32% وهي الن�صبة االأ

م�صتوى املعي�صة البالغة 31%. وبذلك فاإن ن�صبة احلرمان ح�صب دليل 

 .)3-2 )اجلدول  كلها  امليادين  بني  و�صطى  مرتبة  يف  تقع  التعليم 

اأدنى  ولكنها  وامل�صكن،  ال�صحة  ميداين  يف  عليه  هي  مما  اأعلى  فهي 

قت�صادي  االإ �رشة  االأ وو�صع  التحتية  البنى  ميادين  يف  عليه  هي  مما 

وحميط امل�صكن. ويعود ذلك اىل طبيعة ميدان التعليم حيث يجمع بني 

خ�صائ�س التعبري عن تراكم اإجنازات )واإخفاقات( املراحل الزمنية 

اىل  توؤدي  التي  نية  االآ بالتطورات  نف�صه  الوقت  يف  وتاأثره  ال�صابقة 

تراجع فوري ومبا�رش يف بع�س موؤ�رشات التعليم )ارتفاع الت�رشب 

لتحاق لعدم وجود مدار�س �صاحلة او ب�صبب  املدر�صي او انخفا�س االإ

منية...الخ.(.  املخاوف االأ

نحراف املعياري البالغة 0.3 )اجلدول 2-6( لدليل  غري اأن قيمة االإ

�رش على م�صتوى ميدان التعليم ُيعد  التعليم ت�صري اىل اأن التباين بني االأ

منخف�صًا.

رتباط الب�شيط بني دليل التعليم واأدلة امليادين ودليل م�شتوى املعي�شة اجلدول 2-2: قيم معاملت الإ

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمامليدان
خ�صائ�س حميط

امل�صكن

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

1.000.460.420.450.370.290.74التعليم

خرى رقام الغامقة اىل اأعلى معاملت اإرتباط بني امليدان وامليادين االأ ملحظة: ت�صري االأ

خرى ودليل م�شتوى املعي�شة )%( �رس دون العتبة ح�شب دليل التعليم واأدلة امليادين الأ اجلدول 2-3: ن�شب الأ

دليل امل�صكندليل البنى التحتيةدليل ال�صحةدليل التعليم
دليل حميط 

امل�صكن 

�رشة  دليل و�صع االأ

قت�صادي االإ
دليل م�صتوى املعي�صة

31.820.758.320.140.455.131.2
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3. دليل ميدان التعليم على م�شتوى العراق 

اأ: عر�ض نتائج دليل ميدان التعليم، وفق الت�شنيفني الثلثي 

فراد �رس والأ واخلما�شي، للأ

التعليم،  ميدان  دليل  ح�صب  فراد  واالأ �رش  االأ و�صع  اأحت�صاب  لدى 

�رش  االأ من   %32 حوايل  اأن  تبني  املعي�صة،  م�صتوى  بدليل  ومقارنته 

املحددة  املوؤ�رشات  يعي�صون حتت عتبات  فراد  االأ 34% من  وحوايل 

هوؤالء  اأ�صل  ومن  حرمان.  حالة  يف  بالتايل  وُيعدون  الدليل  يف 

فراد يعي�صون يف حالة حرمان  �رش و15% من االأ حوايل 14% من االأ

�رش ح�صب الت�صنيفني  �صديد. وبيني اجلدوالن 2-4 و2-5 توزيع االأ

اخلما�صي والثلثي، لدليل ميدان التعليم ومقارنته مع التوزيع ح�صب 

دليل م�صتوى املعي�صة. 

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل التعليم ودليل م�شتوى املعي�شة- الت�شنيف اخلما�شي )%( �رس والأ اجلدول 2-4: توزيع الأ

املوؤ�رش
م�صتوى احلرمان

املجموع
منخف�س جدامنخف�سمتو�صطعالعال جدا

13.818.032.728.07.5100.0دليل التعليم )اأ�رش(

5.425.844.822.02.0100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

15.218.933.626.65.7100.0دليل التعليم )اأفراد (

6.327.544.620.01.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد (

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل التعليم ودليل م�شتوى املعي�شة - الت�شنيف الثلثي )%( �رس والأ اجلدول 2-5: توزيع الأ

املوؤ�رش 
م�صتوى احلرمان

املجموع
منخف�سمتو�صطعال

31.832.735.5100.0دليل التعليم )اأ�رش(

31.244.824.1100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

34.133.632.3100.0دليل التعليم )اأفراد (

33.844.621.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد (

فراد ح�صب دليل التعليم مع توزيعهم ح�صب  وت�صري مقارنة توزيع االأ

دليل م�صتوى املعي�صة )ال�صكلن 2-1 و2-2( اىل بع�س االختلفات 

جتاهني،  حيث تزداد اأهمية الفئات الطرفية ح�صب دليل التعليم يف االإ

اإما  الطرفية  الفئات  ومتثل  اأقل.  اأهمية  الو�صطى  املرتبة  حتتل  فيما 

اأوعدم توفر مدار�س يف اجلوار وعدم  مية  مية و�صبه االأ حاالت االأ

جدا  العايل  احلرمان  فئة  عن  تعرب  )وهي  التعليم  خدمة  عن  الر�صا 

فراد يف العراق(، يف حني متثل فئة  ومتثل حوايل 15% من اإجمايل االأ

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 2-1: توزيع الأ

التعليم - الت�شنيف اخلما�شي

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 2-2: توزيع الأ

م�شتوى املعي�شة - الت�شنيف اخلما�شي
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�شا�شية يف ميدان التعليم– العراق  �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 2-6: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان 
�رش  ن�صبة االأ

امل�صمولة)%(

الو�صط 

احل�صابي

نحراف   االإ

املعياري
املجموعمنخف�سمتو�صطعال

21.863.314.9100.067.51.00.3متابعة الدرا�صة

47.523.329.2100.099.91.00.4امل�صتوى التعليمي للبالغني

بتدائية  24.329.246.5100.099.81.20.4الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

33.721.844.5100.099.61.00.5الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية 

17.220.961.8100.099.01.30.6مدى الر�صا عن املدر�صة

31.832.735.5100.0100.01.10.3دليل التعليم

فراد،  احلرمان املنخف�س جدا، وهي متثل حوايل 6% من اإجمايل االأ

املوؤ�ص�صات  وتوفر  )اجلامعي(  العايل  التعليم  م�صتويات  وتوازي 

التعليمية مقرونة بر�صا عن خدمة التعليم. ويوؤ�رش االنخفا�س الن�صبي 

فراد  يف امل�صتوى املتو�صط ح�صب دليل التعليم اىل حالة الت�صوه يف  للأ

والتعليم  املتو�صط  للتعليم  الن�صبي  ال�صعف  الناجم عن  التعليمي  الهرم 

املهني. ف�صل عن م�صكلت الر�صوب والت�رشب وارتفاع ن�صبهما يف 

خريين6. العقدين االأ

ب: عر�ض نتائج موؤ�رسات ميدان التعليم، وفق الت�شنيف الثلثي 

كما   %32 حوايل  التعليم  دليل  ح�صب  �رشاملحرومة  االأ ن�صبة  تبلغ 

�صارة اىل ذلك. اإال اأن هذه الن�صبة تتفاوت بالن�صبة لكل من  �صبقت االأ

اىل  تنخف�س  فهي   .)3-2 )ال�صكل  التعليم  لدليل  املكونة  املوؤ�رشات 

موؤ�رش  )وهو  التعليمية  اخلدمات  عن  الر�صا  ملوؤ�رشي  بالن�صبة  اأدناها 

تقدمها  التي  للخدمات  العام  �رشة  االأ تقييم  ذاتي ونوعي( ، يعرّبعن 

ح�صب  املحرومة  �رش  االأ )ن�صبة  الدار�صة  متابعة  وموؤ�رش  املدر�صة، 

اأق�صاها يف  وتبلغ  التوايل(،  17% و22% على  املوؤ�رشين هي  هذين 

 6-2 اجلدول  ويبني   .)%47( للبالغني  التعليمي  امل�صتوى  موؤ�رش 

�رش ح�صب موؤ�رشات ميدان التعليم.   توزيع  االأ

تية: وميكن تف�صري هذه النتائج ا�صتنادا اىل العنا�رش واملعطيات االآ

�رش  االأ ن�صبة  اأن  من  الرغم  على  الدرا�صة:  متابعة  موؤ�رش   .1

بن�صبة  مقارنة  منخف�صة  الدرا�صة  متابعة  موؤ�رش  املحرومة ح�صب 

اإال  للبالغني،  التعليمي  امل�صتوى  موؤ�رش  ح�صب  �رشاملحرومة  االأ

بكون  تف�صريه  فيمكن  الن�صبي  االنخفا�س  اأما  مرتفعة.  تبقى  اأنها 

موؤ�رش متابعة الدرا�صة ي�صمل اأ�صا�صا الفئة العمرية 6 – 15 �صنة، 

طفال واملراهقني. واملوؤ�رشات التعليمية  اأي اجليل احلايل من االأ

لهذا اجليل هي ب�صكل عام اأف�صل من املوؤ�رشات التعليمية للجيال 

ال�صابقة، على الرغم مما جرى يف العراق. من جهة ثانية، فاإن 

�رش  �رش ذات م�صتوى حرمان  متو�صط بلغت 63% واالأ ن�صبة االأ

يف  االنخفا�س  هذا  اإن   .%15 حوايل  املنخف�س  احلرمان  ذات 

جذور  اإن  حقيقة  اىل  يرجع  وهو  طبيعي  اأمر  احلرمان  ن�صبة 

�صكنهم  بيئة  كانت  ايا  ال�صكان  ولدى  عميقة،  العراق  يف  التعليم 

درجة منا�صبة من الوعي باهميته جتعلهم يقبلون عليه على نحو 

يتنا�صب مع ظروفهم ومع الت�صهيلت املتاحة لهم.

ب�صكل  مرتفعة  �رشاملحرومة  االأ ن�صبة  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

لتحاق املدر�صي يف  مطلق. وهذا يعرب عن انخفا�س معدالت االإ

عمر  يف  التلميذ  كل  ي�صمل  اأن  يفرت�س  والذي  احلايل،  اجليل 

الذي  باحلد  لتزام  االإ اأردنا  ما  اذا  قل،  االأ بتدائية يف  االإ الدرا�صة 

لفية، فكيف اإذا كان هذا  ن�س عليه الهدف الثاين من اأهداف االأ

�صا�صي  لتحاق يجب ان ي�صمل كل التلميذ حتى اإجناز التعليم االأ االإ

اجلهاز  تقرير  اأظهر  ال�صدد،  هذا  ويف  املتو�صطة(.  )املرحلة 

لتحاق  ح�صاء  وتكنولوجيا املعلومات، ان ن�صبة االإ املركزي للإ

بتدائي كانت 90.5% عام 1997، اإنخف�صت  ال�صايف بالتعليم االأ

اىل 85.5% عام 2001، وو�صلت اىل 79% عام 2004 )وان 

ولية للم�صح متعدد املوؤ�رشات ل�صنة 2006 ت�صري  كانت النتائج االأ

اىل ارتفاعها اىل 83%(. ويعود عدم متابعة الدرا�صة اىل نوعني 

الظروف  حيث  من  بالفرد  املتعلقة  تلك  اأولهما،  �صباب؛  االأ من 

بالت�صهيلت  املتعلقة  العوامل  وثانيهما،  �رشية؛  واالأ ال�صخ�صية 

ا�صخا�صا  جند  فقد  وبالتايل  ذاته،  التعليمي  النظام  يوفرها  التي 

اأو  ا�صتغالهم  ظروف  لكن  الدرا�صة  مقاعد  اىل  العودة  يتمنون 

اأظهرته درا�صة عن  اأ�رشهم حتول دون ذلك. من ذلك ما  فقر 

طفال العاملني يف �صوارع بغداد من حيث رغبتهم يف العودة  االأ

اىل الدرا�صة اإذا توفرت لهم الظروف املنا�صبة7.

جهزة  االأ اإ�صتيعاب  �صعوبات  تزايد  فاإن  تقدم  ما  اىل  اإ�صافة 

تكال على هذه  احلكومية للخريجني، يف وقٍت ا�صتمر هوؤالء يف االإ

واختناقات  و�صعف  ت�صٌوه  عن  ف�صل  ال�صاأن،  هذا  يف  االجهزة 

حباط الذي  �صوق العمل ُيعد من اأكرث العوامل امل�صوؤولة عن االإ

اأظهرته  يوؤكد ذلك ما  الطلبة خلل درا�صاتهم اجلامعية.  يعانيه 

6.  جمموعة باحثني، دور الرتبية يف تطور االن�صان العراقي، بحث من�صور �صمن وقائع موؤمتر املجمع العلمي العراقي،)بناء االن�صان بعد احل�صار(، مطبعة املجمع العلمي، 1999، �س170-149.

طفال العاملون يف �صوارع بغداد، بغداد، دراأ�صة غري من�صورة، 2003.  7.  د.كرمي حممد حمزة و د.عدنان يا�صني م�صطفى، االأ
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نتائج م�صح الت�صغيل والبطالة )2005( حيث بلغت ن�صبة البطالة 

مبعدل  مقارنة   %22 البكالوريو�س  �صهادة  على  احلا�صلني  بني 

البطالة الوطني البالغ %18.

2. موؤ�رش امل�صتوى التعليمي للبالغني: �صجل اأعلى ن�صبة للحرمان بني 

موؤ�رشات التعليم، اإذ و�صلت اىل حوايل 48%. ويعرب ذلك عن 

�صباب  الأ �صواء  العراق  يف  التعليم  اأو�صاع  يف  املرتاكم  الرتاجع 

الناجمة  تلك  او  �صتقلل،  االإ قبل  ما  بنيوية موروثة عن مرحلة 

عن املرحلة املمتدة من اأواخر عقد ال�صبعينات حتى اليوم، مبا يف 

مية وتوقفها بعد فرتة وجيزة  االأ الوطنية ملحو  ذلك تعرث احلملة 

من   %22 حوايل  ميون  االأ وي�صكل   .1978 عام  اإطلقها  من 

املدر�صة،  اىل  ذهبوا  اأن  لهم  ي�صبق  مل  وهوؤالء  العراق،  �صكان 

من   %37 جمموعه  ما  اي  بتدائي،  االأ التعليم  يكملوا  مل   %15 و 

�صخا�س  االأ لدى  والكتابة  بالقراءة  ملام  االأ معدل  وبلغ  فراد.  االأ

الذين ترتاوح اعمارهم بني 15-24 �صنة اىل 71% ح�صب نتائج 

�رشة املعي�صية يف العراق ل�صنة 82004. واجلدير  م�صح اأحوال االأ

بالذكر، اإن ن�صبة الذين مل يلتحقوا مطلقًا متيل اىل االرتفاع مع 

مية بني  ارتفاع فئات العمر، مما ي�صري اىل مدى ارتفاع ن�صبة االأ

ال�صكان قبل �صبعينات القرن املا�صي. 

بلغت  بتدائية:  االإ املدر�صة  للو�صول اىل  امل�صتغرق  الوقت  3. موؤ�رش 

�رش املحرومة حوايل الربع 24%. وهي واإن كانت تبدو  ن�صبة االأ

بتدائية  طفال بعمر املدر�صة االإ منخف�صة ن�صبيا، اإال اأن �رشيحة االأ

ال ينبغي لها اأن تق�صي اأكرث من خم�س ع�رشة دقيقة للو�صول اىل 

طفال يعانون من ذلك. بتدائية. اإن 24% من االأ املدر�صة االإ

بلغت  الثانوية:  املدر�صة  اىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت  موؤ�رش   .4

�رش املحرومة حوايل 34%. وهي ن�صبة مرتفعة واإن كان  ن�صبة االأ

من املتوقع ان يقل عدد املدار�س الثانوية يف املناطق املختلفة عن 

بتدائية مما يوؤدي اىل زيادة الوقت الذي يتطلبه  عدد املدار�س االإ

و�صول طلبة املدار�س الثانوية اىل تلك املدار�س.

ولهذين املوؤ�رشين اأهمية خا�صة يف ظروف العراق، حيث ي�صبح 

�رشة على اإر�صال اأبنائها  قرب املدر�صة من املنزل ميزة ت�صجع االأ

اىل املدر�صة ب�صكل منتظم اذ ترتفع درجة اخلوف واحلذر عندما 

ت�صبح املدر�صة بعيدة. ومع ذلك فاإن من ال�صعب حتديد العتبات 

التي ميكن على اأ�صا�صها ت�صنيف درجات وم�صتويات احلرمان، 

الريف، كما ان  ذلك ان ظروف احل�رش تختلف عن ظروف 

اىل  امل�صافة.  بعد  وقع  يخفف من  �رشة  االأ عند  ال�صيارات  وجود 

اخلوف  يختلف عن  قد  ناث  االإ على  احلذر واخلوف  ان  جانب 

تكون  قد  الطبقة،  اأو  كالعمر  اأخرى  ومتغريات  الذكور،  على 

خرى ذات تاثري.  هي االأ

�رش  االأ العتبار  اأق�صى  كحد  املختارة  العتبة  من  الرغم  وعلى 

دقيقة  و20  بتدائية  االإ للمدر�صة  دقيقة   15 م�صافة  هي  حمرومة 

للمدر�صة الثانوية، فقد تبني ان فروقا بني اإمكانية الو�صول اىل 

بتدائية واملدار�س الثانوية عرٌب عنها التفاوت يف ن�صبة  املدار�س االإ

املعي�صية،  حوال  بيانات م�صح االأ اأظهرت  �رشاملحرومة. وقد  االأ

احل�رشية  املناطق  يف  بتدائية  االإ املدار�س  طلب  من   %80 اأن 

يحتاجون اىل اأقل من 15 دقيقة للو�صول اىل املدر�صة مقابل 42 

% من طلب املدار�س الثانوية. ويف كل املحافظات يحتاج معظم 

الطلب اىل اأقل من 30 دقيقة للو�صول اىل املدار�س9. وال�صك 

بتدائية  االإ املدار�س  بعدد  يتعلق  املرحلتني  بني  التفاوت  هذا  اإن 

�رشة قد  مقارنة بعدد املدار�س الثانوية من جهة، ف�صل عن اأن االأ

تبعث اأبناءها اىل مدار�س ثانوية معينة تعٌدها جيدة حتى اإذا كانت 

بعيدة. وتختلف بالتاأكيد هذه الن�صب بني الريف و احل�رش، وهو 

ما �صيجري بيانه الحقا.

احلرمان  م�صتويات  �صجلت  املدر�صة:  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش   .5

املنخف�س لهذا املوؤ�رش ن�صبة 62% مقابل ن�صبة حرمان عال بلغت 

ذاتي  موؤ�رش  هو  املدر�صة  عن  الر�صا  موؤ�رش  ان   .%17 حوايل 

التي  التعليمية  للخدمات  العام  �رشة  االأ تقييم  عن  يعرب  ونوعي، 

تقدمها املدر�صة، لذلك يجب تف�صري دالالته مبا ين�صجم مع طبيعته 

عندما  املوؤ�رش  هذا  وفق  حمرومة  �رشة  االأ اعتربت  وقد  هذه. 

اعتربت انها غري را�صية اإطلقا او غري را�صية اإىل حد ما عن 

املدر�صة. اال اأن ثمة �صوؤال يطرح نف�صه فيما له �صلة بارتفاع ن�صبة 

فراد ذوي م�صتوى احلرمان املنخف�س يف موؤ�رش مدى الر�صا  االأ

يجابي جدا ياأخذ بعني االعتبار حقيقة  عن املدر�صة. فهذا التقييم االإ

كربى  هزات  اىل  تعر�س  قد  العراق  يف  التعليمي  النظام  اإن 

على  خرية،  االأ احلرب  خلل  دمرت  فقد  خطرية.  واإخفاقات 

 2753 حوايل  ونهبت  مدر�صة،   200 من  اأكرث  املثال،  �صبيل 

مدر�صة، واأحرقت 197 مدر�صة10. كما اإن كثريا منها ال تتوفر 

ولكن  ال�صحية...الخ.  واملرافق  وال�صاحات  املختربات  فيها 

�رش ال تقيم و�صع التعليم واملدار�س ب�صكل معزول عن الو�صع  االأ

العام يف العراق، �صواء جلهة خف�س م�صتوى توقعاتهم يف ظل 

مقدمتها  يحتل  التي  ولويات  االأ جلهة  او  ال�صعبة،  الظروف 

مما  بدائية،  كرث  االأ احلياة  متطلبات  وتوفري  �صتقرار  واالإ من  االأ

يدفع تلقائيا مو�صوع نوعية التعليم – اإن مل نقل مو�صوع التعليم 

كتفاء مبا هو  اأهمية ويعزز ال�صعور باالإ اأقل  برمته- اىل مراتب 

متاح يف هذا امليدان.

�صارة اليها. اإن تقييم و�صع التعليم يتطلب  ثمة ق�صية اأخرى جتدر االأ

حلظ اأبعاد اأخرى غري تلك امل�صمولة باملوؤ�رشات املعتمدة يف الدليل، 

بعاد النوعية والعملية للعملية التعليمية،  وت�صمل على نحو خا�س االأ

جناز الدرا�صي، وكفاءة املعارف واملهارات املكت�صبة  مثل م�صتوى االإ

دوار  من خلل التعليم، واملوؤهلت لدخول �صوق العمل، واأداء االأ

اجلوانب  هذه  قيا�س  اأن  غري  وكفوء.  فعال  نحو  على  جتماعية  االإ

اإال يف  البيانات التي تتيح ذلك  اأمر بالغ التعقيد، وغالبا ما ال تتوفر 

امل�صوحات املتخ�ص�صة.

مم املتحدة، م�صح االحوال املعي�صية يف العراق 2004، ج3، �س32. منائي للأ 8.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع الربنامج االإ

حوال املعي�صية، م�صدر �صابق ج2، �س9. 9.  م�صح االأ

10.  وزارة الرتبية، واليوني�صيف، تقومي حالة التدمري، 2003.
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اخلم�صة،  املوؤ�رشات  من  موؤ�رش  لكل  �رش  االأ بني  التباين  م�صتوى  اأما 

املعياري،  نحراف  االإ قيم  اأعلى  ان  اىل  ي�صري   6-2 اجلدول  فاأن 

كمقيا�س للتباين، �صجلت ملوؤ�رش مدى الر�صا عن املدر�صة )0.6( يليه 

اأما  موؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل املدر�صة الثانوية )0.5(. 

بقية املوؤ�رشات فيعد التباين اإزاءها منخف�صًا ن�صبيًا.

ناث يف ميدان التعليم. ج: التمييز بني الذكور والإ

ناث يف جمال احلق يف  حتتل م�صاألة حتقيق امل�صاواة بني الذكور واالإ

منائية  هداف االإ التعليم اهمية خا�صة. وقد دعا الهدف الثالث من االأ

لتحاق  �صا�صية )االإ لفية اىل حتقيق امل�صاواة يف املوؤ�رشات التعليمية االأ للأ

مية( بني الرجال والن�صاء، باعتبار ذلك اأحد املقايي�س واملداخل  واالأ

لتحقيق امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة. وتتناول الفقرة احلالية 

وموؤ�رشاته  التعليم  ميدان  دليل  ح�صب  فراد  للأ احلرمان  م�صتويات 

اخلم�صة وح�صب اجلن�س، وذلك بهدف اإظهار الفروقات على اأ�صا�س 

نتائج   7-2 اجلدول  ويعر�س  امليدان.  هذا  يف  جتماعي  االإ النوع 

تطبيق دليل التعليم وموؤ�رشاته ح�صب اجلن�س: 

فراد  اأظهرت املعطيات يف اجلدول 2-7 ان م�صتويات احلرمان للأ

ناث  يف موؤ�رش متابعة الدرا�صة تنخف�س ب�صكل كبري عند الذكور واالإ

ناث وفق الت�صنيفات الثلثة.  مع زيادة قليلة يف ن�صبة احلرمان عند االإ

ناث )اأكرث من %80(  كما ظهر ان الغالبية العظمى من الذكور واالإ

عند امل�صتوى املتو�صط للحرمان، مع ارتفاع طفيف يف ن�صبة احلرمان 

ناث مقابل حوايل 80% للذكور(. كما  ناث )حوايل 82% للإ عند االإ

 %15 )حوايل  املنخف�س  احلرمان  م�صتوى  يف  ناث  االإ ن�صبة  ترتفع 

ناث مقابل حوايل 18% للذكور(. اإن فئة احلرمان املنخف�س التي  للإ

الواردة  املوؤ�رشات  تعني  اإ�صباع عاٍل،  حٌتقق  خر  االآ بوجهها  تعك�س 

�رس(  �شا�شية ملوؤ�رسات ميدان التعليم)% للأ �رس ح�شب م�شتويات احلرمان من احلاجات الأ ال�شكل 2-3: توزيع الأ

التعليمي  وامل�صتوى  لدرا�صتهم  الذكور  متابعة  فر�س  اإن  اإزاءها 

ناث. للبالغني منهم، اأف�صل حااًل مما تت�صف به االإ

اأما بخ�صو�س امل�صتوى التعليمي للبالغني، فاإن البيانات يف اجلدول 

احلرمان  ن�صبة  يف  ناث  واالإ الذكور  بني  وا�صحا  تفاوتا  تظهر   7-2

 %47 حوايل  اىل  ناث  االإ لدى  احلرمان  ن�صبة  ارتفعت  اإذ  العايل. 

املتو�صط بني  للذكور. وتتقارب ن�صب احلرمان   %28 مقابل حوايل 

مقابل  للذكور   %31 )حوايل  للذكور  ن�صبي  ارتفاع  مع  اجلن�صني، 

الذكور  بني  و�صوحا  اأكرث  الفروق  وتبدو  ناث(.  للإ  %27 حوايل 

ناث يف م�صتويات احلرمان املنخف�س، اإذ اإرتفعت ن�صبة احلرمان  واالإ

ناث. ان هذا املوؤ�رش  املنخف�س لدى الذكور اىل 41% مقابل 26% للإ

وغري  النظامي  بالتعليم،  لتحاق  االإ منها  عديدة،  مبتغريات  يتعلق 

النظامي، لكنه ال يتطلب بال�رشورة احل�صول على �صهادة، كما ان 

التخفيف من  التعليمي يف  النظام  يعك�س مدى جناح  قد  امل�صتوى  هذا 

مية. ومن املعلوم ان هذا النظام تعر�س طوال ال�صنوات املا�صية  االأ

الخفاقات عديدة.      

وقد بينت نتائج م�صح اأحوال املعي�صة 2004، ان ن�صبة من مل يلتحق 

ناث مقابل 13% للذكور.  ناث، اإذ بلغت 31% للإ مطلقًا ترتفع بني االإ

للذكور   %15( بتدائية  االإ يكمل  مل  َمن  فئة  يف  تتقارب  الن�صب  لكن 

الريف  بني  الفروق  البيانات،  تظهر  كذلك  ناث(.  للإ  %16 مقابل 

الثلث  اىل  الريف  يف  يلتحقوا  مل  الذين  ن�صبة  ت�صل  حيث  واحل�رش، 

تقريبا بن�صبة 34% مقابل 18% للح�رش11. عموما، فاإن ن�صبة من مل 

يلتحقوا جتاوزت اخلم�س )22%(، وهي ن�صبة غري قليلة.

املذكور  للعام  بتدائية  االإ املرحلة  يف  امللتحقني  الطلب  عدد  بلغ  لقد 

امللتحقني  جمموع  من   %61.3 ميثلون  وهم  طالبا   4،168،000

مبراحل التعليم مقابل 1،311،000 طالبا باملدار�س املتو�صطة وهم 

11.  م�صح اأحوال املعي�صة، م�صدر �صابق، ج1، �س 85.

12.  امل�صدر ال�صايق نف�صه، ج2، �س 94.
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ميثلون 19.3% من جمموع امللتحقني12.

 ،)KAP-2002( واملمار�صات  املعارف واملواقف  م�صح  اأظهر  وقد 

ب�صبب  مبدار�صهم  يلتحقوا  مل  العراق  يف  �رش  االأ اأطفال  من   %13 اإن 

 6-5( ال�صن  �صغار  متثل  هوؤالء  من  ن�صبة  واأعلى  املدر�صة،  بعد 

�صنوات(13.

واأظهر م�صح اأحوال املعي�صة 2004، اإن ن�صبة الن�صاء غري املتعلمات 

اىل جمموع الن�صاء بعمر 15 �صنة فاأكرث يف الريف تبلغ 51% مقابل 

عام  حرب  �صبقت  التي  الفرتة  يف  التعليم  �صهد  احل�رش14.  يف   %29

2003 بقليل وما تلها، ظروفا حتولت فيها الكثري من املدار�س اىل 

عن  �رش  االأ من  الكثري  امتنعت  كما  للعتاد.  وخمازن  ع�صكرية  نقاط 

ار�صال بناتها اىل املدار�س ب�صبب الظروف املتدهورة15.

وقد اأظهر م�صح اأحوال املعي�صة 2004 هذا التباين بني الريف واحل�رش، 

اإذ  جتماعي.  االإ النوع  ح�صب  املقارنة  عند  الفوارق  تت�صح  حيث 

يلتحق من الذكور يف املدار�س املتو�صطة 50% يف املناطق احل�رشية 

ناث فاإن 44% منهن  مقارنة بحوايل 37% يف املناطق الريفية. اما االإ

الريفية. وتعد  املناطق  13% يف  املناطق احل�رشية مقابل  يلتحقن يف 

�صباب الرئي�صة لعدم التحاق الفتيات  عدم رغبة العائلة وفقرها من االأ

اىل املدار�س، حيث بلغت ن�صبة هذين ال�صببني يف م�صح اأحوال املعي�صة 

24% و13% على التوايل16.

لتحاق يف الريف قد ال تطابق اأو تتماثل مع عوامل  اإن عوامل عدم االإ

لتحاق يف احل�رش، كذلك احلال فيما يتعلق باملوقف من تعليم  عدم االإ

واملمار�صات  واملواقف  املعارف  م�صح  بيانات  اأظهرت  فقد  ناث،  االإ

يوافقن  الريف  مهات يف  االأ 64% من  اإن حوايل   ،)KAP-2002(

والد اأكرث اأهمية من تعليم البنات  ب�صدة اأو نوعا ما على اأن تعليم االأ

مهات يف الريف  مقابل حوايل 42% يف احل�رش، وان 34% من االأ

بتدائية. ويلحظ  اليتمنني لبناتهن اأكرث من احل�صول على ال�صهادة االإ

يجابية  ان ارتفاع امل�صتوى التعليمي يتنا�صب طرديا مع ت�صوراتها االإ

ن�صبة  ان  فكرة  تدعم  البيانات  هذه  ان  ناث17.  االإ تعليم  فائدة  حول 

فراد ح�شب م�شتوى احلرمان لبع�ض موؤ�رسات ميدان التعليم ح�شب الت�شنيف الثلثي، ذكورواإناث  اجلدول 2-7: توزيع الأ

املجموعحرمان منخف�سمتو�صطحرمان عالاملوؤ�رش 

2.481.116.4100.0متابعة الدرا�صة )اإجمايل(     

1.580.417.9100.0ذكور     

3.381.914.6100.0اإناث

امل�صتوى التعليمي للبالغني
37.328.933.7100.0

27.630.941.3100.0ذكور

46.730.926.2100.0اإناث

ناث( �رشة ولي�صت على م�صتوى الفرد، عليه ال ميكن ايجادها بالن�صبة للذكور وللإ ملحظة: )موؤ�رشات الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة والر�صا هي على م�صتوى االأ

ناث يف هذا املوؤ�رش اأعلى منها بالقيا�س اىل الذكور ال�صباب  حرمان االإ

املواقف  من  جزءا  اعتبارها  ميكن  اإجتماعية/ثقافية  طبيعة  ذات 

ناث. التمييزية �صد االإ

4. دليل ميدان التعليم على م�شتوى املناطق 

اجلغرافية

تتيح مقارنة املناطق اجلغرافية اإظهار التفاوتات املعربة عن اخل�صائ�س 

اإن   ،8-2 اجلدول  يبني  العراقي.  املجتمع  لتطور  املختلفة  ثار  واالآ

�رش املحرومة اىل ال�صكان املقيمني فيها  ترتيب املناطق ح�صب ن�صب االأ

متطابقة مع ترتيبها ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة، وهو ما ي�صري اىل 

وجود تنا�صق يف ترتيب املناطق ح�صب الدليلني. لكن اللفت انه يف 

اأن ن�صب احلرمان يف املنطقة اجلنوبية فقط  الوقت الذي يلحظ فيه 

تزيد عن املتو�صط الوطني بالن�صبة لدليل م�صتوى املعي�صة العام، فاإن 

اأربعة )با�صتثناء بغداد( تزيد ن�صبة احلرمان  اأ�صل  ثلث مناطق من 

 .)4-2 )ال�صكل  التعليم  ميدان  دليل  ح�صب  الوطني  املعدل  عن  فيها 

جنازات التي حققها  كرث اإ�صتفادة من االإ ويعني ذلك ان بغداد هي االأ

بلدان  معظم  يف  �صائع  اأمر  وهو  العقود،  مّر  على  التعليمي  النظام 

العامل النامي خ�صو�صا، حيث ترتكز يف العا�صمة اأف�صل املوؤ�ص�صات 

التعليمية عددا ونوعا، وحيث ترتكز الفئات املتعلمة وذوي املهارات 

وفر�س العمل.  

دليل  ح�صب  احلرمان  م�صتوى  تقارب  يلحظ  اأخرى،  ناحية  من 

التعليم يف املناطق الثلثة )عدا بغداد( اذ ترتاوح معدالت احلرمان 

بني 35% و38% وتكاد تتطابق يف املنطقتني ال�صمالية والو�صطى. اإال 

اأن الو�صع خمتلف بالن�صبة لدليل م�صتوى املعي�صة حيث تتقدم املنطقة 

هذا  ويتقدم  الو�صطى،  املنطقة  عن  مئوية  نقاط   6 بحوايل  ال�صمالية 

بالن�صبة  ذلك  ويعني  اجلنوبية.  املنطقة  على  نقطة   13 بواقع  خري  االأ

مني  االأ �صتقرار  االإ من  الرغم  على  اأنه  قل  االأ يف  ال�صمالية  للمنطقة 

13.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع UNDP، م�صح املعارف واملواقف واملمار�صات، 2002.

حوال املعي�صية يف العراق 2004، م�صدر �صابق، ج1، �س84. 14.  م�صح االأ

15.  د.ناهدة عبد الكرمي حافظ، املراأة والرتبية يف مرحلة مابعد احلرب يف العراق، درا�صة قدمت اىل اليونيفيم، 2003.

حوال املعي�صية، م�صدر �صابق، ج2، �س. 16.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح االأ

حوال املعي�صية، م�صدر �صابق، ج2، �س98. 17.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح االأ
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يف  الكايف  بالقدر  ينعك�س  مل  ذلك  فاإن  الن�صبي،  قت�صادي  االإ والتقدم 

موؤ�رشات التعليم، وذلك للتاأخر التاريخي املرتاكم ملوؤ�رشات التعليم 

واحل�رشية  الريفية  املناطق  بني  التفاوت  اىل  اإ�صافة  املنطقة،  يف 

داخله. وهذه نقاط �صوف تت�صح تباعا يف �صياق الف�صل.

5. دليل ميدان التعليم على م�شتوى املناطق 

اجلغرافية واحل�شر والريف

�رش املحرومة يف ميدان التعليم حوايل 32% على امل�صتوى  بلغت ن�صبة االأ

 ،%23 حوايل  اىل  احل�رش  يف  اإنخف�صت  الن�صبة  هذه  فاإن  الوطني، 

بينما بلغت حوايل 63% يف الريف، اأي ما يقارب ثلثة اأمثال ن�صبة 

احلرمان يف احل�رش. وميكن تف�صري ذلك بعوامل عديدة متتد جذور 

بع�صها اىل اخللل الكبري الذي رافق امل�صرية التنموية يف العراق التي 

ات�صمت باملركزية والتمحور حول العا�صمة وعدد حمدود من املدن 

االهمال  هذا  وترافق  الريفية.  للمناطق  ن�صبي  اهمال  مع  الرئي�صة، 

�رس( اجلدول 2-8: ن�شب احلرمان مليدان التعليم ح�شب املنطقة )% للأ

الرتتيب*دليل م�صتوى املعي�صةالرتتيب*دليل ميدان التعليماملنطقة

34.9223.92ال�صمالية 

35.2330.53الو�صطى

19.3120.41بغداد

37.8442.94اجلنوبية

 31.2 31.8العراق

كرث حرمانا( قل حرمانا و4 للمنطقة االأ * ترتيب املناطق ح�صب ن�صب احلرمان )1 للمنطقة االأ
رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املناطق تزيد على ن�صب احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام ملحظة: ت�صري االأ

مع عوامل اإجتماعية وثقافية اأكرث تاأثريا يف البيئة الريفية تتلخ�س يف 

ناث. وقد  االإ تعليم  التعليم وخ�صو�صا  اإيجابي متاما من  موقف غري 

ومع  مية،  االأ ملحو  الوطنية  احلملة  تراجع  مع  ناث  االإ تعليم  تراجع 

هتمام بتطبيق قانون اإلزامية التعليم.  تراجع االإ

ان مراجعة للبيانات يف اجلدول2-9 تظهر اإن ريف املنطقة ال�صمالية 

 ،%69 حوايل  ن�صبته  تبلغ  اإذ  التعليم،  ميدان  يف  حرمانا  كرث  االأ هو 

بالن�صبة  اما  الو�صطى.  املنطقة  ثم ريف  اجلنوبية،  املنطقة  يليه ريف 

اأقل  فاإن منطقة بغداد تقع على راأ�س الرتتيب حيث �صجلت  للح�رش 

املنطقة  تليها  ول(،  االأ )الرتتيب   ،%17 حوايل  للحرمان،  ن�صب 

الثالث(.  )الرتتيب  اجلنوبية  املنطقة  ثم  الثاين(،  الو�صطى)الرتتيب 

)ثلثة  احل�رش  و  الريف  بني  التفاوت  م�صتوى  ان  اىل  اأخريا  ي�صار 

اأ�صعاف تقريبا( اأكرث اهمية من م�صتوى التفاوت بني املناطق بالن�صبة 

لدليل التعليم )�صعفني تقريبا(. وي�صح ذلك يف كل املناطق، مبا يف 

بغداد حوايل  املحرومة يف ريف  �رش  االأ ن�صبة  تبلغ  بغداد حيث  ذلك 

)17%(، وهو  الن�صبة يف احل�رش  اأ�صعاف  ثلثة  اأكرث من  اأي   %57

خرى. كرث حدة مقارنة باملناطق االأ التفاوت االأ

ال�شكل 2-4: ن�شب احلرمان مليدان التعليم ح�شب املنطقة مقارنة بدليل م�شتوى املعي�شة )%(
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�شرات ميدان التعليم على م�شتوى العراق  6. موؤ

واحل�شر والريف

اأي�صا من  البيئة، يلحظ  التعليم ح�صب  على �صعيد موؤ�رشات ميدان 

كل  ح�صب  احلرمان  ن�صب  يف  اأي�صًا  تباين  وجود   10-2 اجلدول 

موؤ�رش. 

متابعة  ملوؤ�رش  بالن�صبة  اأدناه  واحل�رش  الريف  بني  التفاوت  ويبلغ 

م�صتويات  يف  متقارب  ر�صيد  عن  يعرب  ما  وهو  للبالغني،  الدرا�صة 

اأق�صاه  يبلغ  البيئتني. يف حني  الكبرية يف  العمرية  الفئات  التعليم يف 

�رش املحرومة يف الريف  بالن�صبة ملدى الر�صا على املدر�صة )ن�صبة االأ

تبلغ ثلثة اأ�صعاف مثيلتها يف احل�رش( وهو ما يف�رش الفروق يف جودة 

�رس( اجلدول 2-9: ن�شب احلرمان مليدان التعليم ح�شب املنطقة واحل�رس والريف )% للأ

الرتتيب*دليل م�صتوى املعي�صةالرتتيب*دليل ميدان التعليمالبيئةاملنطقة

ال�صمالية
ح�رش

ريف

30.8

69.4

4

8

17.4

78.1

2

8

34.923.9ح�رش وريف

الو�صطى
ح�رش

ريف

19.3

60.1

2

6

12.8

58.2

1

6

35.230.5ح�رش وريف

بغداد
ح�رش

ريف

16.7

56.9

1

5

19.3

35.8

3

5

19.320.4ح�رش وريف

اجلنوبية
ح�رش

ريف

26.1

66.6

3

7

30.2

74.2

4

7

37.842.9ح�رش وريف

العراق
ح�رش

ريف

22.5

63.4

2.5

6.5

21.2

64.9

2.5

6.5

31.831.2ح�رش وريف

كرث حرمانا( قل حرمانا، 8 للمنطقة االأ *  ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ

�شا�شية ملوؤ�رسات ميدان التعليم واحل�رس والريف )%(  �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 2-10: توزيع الأ

املوؤ�رش

حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال
احلرمان يف الريف 

ن�صبة اىل احل�رش
ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

15.841.166.752.417.56.62.6متابعة الدرا�صة

41.567.924.319.934.212.21.6امل�صتوى التعليمي للبالغني 

بتدائية 19.142.130.624.550.333.42.2الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل املدر�صة االإ

24.864.024.213.851.022.32.6الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل املدر�صة الثانوية

11.636.420.821.567.742.13.1مدى الر�صا عن املدر�صة 

22.563.435.124.442.412.22.8دليل ميدان التعليم

بالن�صبة  الكبري  التباين  فاإن  وكذلك  البيئتني.  بني  واملدار�س  التعليم 

املدر�صة  اىل  للو�صول  امل�صتغرق  والوقت  الدرا�صة  متابعة  ملوؤ�رشات 

الثانوية خ�صو�صا يف�رش بدوره جملة عوامل اإجتماعية وثقافية تتعلق 

ناث معطوفة على بعد املدار�س عن اماكن ال�صكن يف املناطق  بتعليم االإ

املدار�س  اىل  الو�صول  قدرة  ان  مناخية، يف حني  الريفية وعوامل 

بتدائية تبدو اأ�صهل، خ�صو�صا بالقرب من التجمعات الفلحية، اإال  االإ

الطني  بيتا من  تكون  اأن  حيان  االأ تعدو يف كثري من  املدر�صة ال  اأن 

اأوالق�صب، ف�صل عن قلة جتهيزاتها.  
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7. دليل ميدان التعليم ح�شب املحافظات 

وتعك�صها  و12-2   11-2 اجلدوالن  يت�صمنها  التي  تظهراملعطيات 

ميدان  يف  احلرمان  م�صتويات  يف  التفاوتات  2-1مظاهر  اخلارطة 

املركزي  الطابع  يعك�س  الذي  التفاوت  هذا  املحافظات.  بني  التعليم 

احتلت  حني  ويف  التعليم.  فيها  مبا  املجاالت  كل  يف  التنمية  دارة  الإ

ول مع ن�صبة حرمان تبلغ حوايل 19% من  حمافظة بغداد الرتتيب االأ

مع  املثنى  حمافظة  كانت  حرمانا  كرث  االأ املحافظة  فاإن  فيها،  �رش  االأ

ن�صبة اأ�رش حمرومة تقارب الـ 56%، مقارنة مع متو�صط وطني هو 

32% )ال�صكل 5-2(.

حمافظة   18 اأ�صل  من  حمافظة   15 ان  ال�صابقان،  اجلدوالن  يبني 

املتو�صط  من  اأعلى  التعليم  ميدان  يف  حرمان  ن�صب  فيها  �صجلت 

حرمان  معدالت  فيها  �صجلت  حمافظات   9 ان  حني  يف  الوطني، 

اأعلى من املتو�صط الوطني. وهو  ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة العام 

جناز التعليمي اأعلى  ما ي�صري اىل م�صتوًا من التفاوت واملركزية يف االإ

مما عك�صته قيمة الدليل العام. 

ختلف  االإ اإجتاه  يبني  فهو   ،12-2 اجلدول  يف  خري  االأ العمود  اأما 

ودليل  التعليم  ميدان  دليل  ح�صب  املحافظات  ترتيب  بني  ومقداره 

ح�صب  املحافظة  ترتيب  اإن  تعني  ال�صالبة  والقيمة  املعي�صة.  م�صتوى 

دليل التعليم هو اأكرث تاأخرا من ترتيبها ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة، 

و�صاع  اأي اإن اإجنازها يف جمال التعليم اأقل مما هو بالن�صبة ملجمل االأ

خرى. ويلفت النظر ب�صكل خا�س ان حمافظة  مقارنة باملحافظات االأ

وىل بني املحافظات بالن�صبة لدليل م�صتوى  اأربيل التي حتتل املرتبة االأ

املعي�صة العام حتتل املرتبة ال�صابعة ح�صب دليل التعليم، مما يدل على 

اإن التح�صن يف  وجود م�صكلت تعليمية مرتاكمة وموروثة يف حني 

خرية بفعل  خرى هو حت�صن حديث ح�صل يف ال�صنوات االأ او�صاعها االأ

مني الن�صبي يف املنطقة، وهو مل ين�صحب على موؤ�رشات  �صتقرار االأ االإ

اأكرث فعالية  اأكرث، ورمبا اىل �صيا�صات  التي حتتاج اىل وقت  التعليم 

لتعوي�س اخللل املزمن يف هذا امليدان. والو�صع يف حمافظة �صلح 

الدين م�صابه تقريبا، حيث الفارق بني ترتيب املحافظة ح�صب الدليلني 

يبلغ 6 نقاط اأي�صا. يف املقابل، فاإن املثال املعكو�س هو حمافظة النجف 

التي حتتل الرتتيب ال�صابع ح�صب دليل ميدان التعليم والرتتيب الرابع 

ع�رش ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة بفارق قيا�صي هو �صبع نقاط. ورمبا 

انعك�صت اخل�صو�صية الثقافية والدينية يف هذه املحافظة على االرتفاع 

بالن�صبة  اأف�صل مما هي عليه  التعليمية  املوؤ�رشات  الرتتيب، حيث  يف 

خرى.  للميادين االأ

التعليم ودليل م�صتوى  دليل ميدان  الربط بني اجتاهات  ولو حاولنا 

ح�شب  التعليم  مليدان  احلرمان  ن�شب   :11-2 اجلدول 

�رس(  املحافظات ومقارنتها بدليل م�شتوى املعي�شة )% للأ
– بالرتتيب الت�شاعدي 

احلرمان  لن�شبة  تبعًا  املحافظات  ترتيب   :12-2 اجلدول 

مليدان التعليم ولعموم دليل م�شتوى املعي�شة.

دليل ميدان التعليماملحافظةدليل م�صتوى املعي�صةدليل ميدان التعليماملحافظة
دليل م�صتوى 

املعي�صة 

الفرق بني 

الرتتيبني

121بغداد19.320.4بغداد

253الب�رشة23.328.2الب�رشة

330كركو�29.420.4كركو�

4117النجف32.938.8النجف

583نينوى33.229.0نينوى

-615اأربيل34.615.5اأربيل 

نبار  نبار34.622.9االأ -743االأ

891ال�صليمانية35.129.4ال�صليمانية

- 972دهو�35.628.6دهو�

10155ذي قار35.849.7ذي قار

11101مي�صان 38.533.1مي�صان 

- 1266�صلح الدين39.847.4دياىل

13141دياىل39.828.5�صلح الدين

- 14131كربلء44.445.6كربلء

15161القاد�صية45.251.6القاد�صية

- 16124وا�صط45.943.5وا�صط

17170بابل46.855.5بابل

18180املثنى 55.956.4املثنى 

كرث حرمانا (31.831.2العراق قل حرمانا و18 للمحافظة االأ )1 املحافظة االأ

رقام الغامقة يف اجلدول 2-11 اىل ان ن�صبة احلرمان يف تلك املحافظات تزيد على ن�صبة احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام، اأما القيمة الغامقة يف اجلدول 2-12 فتبني اأكرب فرق يف الرتتيب  ملحظة: ت�صري االأ

�صارة �صالبة دل ذلك على ان م�صتوى حرمان املحافظة من امليدان  بني دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، يف حني متثل القيم ال�صالبة الفرق بني ترتيب املحافظة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، فاإذا كانت االإ

اأكرث من م�صتوى احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة                                                                                        
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�رش  يلحظ اأرتفاع ن�صبة االأ

املحرومة يف املناطق 

الريفية وجلميع املحافظات 

عند مقارنتها مع مناطقها 

احل�رشية، كما هي 

وا�صحة يف الدوائر 

البيانية، ففي حمافظات 

املنطقة اجلنوبية )املثنى، 

وا�صط، القاد�صية( ت�صكل 

�رش الريفية ما ن�صبته  االأ

�رش  80% من  جمموع االأ

املحرومة، بينما تراوحت 

هذه الن�صبة بني %80-

60% يف املناطق الريفية 

يف حمافظات ال�صليمانية، 

مي�صان، النجف، كربلء، 

اأربيل، نينوى، بابل، 

كركو�، دهو�.

�صجلت املناطق احل�رشية 

يف حمافظات بغداد 

نبار ونينوى %20  واالأ

اأو اقل من جمموع 

�رش املحرومة مقارنة  االأ

باملناطق احل�رشية لبقية 

املحافظات. 

�رس( اخلارطة 2-1: دليل ميدان التعليـم ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

�رس( ال�شكل 2-5: ن�شب احلرمان مليدان التعليم ح�شب املحافظات )% للأ

يف  اإيجابي  اإرتباط  وجود  يلحظ  املحافظات،  ح�صب  املعي�صة 

م�صتويات احلرمان بالن�صبة للدليلني. ويلحظ من معطيات اجلدولني 

ح�صلت  التي  املحافظات  معظم  ان  عام،  وكاإجتاه  و12-2   11-2

على مرتبة حرمان مماثلة او متقاربة )ت�صع حمافظات ح�صلت على 

املرتبة نف�صها او بفارق مرتبة واحدة(، وخرجت عن هذا التجان�س 

الدين  و�صلح  واأربيل  النجف  هي  وا�صح  ب�صكل  حمافظات  اربع 

مر وجود علقة قوية بني اجتاهات دليل  االأ ووا�صط. ويعك�س هذا 

�صجلت  التي  املحافظات  واإن  التعليم.  ميدان  ودليل  املعي�صة  م�صتوى 

املعي�صة هي ذاتها  لعموم دليل م�صتوى  بالن�صبة  درجة حرمان عالية 

التي اأ�رشت اأعلى درجات احلرمان حلاجة التعليم. 

املحافظات،  ح�صب  لل�صكان  الفعلي  العدد  االعتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

جمايل من  ي�صبح باالمكان احت�صاب ح�صة كل حمافظة من العدد االإ

فراد املحرومني يف العراق، وهو اأمر �رشوري من اأجل تقدير  االأ
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اجلدول 2-13: ح�شة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان التعليم- بالرتتيب الت�شاعدي- مبوجب ن�شبة احلرمان 

املحافظة
فراد املحرومني  عدد االأ

)األف(

ح�صة املحافظة من 

اإجمايل املحرومني يف 

العراق

فراد املحرومني  ن�صبة االأ

�صمن املحافظة

ترتيب املحافظة ح�صب 

فراد  ح�صتها من اإجمايل االأ

املحرومني )الرتتيب 1 

قل حرمانا( للمحافظة االأ

ترتيب املحافظة ح�صب 

فراد املحرومني  ن�صبة االأ

�صمن املحافظة )الرتتيب 1 

قل حرمانا( للمحافظة االأ

135914.720.8181بغداد

93310.136.81710نينوى

7508.150.21617بابل

6196.736.1159ال�صليمانية

5806.341.01412دياىل

5285.735.9138ذي قار

4775.243.21213�صلح الدين

4765.234.2116اأربيل

4695.148.31016وا�صط

نبار 4645.035.197االأ

4354.747.7815القاد�صية

4184.523.272الب�رشة

3623.946.0614كربلء

3303.659.4518املثنى

3283.533.545النجف

2973.238.9311مي�صان

2582.830.123كركو�

1571.733.214دهو�

9240100.034.1العراق

 

فراد ح�شب م�شتوى احلرمان مليدان التعليم – حمافظات اخلارطة 2-2: توزيع الأ

يعك�س عدد ال�صكان الكبري 

لبع�س املحافظات اأثره يف 

زيادة عدد املحرومني 

يف بع�س منها. اأذ 

على الرغم من اأن 

التدرج اللوين لبغداد 

يعك�س انخفا�س م�صتوى 

احلرمان يف ميدان التعليم 

اإال اأن عدد �صكان بغداد 

يرت� اأثره يف زيادة عدد 

املحرومني، الذي زاد 

حتى على املحافظات 

التي تعاين اأ�صًل من 

اأرتفاع م�صتوى احلرمان 

يف ميدان التعليم. منها 

على �صبيل املثال؛ املثنى 

والقاد�صية وبابل وكربلء.
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التعليم. ويعر�س اجلدول  حجم املوارد املطلوبة لتح�صني موؤ�رشات 

التعليم  املحرومني يف ميدان  فراد  االأ 2-13 ح�صة كل حمافظة من 

ال�صابق  الرتتيب  عن  خمتلف  وهو  لذلك،  وفقا  املحافظات  وترتيب 

بحكم اختلف حجم ال�صكان ح�صب املحافظات.

العدد  �صجلت  بغداد  حمافظة  ان   13-2 اجلدول  يف  البيانات  تظهر 

ح�صة  بلغت  اإذ  التعليم،  ميدان  يف  املحرومني  اإجمايل  من  على  االأ

اأمر  وهو   ،%15 حوايل  فراد  للأ املحرومني  اإجمايل  من  املحافظة 

باملحافظات  قيا�صا  بغداد  حمافظة  �صكان  حجم  اىل  يعود  طبيعي 

خرى. اإذ تهيمن العا�صمة يف معظم البلدان النامية على الن�صيب  االأ

فيها  احلرمان  ن�صب  على  ينعك�س  وبالتايل  ال�صكان،  من  كرب  االأ

)اخلارطة 2-2(. تليها حمافظة نينوى وهي املحافظة الثانية يف حجم 

اإجمايل  10% من  ال�صكان، حيث �صجلت ن�صبة احلرمان فيها حوايل 

املحرومني يف العراق، وجاءت يف الرتتيب 17. مقابل ذلك �صجلت 

بلغت  حيث  املحرومني،  اإجمايل  من  الن�صب  اأقل  دهو�  حمافظة 

فراد املحرومني  اإجمايل االأ ول من  1.7%،وجاءت يف الرتتيب االأ

حمافظة  تليها  احل�ص�س،  اأقل  وهي  العراق،  يف  التعليم  ميدان  يف 

كركو� ثم حمافظة مي�صان. ومما يلحظ ان هنا� تفاوتًا وا�صعا بني 

املحافظات ال�صمالية )دهو�، اأربيل، ال�صليمانية( يف ن�صب احلرمان 

فراد املحرومني، كما �صجلت املحافظات  ح�صب ح�صتها من اإجمايل االأ

اجلنوبية ارتفاعا يف م�صتويات احلرمان، با�صتثناء حمافظتي النجف 

املحرومني  فراد  االأ ن�صبة  يف  مرتفعا  ترتيبها  جاء  حيث  والب�رشة، 

اأقل من الرتتيب  6 حمافظات جنوبية  �صمن املحافظة، بينما �صجلت 

فراد املحرومني يف العراق. التا�صع ح�صب ح�صتها من اإجمايل االأ

 

�شرات ميدان التعليم ح�شب املحافظات 8. موؤ

�رش املحرومة ح�صب  يبني اجلدول 2-14 واخلارطة 2-3، ن�صب االأ

املوؤ�رشات اخلم�صة املكونة مليدان التعليم وح�صب املحافظات. 

التي تزيد  املحافظات  املظللة هي  فاملحافظات  النتائج من�صجمة.  تبدو 

ن�صبة احلرمان فيها ح�صب دليل ميدان التعليم عن املتو�صط الوطني. 

قيم احلرمان  بكل موؤ�رش متثل  العمود اخلا�س  املظللة يف  واخلانات 

التي تزيد عن املتو�صط الوطني للموؤ�رش. ويلحظ ان املحافظات التي 

تزيد فيها ن�صبة احلرمان عن املتو�صط الوطني ح�صب ميدان التعليم، 

هي نف�صها تقريبا التي تزيد فيها ن�صبة احلرمان عن املتو�صط الوطني 

والوقت  للبالغني  التعليمي  وامل�صتوى  التعليم  متابعة  ملوؤ�رش  بالن�صبة 

�رس( اجلدول 2-14: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات دليل ميدان التعليم ح�شب املحافظات )% للأ

املحافظات
متابعة 

الدرا�صة

امل�صتوى التعليمي 

للبالغني

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اىل 

بتدائية املدر�صة االإ

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اىل املدر�صة 

الثانوية

مدى الر�صا عن 

املدر�صة
دليل ميدان التعليم

12.330.516.022.712.019.3بغداد

18.035.324.922.710.923.3الب�رشة

21.648.721.442.39.729.4كركو�

27.949.230.731.318.032.9النجف

34.254.520.838.220.833.2نينوى

14.362.228.334.611.734.6اأربيل

نبار 29.348.623.536.113.134.6االأ

12.667.123.839.625.635.1ال�صليمانية

25.978.214.941.315.635.6دهو�

20.455.731.836.115.535.8 ذي قار

31.760.216.629.410.038.5مي�صان

24.345.034.251.224.939.8دياىل

32.553.832.444.817.139.8�صلح الدين

28.953.431.338.533.544.4كربلء 

35.555.129.231.926.945.2القاد�صية

25.858.520.736.829.845.9وا�صط

22.948.541.148.624.546.8بابل 

48.373.145.461.624.355.9املثنى

21.847.524.333.717.231.8العراق

رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املحافظات تزيد على ن�صب احلرمان العامة للدليل اأو للموؤ�رش ملحظة: ت�صري االأ
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بع�س  تلحظ  حني  يف  الثانوية،  املدر�صة  اىل  للو�صول  امل�صتغرق 

االختلفات اجلزئية بالن�صبة ملوؤ�رشي الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل 

طبيعي  اأمر  وهذا  املدر�صة،  عن  الر�صا  وموؤ�رش  بتدائية  االإ املدر�صة 

ختلف الكبري بني م�صتوى  ومنطقي. ويلفت النظر على نحو خا�س االإ

الدرا�صة  متابعة  موؤ�رش  بني  ال�صمالية  املنطقة  حمافظات  يف  احلرمان 

التعليمي  امل�صتوى  وموؤ�رش  احلايل،  اجليل  و�صعية  عن  يعرب  الذي 

ختلف يبلغ  للبالغني الذي يعربعن و�صع االجيال ال�صابقة. فهذا االإ

اأق�صاه يف حمافظة ال�صليمانية بالن�صبتني13% و67% على التوايل. اي 

خم�صة اأ�صعاف، ويف حمافظة اأربيل بلغت 14% و62% ويف حمافظة 

�صتقرار الن�صبي منذ  مر الناجم عن االإ دهو� بلغت 26% و78%، االأ

�صارة اليه اأكرث  اوا�صط الت�صعينات يف هذه املنطقة، وهو ما �صبقت االأ

من مٌرة. يف املقابل فاإن الو�صع يف حمافظة املثنى ي�صري اىل معدالت 

اجليل  اىل  او  احلايل  اجليل  اىل  بالن�صبة  �صواء  احلرمان  من  مرتفعة 

متابعة  ن�صبة  بلغت  فقد  خا�صا،  تدخل  ي�صتدعي  ما  وهو  ال�صابق، 

الدرا�صة وامل�صتوى التعليمي للبالغني 48% و73% على التوايل.

كرث تقدما بالن�صبة لغالبية  وب�صكل عام، اإحتلت حمافظة بغداد املراتب االأ

املوؤ�رشات، يف حني �صجلت اأعلى ن�صب احلرمان يف املحافظات اجلنوبية 

حمافظة  ا�صتثناء  مع  املوؤ�رشات،  لغالبية  بالن�صبة  الو�صط  وحمافظات 

الب�رشة و�صجلت اأعلى ن�صبة تفاوت يف حمافظات املنطقة ال�صمالية. لكن 

الو�صع ي�صبح اأكرث تداخل عند اأخذ االختلفات بني الو�صطني الريفي 

عتبار، وهو ما تتناوله الفقرة التي تلي. واحل�رشي يف االإ

�رس( اخلارطة 2-3: موؤ�رسات دليل ميدان التعليـم على م�شتوى املحافظات )% للأ

�صجل موؤ�رش امل�صتوى 

التعليمي للبالغني 

اأعلى م�صتويات 

احلرمان، يليه موؤ�رش 

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اىل املدر�صة 

الثانوية، ثم موؤ�رش 

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اىل املدر�صة 

االبتدائية، باأ�صتثناء 

حمافظات دياىل 

وبابل والب�رشة 

�صجلت املحافظات 

اخلم�صة ع�رشة 

خرى نف�س منط  االأ

التوزيع مل�صتويات 

احلرمان.

9. دليل ميدان التعليم ح�شب املحافظات واحل�شر 

والريف

التعليم  دليل  ح�صب  احلرمان  ن�صب  يف  الن�صبي  االنخفا�س  اإنعك�س 

ويلحظ  املختلفة.  املحافظات  بني  التباين  من  املزيد  يف  احل�رش  يف 

 4 ح�رش  يف   %20 عن  تقل  احلرمان  ن�صبة  ان   15-2 اجلدول  من 

حمافظات،   10 ح�رش  يف   %30-%20 بني  وترتاوح  حمافظات، 

حرمان  اأدنى  لت�صجل  حمافظات،   4 ح�رش  يف   %30 عن  وتزيد 

م�صتوى  واأعلى   ،)1 )ترتيب   %17 بنحو  بغداد  حمافظة  ح�رش  يف 

 .)19 )ترتيب   %36 بنحو  كربلء  حمافظة  ح�رش  يف  حرمان  

يف  حرمان  ن�صب  �صجلت  اجلنوبية  املحافظات  اأن  يلحظ  وعموما، 

حمافظات  وهي  خرى،  االأ املناطق  من  اأعلى  احل�رشية  مناطقها 

بابل، كربلء، وا�صط، القاد�صية، املثنى، ذي قار، مي�صان.

كرث  على �صعيد اآخر، اأظهرت البيانات اأن ريف حمافظة املثنى هو االأ

حرمانا يف ميدان التعليم، اإذ تبلغ ن�صبته نحو 91% )ترتيب 36( وهي 

ذلك  يلي   .)15-2 )اجلدول  معًا  واحل�رش  للريف  على  االأ الدرجة 

على التوايل، ريف القاد�صية )ترتيب 35(، ثم ريف وا�صط )ترتيب 

34(، وريف ال�صليمانية )ترتيب 33(. اما ريف الب�رشة فهو الذي 

)ترتيب  نبار  االأ ريف  يليه   ،)18 )ترتيب  درجة  اأف�صل  فيه  تتحقق 

20(، ثم ريف دياىل)ترتيب 22(. وقد بلغ املتو�صط احل�صابي لرتتيب 
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يف  املقيمة  �رس  الأ اإجمايل  من   %( املحافظات  وريف  ح�رس  ح�شب  التعليم  ميدان  احلرمان يف  م�شتويات   :4–2 اخلارطة 

املحافظة(  

�رس ( اجلدول 2-15: ن�شب احلرمان مليدان التعليم ح�شب املحافظات وترتيب احل�رس والريف )% للأ

املحافظة

ن�صبة 

احلرمان 

%

ترتيب
دليل م�صتوى 

املعي�صة 
املحافظة

ن�صبة 

احلرمان 

%

ترتيب
دليل م�صتوى 

املعي�صة

دهو�
ح�رش

ريف

19.7

60.4

4

25

3.9

67.1
كربلء

ح�رش 

ريف

36.4

68.0

19

30

39.3

64.3

نينوى
ح�رش

ريف

17.0

66.2

2

28

11.1

65.7
وا�صط

ح�رش

ريف

24.7

82.7

10

34

25.6

74.7

ال�صليمانية
ح�رش

ريف

30.3

78.6

15

33

22.6

91.6
�صلح الدين

ح�رش

ريف

21.3

59.1

6

24

21.1

45.7

كركو�
ح�رش

ريف

20.9

61.0

5

26

8.6

64.4
النجف

ح�رش

ريف

23.5

71.0

9

31

28.5

80.3

اأربيل
ح�رش

ريف

33.4

66.4

16

29

13.7

66
القاد�صية

ح�رش

ريف

26.0

83.7

12

35

33.4

88.2

دياىل
ح�رش

ريف

22.4

56.8

8

22

25.3

68.8
املثنى

ح�رش

ريف

28.7

90.7

14

36

29.3

90.8

نبار االأ
ح�رش

ريف

18.4

55.7

3

20

9.1

41.0
ذي قار

ح�رش

ريف

25.4

56.2

11

21

35.9

76.7

بغداد
ح�رش

ريف

16.7

56.9

1

23

19.3

35.8
مي�صان

ح�رش 

ريف

26.0

72.9

12

32

18.2

74.2

بابل
ح�رش 

ريف

34.0

63.0

17

27

40.2

75.0
الب�رشة

ح�رش

ريف

21.4

34.2

7

18

25.1

45.9

العراق

ح�رش

ريف

ح�رش وريف

22.5

63.4

31.8

9.5

27.4

18.5

21.2

64.9

31.2
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احل�رش يف جميع املحافظات 9.5 مقابل 27.4 درجة للريف. اما 

درجة احل�رش والريف معا فقد بلغت 18.5 درجة)الحظ اخلارطة 

 .)4-2

ما ميكن ا�صتنتاجه يف هذا ال�صدد، ان نتائج ن�صب احلرمان يف ميدان 

بغداد،  ب�صمنها  املحافظات  جميع  ريف  اإن  بو�صوح  تظهر  التعليم 

�صجل ارتفاعًا ملحوظا قيا�صا باملناطق احل�رشية. مما يعك�س التمييز 

الوا�صح يف ال�صيا�صات التنموية بني احل�رش والريف، ف�صل عن تاثري 

عوامل ثقافية واإجتماعية واإقت�صادية تدفع الذكور ملوا�صلة الدرا�صة 

ناث.  وتعوق االإ

�رشة ال�رشيع عام 2005، وعند  وقد اأظهرت نتائج م�صح ميزانية االأ

املناطق  بني  كبريا  تفاوتا  هنا�  اإن  البيئة،  ح�صب  اإعتبارالتوزيع 

ميني  الريفية واحل�رشية يف م�صتويات احلرمان. اإذ ارتفعت ن�صبة االأ

من ال�صكان بعمر 10 �صنوات فاأكرث اىل 25% يف الريف مقابل %9.6 

يف احل�رش18.

�شرات ميدان التعليم ح�شب املحافظات  10. موؤ

واحل�شر والريف

حوال القول، ان هنا� نوعني من الفوارق اأحدهما  ميكن يف جميع االأ

والريفية  احل�رشية  بالبيئتني  يت�صل  وثانيهما  ذاتها  باملوؤ�رشات  يت�صل 

)ال�صكل 2-7(. وقد اأظهرت نتائج موؤ�رشات دليل ميدان التعليم اخلم�صة 

اأو  تباينًا مماثل �صواء بني املحافظات اأو بني ح�رش املحافظات املختلفة 

ريفها اأو بني احل�رش والريف للمحافظة الواحدة )اجلدول 17-2(.

هذا  ح�صب  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  بلغت  الدرا�صة:  متابعة  موؤ�رش  اأ. 

ن�صبة  �صجلت  بينما   ،%16 حوايل  احل�رش  م�صتوى  على  املوؤ�رش 

حرمان حوايل 41% يف الريف. وهذا يعك�س جملة من االمور 

قت�صادية ومدى الت�صهيلت التي يوفرها  لعل يف مقدمتها القدرة االإ

الفردية  الطموحات  عن  ف�صل  احل�رش،  يف  التعليمي  النظام 

حوال املعي�صية هذا  والوعي باأهمية الدرا�صة. وقد اأظهر م�صح االأ

التباين بني الريف واحل�رش، حيث تت�صح الفوارق عند املقارنة 

جتماعي. فعلى �صبيل املثال يف املناطق احل�رشية  ح�صب النوع االإ

لتحاق ال�صايف للذكور يف املدار�س املتو�صطة %50  تبلغ ن�صبة االإ

ناث فاإن %44  مقارنة بحوايل 37% يف املناطق الريفية. اما االإ

املناطق  يف   %13 مقابل  احل�رشية  املناطق  يف  يلتحقن  منهن 

تطابق  ال  قد  الريف  يف  لتحاق  االإ عدم  عوامل  ان  الريفية19. 

احلال  كذلك  احل�رش،  يف  لتحاق  االإ عدم  عوامل  مع  تتماثل  اأو 

ناث، فقد اأظهرت بيانات م�صح  فيما يتعلق باملوقف من تعليم االإ

حوايل  اإن   ،)KAP-2002( واملمار�صات  واملواقف  املعارف 

اأو نوعا ما  مهات يف الريف العراقي يوافقن ب�صدة  64% من االأ

والد اأكرث اأهمية من تعليم البنات مقابل حوايل  على اأن تعليم االأ

مهات يف الريف ال يتمنني  42% يف احل�رش، وان 34% من االأ

بتدائية. ويلحظ ان  لبناتهن احل�صول على �صهادة اأعلى من االإ

يجابية  ارتفاع امل�صتوى التعليمي يتنا�صب طرديا مع ت�صوراتها االإ

ناث20. حول فائدة تعليم االإ

ب. امل�صتوى التعليمي للبالغني: اأظهر هذا املوؤ�رش اأعلى ن�صبة حرمان 

حوايل  التعليم،  ميدان  موؤ�رشات  بني  احل�رش  م�صتوى  على 

حوايل  الريف،  م�صتوى  على  حرمان  درجة  واأعلى   ،%42

كما  التعليمي  للنظام  املرتاكم  جناز  االإ عن  يعرب  هذا   .%68

تتفاوت  هذه  احلرمان  درجات  ان  ذلك.  اىل  �صارة  االأ �صبقت 

القطاع احل�رشي تراوحت ن�صبة  اأي�صا ح�صب املحافظات، ففي 

بغداد،  حمافظة  يف   %29 حوايل  بني  املوؤ�رش  لهذا  احلرمان 

وحوايل 69% يف حمافظة دهو�. ويف القطاع الريفي تراوحت 

ن�صب احلرمان لهذا املوؤ�رش بني 45% يف حمافظة الب�رشة و %93 

يف حمافظة املثنى ودهو�. وقد ات�صح من بيانات م�صح ميزانية 

الذين ي�صتطيعون  ن�صبة  اإن   ،2005 العراق  ال�رشيع يف  �رشة  االأ

فاأكرث(  �صنة   15 ال�صكان بعمر  )ن�صبة اىل جميع  القراءة والكتابة 

بتدائية قد بلغت 15%، وكان الفارق بني  ومل يكملوا الدرا�صة االإ

احل�رش والريف كبريًا بلغ 15 نقطة، اإذ تقل ن�صبهم يف احل�رش 

ب�صكل كبري عما هي عليه يف الريف، وارتفعت الفوارق يف فئة 
احلا�صلني على ال�صهادة املتو�صطة اىل 10 نقاط ل�صالح احل�رش21 

)اجلدول 2-16 وال�صكل 6-2(. 

بتدائية: �صجل  ج. موؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل املدر�صة االإ

ن�صبة  واإن  واحل�رش،  الريف  بني  وا�صحة  فروقا  املوؤ�رش  هذا 

احلرمان لهذا املوؤ�رش يف الريف واحل�رش معا بلغت نحو %24، 

وانها �صجلت و�صعا اأف�صل يف احل�رش حيث انخف�صت الن�صبة اىل 

19%، بينما ارتفعت اىل 42% يف الريف. �صجل ح�رش حمافظة 

مقابل   ،%10 نحو  املوؤ�رش،  هذا  يف  للحرمان  ن�صب  اأقل  مي�صان 

حوايل 31% حل�رش حمافظة بابل. ويف القطاع الريفي تراوحت 

ن�صب احلرمان لهذا املوؤ�رش بني 16% يف حمافظة دهو�، و %72 

يف حمافظة املثنى.

�رس  الأ فراد عينة من  التعليمية لأ 2-16: امل�شتويات  اجلدول 

ح�شب احل�رس والريف 2004)%(

امل�صتوى التعليمي
احل�رش 

والريف
ريفح�رش

ميون 14.89.625.0االأ

23.019.629.5ي�صتطيعون القراءة والكتابة

بتدائية 32.832.833.0االإ

12.415.66.0املتو�صطة

8.410.83.7اعدادية

4.15.51.4دبلوم

4.15.71.2بكالوريو�س

0.40.50.1اأعلى

100.0100.0100.0املجموع

�رشة ال�رشيع يف العراق،  ح�صاء  وتكنولوجيا املعلومات، م�صح ميزانية االأ امل�صدر: اجلهاز املركزي للإ

 .2005

�رشة ال�رشيع يف العراق، ايلول 2005، �س149. 18.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح ميزانية االأ

حوال املعي�صية، م�صدر �صابق، ج2، �س98. 19.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح االأ

20.   اجلهاز املركزي للح�صاء، اليوني�صيف، م�صح املعارف واملواقف وااملمار�صات )KAP-2002(، بغداد، �س63.

�رشة ال�رشيع يف العراق، 2005، �س 149. 21.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح ميزانية االأ
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ا�صتنتاجات  اىل  الو�صول  من  المتكننا  املتاحة  البيانات  هذه  ان 

فرتا�س باأن التجمعات الريفية غالبا  كثرية، غري اإننا ن�صتطيع االإ

ما تكون متباعدة مما يجعل الو�صول اىل املدر�صة �صعبا اأحيانا، 

وخ�صو�صا حني تتداخل مع عامل امل�صافة عوامل اأخرى كالعداء 

ان هنا� علقة عك�صية  اأو  الع�صائري بني هذه اجلماعة وتلك، 

ناث يف املدار�س وبني طول امل�صافة وما ت�صتغرقه  اأعداد االإ بني 

فرتا�س اإن عدد  من وقت للو�صول اىل املدر�صة. كما ميكن االإ

ناث يف املدار�س الثانوية اأقل ب�صبب قلة عدد املدار�س باملقارنة  االإ

هل  اأحجم االأ اإذ كلما طالت امل�صافة كلما  بتدائية،  مع املدار�س االإ

عن اإر�صال بناتهم اىل املدار�س الثانوية خ�صو�صا. ولعل ما يقلل 

من تاثري عامل امل�صافة يف احل�رش هو توفر و�صائط نقل �صخ�صية 

وغري �صخ�صية.

تبدو  الثانوية:  املدر�صة  اىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت  موؤ�رش  د. 

املوؤ�رش  هذا  �صجل  فقد  احل�رش.  ل�صالح  وا�صحة  هنا  الفروق 

ارتفاعًا ملحوظا يف ن�صب احلرمان يف ريف العراق بلغت ن�صبته 

64% مقابل 25% للح�رش، وهي متثل ثاين اأعلى ن�صبة للحرمان 

احل�رش  وبخ�صو�س  التعليم.  ميدان  دليل  ملوؤ�رشات  بالن�صبة 

�صجلت حمافظة مي�صان اأقل ن�صب للحرمان، حوايل 12%، مقابل 

حوايل 39% حل�رش املثنى. ويف القطاع الريفي تراوحت ن�صب 

احلرمان لهذا املوؤ�رش بني 31% يف حمافظة الب�رشة، و91% يف 

اأعلى  املثنى ريفا وح�رشا �صجلت  املثنى. اي ان حمافظة  ريف 

م�صتويات احلرمان معا.

�رس ح�شب احل�رس والريف 2004)%( فراد عينة من الأ ال�شكل 2-6: امل�شتويات التعليمية لأ

�رس( ال�شكل 2-7: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان التعليم ح�شب احل�رسوالريف )% للأ
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�رس( اجلدول 2-17: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان التعليم ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

متابعة الدرا�صةاملحافظة
امل�صتوى التعليمي 

للبالغني

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل

بتدائية املدر�صة االإ

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل

املدر�صة الثانوية

مدى الر�صا عن 

املدر�صة
دليل التعليم

دهو�

19.268.613.927.36.119.7ح�رش

39.193.216.463.830.560.4ريف

25.978.214.941.315.635.6ح�رش وريف

نينوى

24.344.916.123.311.317.0ح�رش

55.273.930.368.540.366.2ريف

34.254.520.838.220.833.2ح�رش وريف

ال�صليمانية

9.964.422.836.521.030.3ح�رش

39.091.433.168.668.478.6ريف

12.667.123.839.625.635.1ح�رش وريف

كركو�

17.643.621.935.44.520.9ح�رش

35.867.919.267.828.761.0ريف

21.648.721.442.39.729.4ح�رش وريف

اأربيل

13.861.228.633.511.433.4ح�رش

30.889.119.165.020.766.4ريف

14.362.228.334.611.734.6ح�رش وريف

دياىل

11.132.721.838.29.022.4ح�رش

36.956.946.363.940.356.8ريف

24.345.034.251.224.939.8ح�رش وريف

نبار االأ

19.237.416.123.86.918.4ح�رش

42.963.233.352.221.155.7ريف

29.348.623.536.113.134.6ح�رش وريف

بغداد

10.928.814.320.510.216.7ح�رش

30.054.740.154.936.356.9ريف

12.330.516.022.712.019.3ح�رش وريف

بابل

15.440.530.834.611.934.0ح�رش

31.858.754.266.340.663.0ريف

22.948.541.148.624.546.8ح�رش وريف

كربلء

26.649.224.428.629.436.4ح�رش

35.065.751.667.545.468.0ريف

28.953.431.338.533.544.4ح�رش وريف

وا�صط

16.444.015.015.216.624.7ح�رش

42.283.630.774.452.882.7ريف

25.858.520.736.829.845.9ح�رش وريف

�صلح الدين

18.743.418.926.45.021.3ح�رش

47.064.746.664.429.859.1ريف

32.553.832.444.817.139.8ح�رش وريف

النجف

25.644.722.322.513.423.5ح�رش

36.467.264.867.236.571.0ريف

27.949.230.731.318.032.9ح�رش وريف

القاد�صية

22.544.913.311.813.026.0ح�رش

61.975.561.072.354.783.7ريف

35.555.129.231.926.945.2ح�رش وريف
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متابعة الدرا�صةاملحافظة
امل�صتوى التعليمي 

للبالغني

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل

بتدائية املدر�صة االإ

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل

املدر�صة الثانوية

مدى الر�صا عن 

املدر�صة
دليل التعليم

املثنى

30.457.424.538.57.528.7ح�رش

69.593.072.091.045.790.7ريف

48.373.145.461.624.355.9ح�رش وريف

ذي قار

16.647.919.123.210.325.4ح�رش

27.670.756.761.125.656.2ريف

20.455.731.836.115.535.8ح�رش وريف

مي�صان

26.652.69.711.54.726.0ح�رش

48.081.435.778.924.472.9ريف

31.760.216.629.410.038.5ح�رش وريف

الب�رشة

16.133.525.521.210.821.4ح�رش

29.245.421.931.412.134.2ريف

18.035.324.922.710.923.3ح�رش وريف

العراق

15.841.519.124.811.622.5ح�رش

41.167.942.164.036.463.4ريف

21.847.524.333.717.231.8ح�رش وريف

ن�صب  اأقل  املوؤ�رش  هذا  �صجل  املدر�صة:  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش  هـ. 

 ،)%17 الريف واحل�رش معا، )حوايل  للحرمان على م�صتوى 

مع تاأ�صري تفاوت وا�صح بني ن�صبة احلرمان يف احل�رش والريف 

والتي بلغت حوايل 12% يف احل�رش وحوايل 36% يف الريف، 

هذا  يف  حرمان  ن�صب  اأقل  كركو�  حمافظة  ح�رش  �صجل  وقد 

املوؤ�رش بلغت حوايل 5%، مقارنة بح�رش حمافظة كربلء البالغة 

29%. ويف الريف �صجلت حمافظة الب�رشة حوايل 12% مقابل 

ملحوظا يف  تدنيا  تعك�س  املعطيات  هذه  ال�صليمانية.  لريف   %68

وهو  باحل�رش،  مقارنة  الريف  يف  التعليمي  املوؤ�ص�صي  داء  االأ

ناجم عن االخفاقات والهزات الكربى التي تعر�س لها النظام 

خريين. وقد اأظهر م�صح  التعليمي يف العراق خلل العقدين االأ

مهات ذكرن ان بناية املدار�س  )KAP-2002(، ان 40% من االأ

وان  ما،  نوعا  �صاحلة  غري  علومهم  اأبناوؤهن  فيها  يتلقى  التي 

مهات يف احل�رش ذكرن ان املرافق ال�صحية  حوايل 48% من االأ

اأبنائهن غري �صاحلة اأو غري �صاحلة نهائيا. وت�صل  يف مدار�س 

هذه الن�صبة يف الريف اىل حوايل 50% وهي ن�صبة مقاربة لن�صبة 

احل�رش22.

*
ق�شية 11. دليل ميدان التعليم على م�شتوى الأ

كما يلحظ وجود تباين يف ن�صب احلرمان على م�صتوى املحافظات، 

يف  املعطيات  وتظهر  ق�صية.  االأ م�صتوى  على  اأو�صح  تباين  هنا� 

ن�صبة  تبني  التي   )5-2 )اخلارطة  ق�صية  االأ ح�صب  احلرمان  خارطة 

اأن  ق�صية،  االأ م�صتوى  على  التعليم  ميدان  دليل  ح�صب  احلرمان 

والو�صطى  ال�صمالية  العراق  حمافظات  يف  تتجلى  احلرمان  ملمح 

املحافظات  يف  ق�صاءين  اأن  ظهر  وقد  بغداد.  باإ�صتثناء  واجلنوبية 

تراوحت  حيث  حرمانَا  كرث  االأ هما  رانية(  )خممور،  ال�صمالية 

يف  واحد  ق�صاء  جانب  اىل   %100-%70.1 فيهما  احلرمان  ن�صب 

املحافظات الو�صطى )ال�صيخان(، بينما ارتفع العدد اىل اأربعة اأق�صية 

يف املحافظات اجلنوبية** )عني متر، الكحلء، عفك، ال�صلمان(.

اجلنوبية  ق�صية  االأ يف  احلرمان  ن�صبة  ارتفاع  تعك�س  املوؤ�رشات  هذه 

الو�صطى وال�صمالية ولعل هذا يعود  املنطقتني  قيا�صَا اىل نظرياتها يف 

و�صاع التي مر بها العراق  ق�صية كانت اأكرث تاأثرَا باالأ اىل اأن هذه االأ

خرية والتي جعلته  �صاحة للمنازعات والعنف مقابل  خلل العقود االأ

الن�صبي  اإقليم كرد�صتان، والبعد  التي �صهدها  الن�صبي  �صتقرار  االإ حالة 

للمحافظات الو�صطى عن تلك النزاعات. مقابل ذلك تعك�س املوؤ�رشات 

ق�صية  ق�صية حرمانَا )0%-9%( توزعت يف االأ ح�صائية اأن اأقل االأ االإ

ق�صية التي بلغت  نبار تليها االأ الو�صطى )عنه، الرطبة( يف حمافظة االأ

�رش املحرومة فيها 9.1%-20% وقد تركزت ب�صكل رئي�س  ن�صبة االأ

�صقلوة،  )دهو�،  وبغداد  اجلنوبية  ال�صمالية  املحافظات  اأق�صية  يف 

اأبي اخل�صيب،  عظمية، الكرخ، الر�صافة، الكاظمية، الزبري،  االأ

�صوى ق�صاء واحد  الفئة  النا�رشية( ومل يظهر �صمن هذه  الب�رشة، 

ق�صية الو�صطى هو ق�صاء حديثة. من االأ

22  م�صح املعارف واملواقف واملمار�صات KAP 2002، م�صدر �صابق، �س61.

ق�صية. *  ملا كان حجم العينة ال ميكنه متثيل تفا�صيل موؤ�رشات كل ميدان، لذا �صنكتفي هنا بتحليل نتائج دليل ميدان التعليم على م�صتوى االأ
بنية املدر�صية يف عموم حمافظات القطر اإن حمافظة ذي قار اأحتلت موقع ال�صدارة يف عدد املدار�س املبنية من الطني اأذ بلغ عددها )432( مدر�صة ت�صم نحو  **  توؤكد درا�صة �صادرة عن وزارة الرتبية تناولت واقع االأ

)222( األف تلميذ )راجع جريدة الزمان العدد 2335 يف 2006/2/19 مع ملحظة اأن يف العراق حوايل )1000( مدر�صة مبنية من الطني.
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�رس( ق�شية )% للأ اخلارطة 2-5: دليل ميدان التعليـم ح�شب الأ

ق�صية التي تعاين من  االأ

�رش  ارتفاع  ن�صبة االأ

املحرومة فيها اىل %70 

اأو اأكرث �صتة اق�صية، 

منها اأربعة اأق�صية يف 

بية  جلنو ا املحافظات 

والرميثة  ال�صلمان  هي  و

وعفك والكحلء، وق�صاءان 

يف املحافظات ال�صمالية  

خممور ودوكان.

قل حرمانًا  ق�صية االأ االأ

والرطبة**،  عنه 

االعظمية، الزبري، 

 ، يثة حد  ، خ لكر ا

دهو�.

على للحرمان يف  ق�صية التي تعاين من امل�صتوى االأ اإن ارتفاع عدد االأ

همال الذي تعر�صت له  املحافظات اجلنوبية تظهر يف الواقع مدى االإ

ق�صية  املنطقة اجلنوبية من العراق عمومَا مع ملحظة اأن بع�س االأ

الهور  مناطق  يف  تقع  واأخرى  ال�صلمان،  بدرة،  مثل  احلدودية 

ال�صيا�صي  البعد  يوؤ�رش  قد  مما  حرمانَا،  كرث  االأ تكون  قد  كاجلباي�س 

والع�صكري لذلك الرتدي يف م�صتوى اخلدمات.

بني  تراوحت  منخف�صة  �رش  للأ حرمان  ن�صب  �صجلت  فقد  بغداد  اأما 

عظمية،  االأ )الكرخ،  بغداد  اأمانة  حدود  داخل   %20-%9.1

ق�صية  �رش املحرومة يف االأ الكاظمية، الر�صافة( بينما ارتفعت ن�صبة االأ

املحرومة  �رش  االأ ن�صب  تراوحت  حيث  بغداد  اأمانة  خارج  املرتكزة 

كان  ما  غالبَا  الر�صمي  هتمام  االأ اأن  يعك�س  مما   ،%70–20.1 بني 

اأن  كما  والنواحي.  ق�صية  االأ دون  املحافظات  مراكز  على  يرتكز 

املحافظات  يف  تركزَا  يظهر  احلرمان  مل�صتويات  اجلغرايف  التوزيع 

اجلنوبية بالقيا�س اىل الو�صطى وال�صمالية.

12. ترابط امليدان مع خ�شائ�س ومتغريات اأخرى

اخل�صائ�س  وبع�س  التعليم  دليل  بني  الرتابط  الفقرة  هذه  تتناول 

�رش واملحيط الذي ت�صكن فيه التي يعك�صها  قت�صادية للأ جتماعية واالإ االإ

اجلدول 18-2.

ترابط  وجود   18-2 اجلدول  من  تبني  �رشة،  االأ حجم  جلهة  اأ. 

�رشة وزيادة ن�صبة  من�صجم من حيث االجتاه بني زيادة حجم االأ

احلرمان يف جمال التعليم، وهو اإجتاه من�صجم مع دليل م�صتوى 

�رش التي يبلغ  املعي�صة اأي�صا. وتبلغ اأعلى معدالت احلرمان بني االأ

�رش(، واأدناها  عدد اأفرادها ع�رشة ا�صخا�س اأو اأكرث )44% من االأ

�رش التي  �رش املكونة من اأربع اأفراد )حوايل 12%(. اما االأ يف االأ

يرتاوح عدد اأفرادها )بني �صخ�س واحد وثلثة ا�صخا�س(، فاإن 

ن�صبة احلرمان ح�صب دليل التعليم ترتفع فيها اىل حوايل %31، 

ونلحظ االجتاه نف�صه بالن�صبة لدليل م�صتوى املعي�صة، ويعود ذلك 

التي تكرث فيها ن�صبة  �رش  العمري واجلن�صي لهذه االأ التكوين  اىل 

ن�صبة  ارتفاع  يف�رش  ما  وهو  خا�س،  ب�صكل  ناث  االإ من  امل�صنني 

�رش ال�صغرية احلجم. احلرمان يف هذه االأ

�رش  �رشة، فاإن ن�صبة احلرمان ترتفع بالن�صبة للأ ب. جلهة تكوين االأ

�رش  واالأ �صنة،   18 دون  اأطفال  مع  بوين  االأ اأحد  من  املكونة 

املكونة من اأبوين مع اأطفال دون خم�س �صنوات او دون اأطفال 

�رش(، يف  )ترتاوح الن�صب بني 30 و33% لدى هذه الفئات من االأ

�رش املكونة من اأبوين واأطفال دون  حني اإنها تنخف�س بالن�صبة للأ

بالن�صبة  ذلك  تف�صري  وميكن   .)%28-27( �صنة   15 ودون   18

بوين مع اأطفال )غالبا حالة ترمل او  اأحد االأ �رش املكونة من  للأ

�رشة  طلق اأو هجرة( مبا ي�صببه ذلك من �صغوط اإ�صافية على االأ

هتمام  االإ او  العمل،  �صوق  يف  املبكر  بناء  االأ دخول  اىل  تدفع 

�رش التي فيها  �رشة )بالن�صبة للفتيات(. وكذلك فاإن االأ باملنزل واالأ

مراهقون و�صبان ميكن ان تكون اأف�صل حاال نظرا الن موؤ�رش 

اأف�صل مما هو  التعليمي للجيل احلايل  الدرا�صة وامل�صتوى  متابعة 

�رشة  بالن�صبة للجيل ال�صابق مما يح�ٌصن م�صتوى املوؤ�رش بالن�صبة للأ

�رش التي لي�س لديها اأطفال اأو اأن  كلها. وهذا غري متاح بالن�صبة للأ

طفال فيها دون �صن الدرا�صة. االأ

ق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة،  ق�صية، وال�صبب يف ذلك يعود اىل دمج االأ طل�س يلحظ ان هنا� فروقًا يف عدد االأ ق�صية يف هذه اخلارطة مع ما ورد يف االأ ** عند مقارنة عدد االأ
لذلك تظهر الفروق يف العدد
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�رش بالن�صبة لدليل التعليم ح�صب نوع  ومل تظهر اختلفات بني االأ ج. 

عمر  يرتواح  التي  �رش  االأ اإن  بدا  حني  يف  �رشة.  االأ رب  جن�س 

�رشة فيها بني 35 و50 �صنة �صجلت م�صتويات حرمان اأقل  رب االأ

خرى )ال�صكل 2-8(، ورمبا يعود ذلك اىل جملة  �رش االأ من االأ

�صتقرار الن�صبي يف العراق خلل عقد  من العوامل منها حالة االإ

جيدة  تعليمية  فر�صا  اأتاح  الذي  املا�صي،  القرن  من  ال�صبعينات 

اأفرادها. يف  اأكرث من ن�صف  ي�صكلون  الذين  �رش  االأ والد هذه  الأ

الكبرية،  العمرية  الفئات  التعليم يف  م�صتوى  يتدنى  نف�صه  الوقت 

حيث اأظهرت املعطيات يف اجلدول 2-18 ارتفاعا يف م�صتويات 

�رش التي يراأ�صها اأفراد من الفئة العمرية )60 �صنة  احلرمان عند االأ

�رش التي  فاأكرث(. على �صعيد اآخر ارتفعت ن�صبة احلرمان عند االأ

�صنة، وهذا االرتفاع رمبا   29 فيها عن  �رشة  االأ يقل عمر رب 

ال�صبعينات  عقد  نهاية  منذ  العراق  به  مٌر  الذي  بالتدهور  يرتبط 

الدولة  موؤ�ص�صات  و�ُصٌلت  زمات  االأ تفاقمت  اليوم، حيث  وحتى 

وتراجعت جميع موؤ�رشات التنمية الب�رشية. ورمبا يرتبط ذلك 

الفقرية  الفئات  لدى  انخفا�صا  كرث  االأ للزواج  املتو�صط  بالعمر 

 25.2 ناث  للإ الزواج  عند  العمر  متو�صط  بلغ  دخل.  قل  االأ

اأفراد  �صنة و28.1 �صنة للذكور23، كما ان زيادة متو�صط عدد 

ال�صن  يف  كبارًا  �رشة  االأ ت�صم  اأن  اإحتماالت  معه  تزداد  �رشة  االأ

�رشة  �رشة. وقد اأظهرت نتائج م�صح اأحوال االأ كوالدي رب االأ

املعي�صة انخفا�صا ملحوظا يف ن�صبة تعليم الفئات العمرية التي تقل 

�صغر يف جمال  عن 25 �صنة، مما ي�صري اىل تراجع اأداء اجليل االأ

ناث،  للإ بالن�صبة  التعليم  معدالت  تتح�صن  مل  وباملقابل  التعليم، 

وتتقل�س الفجوة يف التعليم بني اجلن�صني يف الوقت احلايل، وان 

للرجال  القراءة والكتابة  انحدار م�صتوى معرفة  يعود اىل  ذلك 

بدال من ارتفاعها بني الن�صاء24.

23. م�صح االحوال املعي�صية يف العراق، م�صدر �صابق، ج2، �س46.

24. م�صح االحوال املعي�صية يف العراق، م�صدر �صابق، ج2، �س91.

�رسة )%( ال�شكل 2-8: ن�شب ال�رس املحرومة لدليل ميدان التعليم ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب عمر رب الأ

ال�شكل 2-9: ن�شب ال�رس املحرومة لدليل ميدان التعليم ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب فئة دخل الفرد 2004 )%(
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�رسة )%( �رس املحرومة ح�شب ميدان التعليم وخ�شائ�ض الأ اجلدول 2-18: ن�شب الأ

�رشة �رش )%(خا�صية االأ دليل م�صتوى املعي�صةدليل ميدان التعليمن�صبة االأ

�رشة حجم االأ

3- 116.631.427.4

411.925.424.6

514.025.225.3

614.527.128.1

712.230.631.6

9 - 817.036.836.7

1013.844.243.4 فاأكرث

�رشة نوع االأ

بوين مع اأطفال حتت 18 8.833.435.7اأحد االأ

4.627.429.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 18

22.728.728.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 15

47.833.832.8اأبوين مع اأطفال حتت عمر 5

10.030.227.3زوج وزوجة دون اأطفال

1.144.928.7اأفراد غري متزوجني

5.027.927.3اآخرين

�رشة نوع جن�س رب االأ
88.631.831.1رجل 

11.432.031.7اإمراأة

�رشة عمر رب االأ

2910.835.934.5 اأو اأقل

34 - 3013.133.434.4

39 - 3514.530.230.5

44 - 4011.627.625.4

49 - 4512.228.828.4

59 - 5019.530.931.7

6018.335.132.3 فاأكرث

و�صع قوة العمل لرب 

�رشة االأ

69.331.329.2يعمل

3.725.938.2عاطل عن العمل

27.033.835.3خارج قوة العمل

فئة دخل الفرد 2004

20.041.048.8اأدنى %20 

20.038.241.6ثاين %20

20.031.930.3ثالث %20

20.026.722.0رابع %20

20.021.514.4اأعلى %20 

100.020.131.2العراق

مني يف املحيط 40.439.358.3حميط امل�صكن، او الو�صع االأ

بتدائية/الثانوية 36.865.730امل�صافة اىل املدر�صة االإ

مية  االأ على  الق�صاء  حملة  دور  اىل  االرجح  على  ذلك  ويعود 

التي اأُطلقت عام 1978، وا�صتمرت حتى الثمانينات من القرن 

املا�صي، حيث يظهر اأثر هذه الربامج يف معدالت املعرفة بالقراءة 

�صخا�س الذين تقع اعمارهم بني 50-40 �صنة.  والكتابة لدى االأ

�رش تقل اعمارهم عن 20 �صنة وبالتايل  اإن معظم اأطفال هذه االأ

بعبارة  �صنا.  كرب  االأ فراد  االأ من  اأف�صل  تعليم  فر�س  لهم  كانت 

طفال حيث انهم ي�صكلون اأكرث  اأخرى قد يرتبط ذلك باأعمار االأ

طفال  االأ تعليم  اأف�صل فر�س  اإن  كما  �رشة.  االأ اأفراد  من ن�صف 

مما  الثمانينات  نهاية  وحتى  ال�صبعينات  منت�صف  خلل  توفرت 

�رش التي يراأ�صها �صخ�س عمره  يف�رش انخفا�س ن�صب احلرمان للأ

اأما قبل ذلك فكانت فر�س  40 �صنة و49 �صنة.  يرتواح ما بني 

اأن  اىل  �صارة  االأ من  بد  احل�صار.ال  جاء  ذلك  وبعد  اأقل  التعليم 

هذه احلملة مل تكن اإلزامية لل�صخا�س الذين تزيد اعمارهم عن 

كبار  لدى  املنخف�صة  املعدالت  يف�رش  مما   ،1980 عام  �صنة   45

ال�صن اليوم.

بالن�صبة لفئة دخل الفرد، فثمة علقة عك�صية وا�صحة بني انخفا�س  د. 

العلقة  تظهر  كما   ،)9-2 )ال�صكل  التعليم  موؤ�رش  وبني  الدخل 

ن�صبة  ترتفع  بينما  اإذ  املعي�صة.  م�صتوى  بدليل  يتعلق  فيما  نف�صها 

دنى 20% يف فئة الدخل،  احلرمان يف موؤ�رش التعليم اىل 41% الأ
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تبداأ باالنخفا�س حتى ت�صل اىل حوايل 22% يف اأعلى 20% من 

التعليم  ثمن  جعلت  خرية  االأ ال�صنوات  ان  والواقع  الدخل.  فئة 

�رشة الفقرية رغم جمانيته من الناحية النظرية.  باهظا بالن�صبة للأ

وبالتايل ميكن القول ان حت�صن م�صتويات املعي�صة من خلل زيادة 

فراد يرتبط اإيجابيا بانخفا�س موؤ�رشات احلرمان من  دخول االأ

وموؤ�رش  العمل  بني  اإيجابي  رابط  وجود  تبني  وكذلك  التعليم. 

�رشة تكون احتماالت احلرمان اأقل  التعليم، فحني يعمل رب االأ

�رشة العاطل عن العمل، او الذي  مما هي عليه بالن�صبة لرب االأ

هو خارج قوة العمل.

اأخريا، يف �صياق التحليل الوارد يف هذا الف�صل، اأ�صري اأكرث من  هـ. 

والد  من على ار�صال االأ مرة اىل اأثر خ�صائ�س البيئة املحيطة واالأ

احلرمان  م�صتوى  بني  الرتابط  تفح�س  ولدى  املدار�س.  اىل 

تبني  املدر�صة  اىل  وامل�صافة  من  االأ وخ�صو�صا  امل�صكن،  وحميط 

هنا�  اإن  ح�صائية  االإ املعطيات  اأظهرت  اذ  الرابط،  هذا  وجود 

بلغ  حيث  امل�صكن،  وحميط  مني  االأ الو�صع  بني  موجبة  علقة 

اىل  امل�صافة  بني  العلقة  هذه  وترتفع   ،0.37 رتباط  االإ معامل 

معدل  �صجل  حيث  التعليم  ودليل  الثانوية   / بتدائية  االإ املدر�صة 

رتباط وجود علقة قوية بينهما بلغت 0.68. االإ

�شتنتاجات 13. خال�شة واإ

على الرغم مما حققه التعليم يف العراق من منو كمي وجوانب  اأ. 

مازال  فاإنه  الع�رشين،  القرن  من  الثاين  الن�صف  خلل  نوعية 

يعاين جملة من امل�صاكل منها ما هو موروث يكاد يكون يف بع�س 

اأفرزته  ما  النامية، ومنها  الدول  الرتبية يف  �صمات  جوانبه من 

وىل  الظروف الطارئة لكافة مناحي احلياة منذ حرب اخلليج االأ

عام 1980، واحل�صار الدويل عام 1990، واالنهيار املوؤ�ص�صي 

ثمار  اأ�صتنزفت  والتي   ،2003 عام  النظام  �صقوط  اأعقب  الذي 

اإلزامية  مبداأ  اأقر  حني  ال�صبعينات  عقد  �صهدها  التي  جنازات  االإ

مية. وجمانية التعليم، واحلملة الوطنية ملحو االأ

حوال  االأ و�صوء  كالفقر،  الكربى  املجتمع  م�صكلت  اإنعك�صت  ب. 

وتردي  واملادية،  الب�رشية  املجتمع  ثروات  واأهدار  ال�صحية، 

واأورثه  التعليمي  النظام  على  واملحكوم،  احلاكم  بني  العلقة 

وتراجع  دارة،  االإ و�صوء  كالر�صوة،  خطرية  �صلبية  ظواهر 

كفاءة االداء، اىل جانب تراجع اخلدمات ال�رشورية بدءًا من 

بناية املدر�صة ومرافقها و�صوال اىل املواد التعليمية واحلوا�صيب 

واملختربات.

لقد �صاعد ذلك التدهور والرتاجع يف جميع املجاالت على ت�صطيح  ج. 

�رشة واملجتمع املحلي، وفقدان الثقة باملدر�صة  علقة املدر�صة باالأ

االلزامية  اأفرغ  كما  ال�صخ�صية.  لبناء  وكاأداة  للعلم،  كموؤ�ص�صة 

التي  الكلفة  خلل  من  احلقيقية  معانيها  من  التعليم  يف  واملجانية 

من  تعاين  وهي  �رشة  االأ كاهل  على  ي�صعها  الطفل  تعليم  �صار 

�صظف العي�س و�صغوط احل�صار الدويل واأفرازات احلروب.

بل  ذاته  التعليمي  بالنظام  التتعلق  احلرمان  م�صادر  بع�س  اإن  د. 

التغري، وهي كما  بطيئة  بو�صفها طريقة حياة  الثقافة  تتجذر يف 

اإن  كما  التعليم،  عن  ناث  االإ تخلف  يف  مهم  عامل  معلوم  هو 

نظرة النا�س اىل التعليم وتوقعاتهم منه هي اأي�صا جزء من الثقافة 

جمرد  التعليم  وعدت  الدولة  دوائر  �صادت  التي  البريوقراطية 

طريق للوظيفة، ومن ثم ال بد من اجراء تعديلت جوهرية على 

النظام  التقليدية من خلل و�صائل االعلم، ومن خلل  الثقافة 

التعليمي ذاته بو�صفه اأحد الو�صائل املهمة للتحديث.

هـ. ان حتليل تطبيق دليل م�صتوى املعي�صة يف العراق خل�س اىل ما 

ياتي:

لهذه  احلرمان  من  ن�صبيا  متو�صطة  بدرجة  التعليم  ميدان  اإقرتن   .1

�رش  32% من االأ اإذ تبني ان  خرى.  بامليادين االأ احلاجة مقارنة 

فراد يعي�صون حتت العتبة املحددة يف الدليل  وحوايل 34% من االأ

وُيعدون بالتايل يف حالة حرمان.

دليل  ملوؤ�رشات  بالن�صبة  احلرمان  م�صتويات  يف  وا�صح  تباين   .2

فيما  �رش  للأ احلرمان   ن�صب  تنخف�س  الذي  الوقت  ففي  التعليم، 

يخ�س موؤ�رش مدى الر�صا عن املدر�صة )حوايل 17%(، ترتفع 

على  ن�صبة احلرمان فيما يخ�س موؤ�رش امل�صتوى التعليمي للبالغني الأ

درجة بلغت حوايل 48%، معربا بذلك عن الرتاجع املرتاكم يف 

اأو�صاع التعليم يف العراق الناجمة عن اأ�صباب بنيوية موروثة، 

من  ال�صبعينات  عقد  اأواخر  منذ  الطارئة  الظروف  اأفرزته  وما 

القرن املا�صي حتى اليوم.

مكانيا، يلحظ تقارب م�صتوى احلرمان ح�صب دليل التعليم يف   .3

املناطق اجلغرافية الثلثة )عدا بغداد(، حيث تراوحت م�صتويات 

احلرمان بني 35% و 38%. وتكاد تتطابق يف املنطقتني ال�صمالية 

والو�صطى.

منطا  التحليل  نتائج  اأ�رشت  فقد  املحافظات،  �صعيد  على  اأما   .4

للتوزيع املكاين يتميز باالنت�صار الن�صبي غري اجليد، حيث �صجلت 

التعليم  ميدان  ن�صب حرمان يف  فيها   18 اأ�صل  15 حمافظة من 

منها  9 حمافظات  �صجلت  الوطني، يف حني  املتو�صط  من  اأعلى 

من  اأعلى  العام  املعي�صة  م�صتوى  دليل  ح�صب  حرمان  معدالت 

املحافظات  بني  التباين  اإت�صاع  لوحظ  وقد  الوطني.  املتو�صط 

التباين يف  كرث حظوة، حيث تراوح م�صتوى  قل حظوة واالأ االأ

حمافظة  يف   %19 حوايل  بني  التعليم  حاجة  من  احلرمان  ن�صبة 

بغداد وحوايل 56% يف حمافظة املثنى، مع تاأ�صري ارتفاع ن�صب 

احلرمان يف املحافظات اجلنوبية. كما يظهر تباينا وا�صحا على 

ق�صية. م�صتوى االأ

وجود  التعليم  دليل  اأ�رٌش  وح�رش(  )ريف  البيئة  م�صتوى  على   .5

تباين كبري يف ن�صبة احلرمان بني املناطق احل�رشية ذاتها ح�صب 

املناطق  وبني  وبينها  جهة  من  اجلغرافية  واملناطق  املحافظات 

ح�صائية، ان  اأظهرت املعطيات االإ الريفية من جهة ثانية. وقد 

كرث حرمانا يف ميدان التعليم، يليه  ريف املنطقة ال�صمالية هو االأ

بالن�صبة  اأما  الو�صطى.  املنطقة  ريف  ثم  اجلنوبية،  املنطقة  ريف 

فاإن منطقة بغداد تقع على راأ�س الرتتيب حيث �صجلت  للح�رش 

اأقل ن�صب للحرمان.

فاأكرث    %70 املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  فيها  التي  ق�صية  االأ بلغ عدد   .6

 3 منها  14 ق�صاءًا،  اأعلى م�صتويات احلرمان  تعاين من  والتي 

و9  الو�صطى  املنطقة  يف  وق�صاءان  ال�صمالية  املنطقة  يف  اأق�صية 

اأق�صية يف املنطقة اجلنوبية.
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1. مقدمة

وب�صدة  �صلبي  ب�صكل  العراق  يف  للمواطنني  ال�صحي  الو�صع  تاأثر 

بالتطورات التي عرفتها البلد يف العقود الثلثة االخرية، وحتديدا 

العراق ثلثة حروب كبرية  الثمانينات. فقد �صهد  بداية  اعتبارا من 

العراق  اإحتلل  اإثر  الثانية  اخلليج  وحرب   اإيران،  �صد  )احلرب 

وتخلل   .)2003 عام  الثالثة  اخلليج  وحرب   ،1991 عام  للكويت 

13 �صنة )بني  احلربني الثانية والثالثة حالة ح�صار ا�صتمرت حوايل 

عام 1990 و 2003(. وباال�صافة اىل ذلك كانت هنا� عدة حملت 

ع�صكرية داخلية طالت معظم فئات ال�صعب العراقي، ال�صيما ما طال 

كراد واملناطق اجلنوبية يف مراحل خمتلفة خلل الثمانينات  منها االأ

اثار  ذات   كيماأوية  اأ�صلحة  بع�صها  يف  ا�صتخدمت  وقد  والت�صعينات، 

طويلة املدى.

واملوؤ�رشات  بعاد  االأ يتجاوز  ال�صحة  على  االحداث  هذه   تاأثري  اإن 

بكثري.  ذلك  من  اأخطر  هو  ما  اىل  امليدان  هذا  يف  تقليديا  املعتمدة 

فهي تطال مبا�رشة احلق يف احلياة والبقاء اجل�صدي ملا ت�صبب به من 

خ�صائر ب�رشية كبرية يف االرواح، وما تت�صبب من اعاقات واأمرا�س 

واإ�صابات طالت ع�رشات االالف من ال�صكان. وهذه م�صائل ال ميكن 

اإغفالها يف ف�صل يتناأول الو�صع ال�صحي للمواطنني يف العراق، ذلك 

انها تتعلق ب�صحة من بقي على قيد احلياة فقط، وال تطال الذين فقدوا 

حياتهم نف�صها. وقد اأختلفت التقديرات يف اخل�صائر الب�رشية خلل هذه 

الف بني قتلى وجرحى.  املتتالية مبا ال يقل عن مئات االآ احلروب 

هذه اخل�صائر نتجت عن:

وىل): امتدت ثماين �صنوات  احلرب �صد اإيران (حرب اخلليج االأ  .1

.)1988-1980(

حرب اخلليج الثانية:احتلل الكويت )1991-1990(.  .2

حرب اخلليج الثالثة 2003.   .3

نفال، حلبجة...الخ(. احلملت الداخلية �صد االكراد )االأ  .4

قمع انتفا�صة اجلنوب 1991.  .5

رواح نتيجة ظروف القمع ال�صيا�صي.  خ�صائر اأخرى باالأ  .6

الذين  االطفال  ال�صيما  احل�صار  فرتة  خلل  رواح  باالأ خ�صائر   .7

فقدان  ب�صبب  ماتوا  الذين  خرين  واالأ احل�صار،  نتيجة  ماتوا 

االدوية.  

و�صاع ال�صحية يف العراق مبراحل متعاقبة. متتد املرحلة  مّرت االأ

العراق  يف  ال�صحية  و�صاع  االأ كانت  حيث  �صتقلل  االإ من  وىل  االأ

ونهاية  �صتقلل  االإ بني  املمتدة  الفرتة  يف  التح�صن  بع�س  �صهدت  قد 

الف�شل الثالث: ال�شحة

خ�صو�صا  �صعبا  �صحيا  و�صعا  ورث  قد  العراق  وكان  ال�صبعينات. 

جلهة توفر التجهيزات ال�صحية والكوادر الب�رشية....الخ.

الوخيمة  بالعواقب  تاأثرًا  القطاعات  اأكرث  من  ال�صحة  قطاع  وكان 

الناجمة عن هذه الظروف، رغم التح�صن امللمو�س يف عدة موؤ�رشات 

هامة  يف قطاع ال�صحة يف نهاية ال�صبعينات والثمانينات، والتي انخف�س 

طفال الر�صع من 80 حالة لكل الف طفل  مبوجبها  معدل وفيات االأ

يف عام 1979 اىل 40 حالة لكل الف طفل عام 1989، وانخف�س 

طفال دون �صن اخلام�صة من 120 اىل 60 يف  معدل الوفيات عند االأ

املدة نف�صها1. اال ان تلك املعدالت عادت فارتفعت باأكرث من ال�صعف 

قبل عام  �صائدة  كانت  التي  املنخف�صة  بامل�صتويات  مقارنة  العراق  يف 

1990، ورمبا ياأتي العراق يف موؤخرة دول العامل من حيث تخفي�س 

طفال2. وفيات االأ

�صارة اليه يف هذا املجال، اإن برامج احلكومة  ولعل اأبرز ما ميكن االإ

فيما  خا�صة  �صائبة،  تكن  مل  ال�صحية  ال�صيا�صة  يف  واالختيارات 

ال�صحية  الرعاية  من  الفرد  ن�صيب  كان  اإذ  التمويل.  بجانب  يتعلق 

ال�صحة  التي اجرتها وزارة  التحليلت  اأظهرت  للغاية. وقد  �صئيل 

يف   %90 مبعدل  انخف�س  ال�صحة  قطاع  على  االنفاق  اإن  احلالية، 

انحدار يف جميع  املا�صي، ونتج عن هذا  القرن  الت�صعينات من  عقد 

املوؤ�رشات ال�صحية، ف�صل عن مغادرة البلد العديد من املتخ�ص�صني 

يف قطاع ال�صحة. واأ�صبح القطاع اأكرث ت�صيي�صا تتحكم فيه املركزية 

و�صط  يف  خا�صة   ال�صحية  املوؤ�رشات  ان  ذلك  عن  ونتج  ال�صديدة. 

قل منوا3. البلد وجنوبها اأ�صبحت ت�صابه الدول االأ

/83 طفال دون �صن اخلام�صة  من  اإزدادت معدالت وفيات االأ لقد 

طفال دون ال�صنة من 63/ لكل 1000   لكل 1000 والدة حية، واالأ

والدة حية يف عام 1983 اىل 125 و103 /لكل 1000 والدة حية 

معدالت  ازدادت  ذلك  جانب  اىل   .41999 عام  يف  التوايل  على 

 %3 العمر، من  اخلام�صة من  طفال دون  االأ احلاد بني  التغذية  �صوء 

معدالت  ت�صاعفت  كما   .2002 عام  يف   %   4 اىل   1991 عام  يف 

وفيات االمهات يف العراق خلل العقد املا�صي ثلث مرات فبلغت 

273 وفاة لكل 100000 من املواليد االحياء. وكان ما يناهز %70 

من الن�صاء احلوامل يعانني من فقر الدم، مما يعر�صهن خلطر الوفاة 

واالعتلل5.

وقد تاأثر موؤ�رش توقع احلياة عند الوالدة �صلبا بهذه الظروف وبدال 

من اأن يرتفع هذا املوؤ�رش اإىل 68 �صنة، كما كان متوقعًا، بعد اأن كان 

1.  اليوني�صيف ومنظمة ال�صحة العاملية، تقارير متابعة العراق، متوز، 2003.

مم املتحدة للطفولة )اليوني�صيف(، و�صع االطفال يف العامل 2005، الطفولة املهددة، )نيويور�، اليوني�صيف، 2004(، �س7. 2.  منظمة االأ

عادة االعمار يف العراق، اكتوبر، 2003، �س22. مم املتحدة - البنك الدويل، التقديرات امل�صرتكة الإ 3.  االأ

4.  اليوني�صيف، نهاية عقد.

لفية يف املنطقة العربية 2005، �س18. منائية للأ هداف االإ مم املتحدة، اال�صكوا، االأ 5. - االأ
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63 �صنة قبل اأكرث من عقدين من الزمن اإنخف�س اإىل 59 �صنة نهاية 

الت�صعينات.

واأظهر امل�صح متعدد املوؤ�رشات لعام 1996، ان طفل واحدا من كل 

خم�صة اطفال دون اخلام�صة، كان قليل الوزن )الوزن اىل العمر(، 

من  يعانون  طفل(   95000( اأو  طفال  االأ من   %19 ان  ذلك  ويعني 

التغذية  �صوء  اأو  بالتقزم  طفال  االأ من   %26 وا�صيب  التغذية،  �صوء 

املزمن )الطول اىل العمر( اأي ما يعادل )30000 طفل(6. وظلت 

هذه املوؤ�رشات مرتفعة حتى بعد تطبيق اإتفاقية النفط مقابل الغذاء عام 

1996. فقد اأظهر م�صح احلالة التغذوية الذي نفذه اجلهاز املركزي 

 )WFP( غذية العاملي ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات مع برنامج االأ للإ

عام 2005 اإن تلك املعدالت ما تزال مرتفعة وما زال التقزم ي�صكل 

اخلام�صة  دون  طفال  االأ ُخم�س  من  اأكرث  زال  ما  اإذ  كبرية،  م�صكلة 

يعانون من التقزم.

على  مبني  اأنه  ال�صحي  للنظام  الغالبة  ال�صمة  اإن  اآخر  جانب  من 

مر الذي يتطلب اأ�صتثمارات كبرية  اأ�صا�س العلج يف امل�صت�صفيات، االأ

جانب يف  دوية واملعدات الطبية وكذلك املتخ�ص�صني االأ �صترياد االأ الأ

املجال  يف  العاملني  توزيع  م�صتوى  اأن  عن  ف�صًل  الطبي.  امليدان 

للقطاع  التحتية  البنية  تدهورت  حتياجات. ولقد  باالإ يفي  ال�صحي ال 

زمات. وقد زاد  دارة واالأ �صتثمارات و�صوء االأ ال�صحي ب�صبب قلة االأ

من �صعف القطاع ال�صحي ما اأعقب �صهر ني�صان 2003 من عمليات 

املياه والكهرباء ب�صكل دائم، مما جعل  نهب و�صلب مع عدم وجود 

البيئة العلجية �صيئة للغاية خا�صة بالن�صبة للن�صاء.

اإن اخلدمات ال�صحية يف العراق تقدم للمواطنني ب�صورة رئي�صة من 

قبل وزارة ال�صحة العراقية. ويقوم القطاع اخلا�س عرب م�صت�صفيات 

ال�صحية  اخلدمات  بتقدمي  املحافظات  اأغلب  يف  منت�رشة  �صغرية 

ال�صديدة  املركزية  على  ال�صحي  النظام  واعتمد  مرتفعة.  بتكاليف 

دارة  واتخاذ القرارات مركزيًا، مع اأعطاء القليل من ال�صلحيات الأ

متجه  بكونه  ال�صحي  النظام  يتميز  كذلك  املحافظات.  يف  ال�صحة 

التنمية  على  الرتكيز  اإهمال  مع  وامل�صت�صفيات،  العلجي  الطب  نحو 

ولية، وادى الرتكيز على  ال�صحية امل�صتدامة، والرعاية ال�صحية االأ

مرا�س املزمنة التي  الطب العلجي اىل اإهمال عوامل اخلطورة للأ

تتعر�س لها جمموعات وا�صعة من ال�صكان.

�شراته 2. عر�س دليل امليدان وموؤ

اأ: املجالت واملوؤ�رسات والعتبات

م�صتوى  على  منها  اأربعة  موؤ�رشات،  ب�صبعة  امليدان  هذا  دليل  يقا�س 

كما  علماتها  حددت  �رشة،  االأ م�صتوى  على  وثلثة  �رشة  االأ اأفراد 

هو مبني يف اجلدول 3-1. ومتثل املوؤ�رشات خم�صة جماالت مليدان 

ال�صحة هي:

اأفراد  موؤ�رش عدد  ال�صحية: وميثله  وامل�صاكل  املزمنة  مرا�س  االأ  .1

م�صاكل  اأو  ع�صوي  مزمن  مر�س  من  يعانون  الذين  �رشة  االأ

�رشة  االأ وُتعد  ال�صن.  اأو  عاقة  االإ اأو  �صابات  االإ ب�صبب  �صحية 

مر�س  من  يعاين  فيها  واحد  فرد  من  اأكرث  كان  اإذا  حمرومة 

مزمن اأو م�صاكل �صحية. 

املجال مبوؤ�رشين يخ�صان  هذا  طفال: وميثل  للأ التغذوية  احلالة   .2

العمر  اإىل  ن�صبة  الوزن  موؤ�رش  هما  اخلام�صة  �صن  دون  طفال  االأ

ول، يعد  وموؤ�رش الطول ن�صبة اإىل العمر. وبالن�صبة للموؤ�رش االأ

اإىل  ن�صبة  تغذية(  )�صوء  الوزن  انخفا�س  من  يعاين  انه  الطفل 

الو�صيط  اإنحرافيني معياريني عن  اإذا كان قيا�صه يقل عن  العمر 

وانه يعاين من ارتفاع الوزن )فرط تغذية( اإذا كان قيا�صه يزيد 

عن اإنحرافيني معياريني عن الو�صيط. اأما بالن�صبة ملوؤ�رش الطول 

ن�صبة اإىل العمر، فيعد الطفل انه يعاين من انخفا�س الطول ن�صبة 

معياريني  اإنحرافيني  يقل عن  قيا�صه  كان  اإذا  العمر)التقزم(  اإىل 

يزيد  قيا�صه  كان  اإذا  مفرطة  تغذية  من  يعاين  وانه  الو�صيط  عن 

الو�صيط. ويعطى  كل واحد من  معياريني عن  اإنحرافيني  عن 

املوؤ�رشين ن�صف الوزن.

حول  اال�صت�صارة  موؤ�رش  وميثله  احلمل:  اأثناء  ال�صحية  الرعاية   .3

احلامل  املراأة  تعترب  حيث  حمل  اآخر  اأثناء  ال�صحية  الرعاية 

ممر�صة  اأو  طبيبا  ت�صت�رش  مل  اإذا  ال�صحية  الرعاية  من  حمرومة 

خلل فرتة احلمل.

اإمكانية الو�صول اإىل املوؤ�ص�صات ال�صحية: وميثل مبوؤ�رشين واحد   .4

خر يخ�س  يخ�س الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام واالآ

طبيب.  اأو  اأوىل  �صحي  مركز  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت 

�رشة  ويعطى كل واحد من املوؤ�رشين ن�صف الوزن. وتعترب االأ

حمرومة اإذا كان الوقت امل�صتغرق للو�صول يزيد عن 40 دقيقة 

مركز  اإىل  بالن�صبة  دقيقة   20 وعن  العام  امل�صت�صفى  اإىل  بالن�صبة 

�صحي اأوىل اأو طبيب.

واحد  مبوؤ�رش  ويقا�س  ال�صحية:  للخدمات  النوعي  امل�صتوى   .5

حول مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية �صمن املنطقة ال�صكنية 

�رشة حمرومة اإذا كانت غري را�صية اإىل حد ما  �رشة. وُتعد االأ للأ

اأو غري را�صية مطلقا عن هذه اخلدمات.

ويوجز اجلدول 3-1 املوؤ�رشات املختارة وحاالت احلرمان املحددة 

لكل موؤ�رش:

خرى، وذلك  وميثل ميدان ال�صحة حالة خا�صة مقارنة بامليادين االأ

جلهة املوؤ�رشات املختارة وجلهة قيم العلمات املعطاة  لكل حالة من 

�صارة اىل اأبرز  جابة على اأ�صئلة اال�صتمارة. و�صنحاول االإ حاالت االإ

هذه امليزات وتبيان اأثرها على نتائج تطبيق دليل امليدان على ن�صب 

�رش ح�صب م�صتويات املعي�صة اخلم�صة.  احلرمان وتوزيع االأ

بالن�صبة للموؤ�رشات نف�صها، هنا� حمددات ناجمة من طبيعة اال�صئلة 

املت�صمنة يف اال�صتمارة نف�صها، اأو من نوعية البيانات نف�صها وبالتايل 

التي  املوؤ�رشات  اختيار  يف  الكاملة  احلرية  الدرا�صة  معدو  ميلك  ال 

يف  واحلرمان  اال�صباع  م�صتويات  عن  مثايل  ب�صكل  معربة  تكون 

�صابة  االإ جمال  اأهمية  رغم  املثال،  �صبيل  على  ال�صحة.  ميدان 

6.  د.علء العلوان، ال�صحة يف العراق: الو�صع ال�صحي الراهن والروؤى اجلديدة، وزارة ال�صحة، 2004، �س49.
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اجلدول 3-1: موؤ�رسات ميدان ال�شحة وحالت احلرمان

حاالت احلرمانامليدان اأو املوؤ�رش

�رشة الذين يعانون من مر�س مزمن ع�صوي اأو  1. عدد اأفراد االأ

م�صاكل �صحية 
فرد واحد اأو اأكرث

طفال )الوزن اإىل العمر( )الوزن ½( �صوء تغذية �صديد اأو معتدل اأو تغذية مفرطة اأو مفرطة جدًا2. �صوء تغذية للأ

�صوء تغذية �صديد اأو معتدل3. التقزم )الطول اإىل العمر( )الوزن ½(

قابلة قانونية، اآخرون اأو ال اأحد4. اال�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل

40 دقيقة فاأكرث5. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام )الوزن ½(

6. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل/طبيب )الوزن 

20 دقيقة فاأكرث½(

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا7. مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية 

تتيح  ال  ال�صحة،  ميدان  �صمن  �صابات  االإ اأو  املفاجئة  مرا�س  باالأ

املحددة  املرجعية  الفرتة  لق�رش  نظرا  �صموله  اإمكانية  امل�صح  بيانات 

�صابات  مرا�س املفاجئة اأو االإ لذلك. اإذ مت ال�صوؤال عن التعر�س للأ

مر الذي اأدى اإىل انخفا�س  �صبوعني املا�صيني فقط، االأ خلل فرتة االأ

امل�صح  عينة  يف  اإ�صابة  اأو  مر�س  اإىل  تعر�صوا  الذين  فراد  االأ ن�صبة 

املوؤ�رش من  ا�صتبعد هذا  لذلك  فقط.   %5.7 املذكورة  الن�صبة  بلغت  اإذ 

بالتاأمني  بال�صمول  املت�صلة  املوؤ�رشات  هنا�  ثانية  ناحية  من  الدليل. 

عن  ف�صًل  امل�صح  يف  ت�صمينها  يجر  مل  املثال،  �صبيل  على  ال�صحي، 

موؤ�رشات اأخرى مهمة. وعلى الرغم من اأن امل�صح جمع بيانات عن 

اأنها مل ُتعتمد  اإال  طفال دون اخلام�صة.  طفال الر�صع واالأ وفيات االأ

بعد ظهور حتفظات بع�س اخلرباء واإعتقادهم اأن تقديرات املعدالت 

باملقارنة مع موؤ�رشات عام  الوفيات كانت دون ما هو متوقع  لتلك 

حوال املعي�صة 2004 اإن معديل  1999. فقد اأظهرت نتائج م�صح االأ

طفال دون اخلام�صة اإنخف�صت اإىل اأكرث  طفال الر�صع واالأ وفيات االأ

من %50.

كل  مقابل  املعطاة  العلمات  بقيم  يخت�س  وفيما  اأخرى،  ناحية  من 

عما  تختلف  فاإنها  اال�صتمارة،  اأ�صئلة  على  �رشة  االأ اإجابات  من  حالة 

خرى. فيما يتعلق بالدخل اأو امتل� اال�صول  هو معتمد للميادين االأ

عنها  معرب  احلرمان  حاالت  فاإن  التعليم،  م�صتوى  اأو  والتجهيزات 

للعتبة وهي علمة  املقابلة  للحالة  املعطاة  القيمة  تقل عن  متدنية  بقيم 

الرفاهية  حالة  عن  تعرب  واحد  عن  تزيد  التي  واحلاالت  واحد. 

احلياة  نوعية  اأو  والتجهيزات(  اال�صول  ملكية  اأو  للدخل  )بالن�صية 

تقرتب  عندما  لذلك  والعايل(.  اجلامعي  للتعليم  )بالن�صة  املتقدمة 

العلمة من 2 )وهي تعرب عن احلالة الق�صوى من م�صتوى اال�صباع 

بالن�صبة للموؤ�رش املحدد( فهذه العلمة تعرب عن رفاهية حقيقية ونوعية 

حياة متقدمة فعليا ح�صب املقايي�س االجتماعية املحلية واىل حد ما ح�صب 

مر ال ينطبق بالطريقة نف�صها على موؤ�رشات  املعايري الدولية. لكن االأ

ميدان  ال�صحة.

ان املوؤ�رشات املختارة واملتاحة تعرب عن حاالت احلرمان من حيث 

اىل  والو�صول  التغذية  و�صوء  املر�س  موؤ�رشات عن  فيها  طبيعتها، 

غياب  فيها  مبا  ال�صحة  عن  موؤ�رشات  انها  اي  امل�صت�صفيات...الخ. 

وبهذا  ال�صحية.  والرعاية  العلج  توفري  على  والقدرة  املر�س 

م�صتوى  ارتفاع  ان  )حيث  خرى  االأ للموؤ�رشات  وخلفا  املعنى، 

الدخل وامللكية يعرب مبدئيًا عن ارتفاع م�صطرد من الرفاهية باملعنى 

مر لي�س على هذا النحو بالن�صبة ملوؤ�رشات ميدان  االيجابي(، فان االأ

يعرب  وال  املر�س،  غياب  عن  حالتها  اق�صى  يف  تعرب  التي  ال�صحة 

بال�رشروة عن �صحة ممتازة اأو عن رفاهية �صحية وغذائية. ويف 

�رشة حت�صل على علمة 2 )اأي احلد  التطبيق العملي، يلحظ ان االأ

اأفرادها م�صابا  اأي من  االق�صى من العلمة( يف حال مل يكن هنا� 

كان  اذا   2 العلمة  على  حت�صل   وكذلك  اإعاقة؛  اأو  مزمن  مبر�س 

والد فيها يح�صلون على تغذية عادية )اي ال ي�صكون من نق�س  كل االأ

عن  وال  رفاهية  عن  تعرب  ال  هذه  اإن  واحلقيقة  اأوالتقزم(.  الوزن 

مر واإن بدرجة اأقل على موؤ�رش  �صحة جيدة بال�رشورة. وينطبق االأ

ال�صخ�س الذي متت  1.75 اذا كان  الرعاية ال�صحية حيث العلمة 

اإ�صت�صارته اأثناء احلمل هو طبيب.

اإن هذه امللحظات ال توؤثر يف تقييم  م�صتوى احلرمان التي تبقى على 

�رش  االأ ن�صبة  يف  زيادة  اىل  توؤدي  هي  بل  الدقة،  من  مقبولة  درجة 

ذات م�صتوى احلرمان املنخف�س واحلرمان املنخف�س جدًا، والتي قد 

توحي بدرجات “رفاهية ونوعية حياة” عالية يف حني هي يف حقيقة 

�رش امل�صنفة  مر تعك�س غياب املر�س. وكما �صريد الحقا، فاإن االأ االأ

بني  ترتاوح  ال�صحة  ميدان  دليل  ح�صب  منخف�س  حرمان  مب�صتوى 

مرا�س املزمنة والتغذية والرعاية  63% و89%  بالن�صبة ملوؤ�رشات االأ

�رش ح�صب دليل امليدان.  ال�صحية اأثناء احلمل، وهي تبلغ 55% من االأ

خرى، وتف�صري ذلك هو  وهي ن�صب مرتفعة جدًا مقارنة بامليادين االأ

املر�س.  غياب  هو  املق�صود  املعنى  ان  من  اليه  اال�صارة  �صبقت  ما 

عنها  امليدان  هذا  تختلف يف  احلرمان  ن�صب  فان  اأخرى،  ناحية  من 

خرى. ففي حني من ال�صائع والعادي اأن جند يف عدد  يف امليادين االأ

50% و%90  ما ترتاوح بني  ن�صبة  العراق  واأق�صية  كبري حمافظات 

اأو  الكهربائي  التيار  ب�صبكة  للت�صال  بالن�صبة  احلرمان  حاالت  من 

ن�صبا م�صابهة  ال�صائع ان جند  انه من غري  اال  املياه،  ب�صبكة  ت�صال  االإ

اأو  التقزم  اأو  التغذية  �صوء  اأو  مرا�س  باالأ باال�صابة  يخت�س  فيما 

 %10 فان وجود  لذلك  احلمل.  اأثناء  ال�صحية  الرعاية   الق�صور يف 

من االطفال يعانون من �صوء التغذية احلاد اأواملعتدل ي�صري اىل معدل 

يف  امللحة،  ولويات  االأ �صمن  املو�صوع  هذا  و�صع  ي�صتدعي  مرتفع 

حني اإن هذه الن�صبة قد تبدو منخف�صة بالن�صبة ملوؤ�رشات اأخرى حيث 
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تبلغ ن�صب احلرمان معدالت مرتفعة جدًا. من نتائج ذلك ما يلحظ 

يف اخلرائط اخلا�صة بهذا امليدان، حيث يغلب اللون االخ�رش الذي 

ما  وهو  اليه،  امل�صار  ال�صبب  لهذا  منخف�صة  حرمان  ن�صب  اىل  ي�صري 

قد يكون اأمرا م�صلل بع�س ال�صيئ. لذلك اقت�صت اال�صارة اىل هذه 

ن اخلرائط اعتمدت االلوان نف�صها  االختلفات لتليف ذلك،  نظرا الأ

للتعبري عن قيم ن�صب احلرمان يف كل امليادين،  ومل تخ�ص�س ميدان 

بني  املمتد  العلمات  لنظام  بالن�صبة  وكذلك  خمتلف،  بنظام  ال�صحة 

االجابة  )حلالة  و2  اال�صتمارة(  �صوؤال  على  الدنيا  االجابة  )حلالة   0

مما  الف�صول،  لكل  الداخلي  االت�صاق  على  للحفاظ  وذلك  العليا(، 

اثناء  ذلك  حلظ  اأجل  من  �صتدرا�  واالإ التو�صيح  بهذا  القيام  اقت�صى 

التحليل وا�صتخل�س اال�صتنتاجات.   

نحراف املعياري ح�شائي: الرتابط، املتو�شط، الإ ب: البعد الإ

اأوجه  وبقية  ال�صحة  ميدان  يف  احلرمان  بني  رتباط  االإ درا�صة  عند 

االرتباط  اإن معاملت  يت�صح   ،2-3 الوارد يف اجلدول  احلرمان 

  Pearson Correlation الب�صيط  ح�صب مقيا�س بري�صون للرتباط

رتباط بني ميدان ال�صحة  فيه موجبة، وقد �صجلت اأعلى معدالت االإ

وميدان التعليم، حيث بلغ معامل االرتباط  0.46. اإذ من املعروف  

تغريات  اإحداث  يف  عموما  ترتبط  التعليم  ميدان  مثل  متغريات  ان 

احلديثة.   املجتمعات  يف  وانظمتها  ال�صحية  العناية  عملية  يف  عميقة 

خرى، اإذ بلغت قيمة العلقة  وانخف�صت هذه العلقات مع امليادين االأ

بني ميدان ال�صحة وميداين خ�صائ�س حميط امل�صكن و البنى التحتية  

0.28 و 0.27 على التوايل. وقد بلغت  اأقل قيمة ملعامل االرتباط  

�رشة االقت�صادي )0.16(.     بني ال�صحة وميدان و�صع االأ

  

ال�صحة  دليل  ح�صب  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  فان  اأخرى،  ناحية  من 

�رش املحرومة يف   قرب لن�صبة االأ بلغت حوايل 21%، وهي الن�صبة االأ

دليل  ح�صب  احلرمان  ن�صبة  فاإن  وبذلك   ،%20 البالغة  امل�صكن  دليل 

اأن  اأي  كلها.  امليادين  بني  امل�صتويات  اأقل  يف  تقع  وامل�صكن   ال�صحة 

خم�س ال�صكان يف العراق يعانون من احلرمان من احلاجات ال�صحية 

خرى ودليل م�شتوى املعي�شة رتباط الب�شيط بني دليل ميدان ال�شحة واأدلة امليادين الأ اجلدول 3-2: قيم معاملت الإ

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمامليدان
خ�صائ�س حميط

امل�صكن

�رشة  و�صع االأ

االقت�صادي

دليل م�صتوى 

املعي�صة

0.461.000.270.210.280.160.60ال�صحة

خرى. رقام الغامقة اىل اأعلى معاملت اإرتباط بني امليدان وامليادين االأ ملحظة: ت�صري االأ

خرى ودليل م�شتوى املعي�شة )%( �رس دون العتبة ح�شب دليل ال�شحة واأدلة امليادين الأ اجلدول 3-3: ن�شب الأ

دليل حميط امل�صكندليل امل�صكندليل البنى التحتيةدليل التعليمدليل ال�صحة
دليل و�صع 

قت�صادي االأ
دليل م�صتوى املعي�صة

20.731.858.320.140.455.131.2

طار جند اأن ن�صبة احلرمان يف ميدان البنى  اال�صا�صية. ويف  هذا  االإ

ميدان  يف  احلرمان  ن�صبة  اأمثال  ثلثة  حوايل  ت�صكل   )%58( التحتية 

حوايل  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  احلرمان  ن�صبة  تبلغ  بينما  ال�صحة، 

ال�صعف )40%( وكما هو يف اجلدول 3-3.

وهي   0.3 بلغت  فقد  ال�صحة  مليدان  املعياري  نحراف  االإ قيمة  اأما 

�رش يف اإجمايل م�صتوى  منخف�صة تعك�س عدم وجود تباين كبري بني االأ

امليدان.

3. دليل ميدان ال�شحة على م�شتوى العراق 

اأ: عر�ض نتائج دليل ميدان ال�شحة، وفق الت�شنيفني الثلثي 

فراد �رس والأ واخلما�شي للأ

على الرغم مما يواجهه العراق من حتديات �صحية �صعبة من �صمنها 

واملخاطرال�صحية  دوية  االأ قطاع  تنظيم  واإعادة  التحتية  البنية  اإعادة 

التي يتعر�س لها ال�صكان، اإال اأن دليل ميدان ال�صحة، وكما هو احلال 

يف ميدان امل�صكن، متٌيز بدرجة منخف�صة من احلرمان لهذه احلاجة 

خرى، مبا يف ذلك دليل م�صتوى املعي�صة. مقارنة بامليادين االأ

فراد املحرومني من ميدان ال�صحة على امل�صتوى  �رش واالأ تبلغ ن�صبتا االأ

وتبلغ   ،)5-3 )اجلدول  التوايل  على  و%22   %21 حوايل  الوطني 

فراد الذين يعتربون يف م�صتوى حرمان عال جدًا  �رش واالأ ن�صبتا االأ

التوايل )اجلدول  7.9% و8.4% على  ال�صحة حوايل  دليل  بح�صب 

م�صتوى  دليل  ح�صب  املقابلة  الن�صب  من  بقليل  اأعلى  وهي   ،)4-3

�رش ذات م�صتوى حرمان منخف�س  االأ ن�صبة  بلغت  املعي�صة. يف حني 

 1-3 ال�صكل  26% منها ذا م�صتوًا منخف�س جدًا.  ُيعد   ،%55 حوايل 

احلرمان  م�صتويات  ح�صب  فراد  االأ توزيع  يو�صحان   2-3 وال�صكل 

من دليل ال�صحة ودليل م�صتوى املعي�صة على التوايل.
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ب: موؤ�رسات ميدان ال�شحة، وفق الت�شنيف الثلثي

اأن  �صا�صية  االأ احلاجات  ميادين  موؤ�رشات  عر�س  من  وا�صحًا  كان 

املحرومة  �رش  االأ ن�صب   يف  وا�صحًا  اإنخفا�صا  �صجل  ال�صحة  ميدان 

اأن هذا االنخفا�س �صجل تباينًا كبريًا يف ن�صب احلرمان  اإال  عمومًا. 

ملوؤ�رشاته كما مبني يف اجلدول 3-6 وال�صكل 3-3. فبالن�صبة ملوؤ�رش 

العمر(، كانت  اإىل  طفال دون �صن اخلام�صة )الوزن  �صوء تغذية االأ

�رش ذات م�صتوى  9% يف حني كانت ن�صبة االأ �رش املحرومة  ن�صب االأ

�رشة من مر�س  احلرمان املنخف�س 89%. كما اأن موؤ�رش معاناة االأ

خر  االأ اأو عوق �صجل هو  اأو م�صاكل �صحية مزمنة  ع�صوي مزمن 

�رش ذات  ن�صبة حرمان عالية بلغت حوايل 12%، واإرتفعت ن�صبة االأ

بينما   ،)%25( الربع  حوايل  اإىل  املوؤ�رش  هذا  يف  املتو�صط  احلرمان 

بلغ  ملحوظًا  ارتفاعًا  املنخف�س  احلرمان  ذات  �رش  االأ ن�صبة  �صجلت 

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل ال�شحة ودليل م�شتوى املعي�شة – الت�شنيف اخلما�شي )%(  �رس والأ اجلدول 3-4: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع

منخف�س جدًامنخف�سمتو�صطعالعال جدًا

7.912.824.229.525.6100.0دليل ميدان ال�صحة )اأ�رش(

5.425.844.822.02.0100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

8.413.624.929.423.8100.0دليل ميدان ال�صحة )افراد(

6.327.544.620.01.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )افرد(

�صت�صارة حوال الرعاية ال�صحية اأثناء  حوايل 63%. كما اأن موؤ�رش االإ

احلمل �صجل م�صتويات مقبولة من احلرمان بلغت حوايل 13% مقابل 

�رش ذات احلرمان املنخف�س. حوايل 85% للأ

يعانون  الذين  �رشة  االأ اأفراد  بعدد  املتعلق  ول  االأ املوؤ�رش  وي�صكل 

�رشة،  االأ على  عبئًا  �صحية  م�صاكل  اأو  مزمن  ع�صوي  مر�س  من 

اأفراد  لديها  التي  �رش  االأ ن�صبة  اإن  الدرا�صة  البيانات يف  اأظهرت  وقد 

م�صابون باأمرا�س مزمنة اأو عوق يف العراق بلغت حوايل %12. 

حوال املعي�صية 2004، اأن ن�صبة ال�صكان الذين يعانون  لقد اأ�رش م�صح االأ

مرا�س املزمنة والعوق بلغت )8%( اإىل جمموع ال�صكان يف  من االأ

املعلومات  قاعدة  يف  املتوفرة  رقام  باالأ ذلك  مقارنة  وعند  العراق. 

مم املتحدة حول العوق )DISTAT 8(، فاإننا جند اأن ن�صبة العوق  للأ

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل ال�شحة ودليل م�شتوى املعي�شة – الت�شنيف الثلثي )%( �رس والأ اجلدول 3-5: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع

منخف�سمتو�صطعال

20.724.255.1100.0دليل ميدان ال�صحة )اأ�رش(

31.244.824.1100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

22.024.953.2100.0دليل ميدان ال�صحة )افراد(

33.844.621.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )افرد(

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 3-1: توزيع الأ

ال�سحة – الت�شنيف اخلما�شي

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 3-2: توزيع الأ

م�شتوى املعي�شة - الت�شنيف اخلما�شي
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يف العراق كانت )0.9%( يف عام 71977.  وعند املقارنة مع بلدان 

عربية اأخرى، جند اأن هذه الن�صب تبلغ 1.2% يف اجلزائر و%4.4 

رقام منخف�صة مقارنة  يف م�رش، و0.4% يف الكويت. وتبدو هذه االأ

حوال  بالرقم امل�صجل يف العراق وهو 8%. وقد بينت نتائج م�صح االأ

والعوق  بالعجز  امل�صابني  من   %10.1 ن�صبة  اأن   ،2004 املعي�صية 

كانت ب�صبب عمليات العنف، اإذ تعد النزاعات امل�صلحة اإحدى اأ�صباب 

العوق والعجز النف�صي واحل�صي واجل�صدي. 

الوزن  بداللة  يقا�س  الذي  العام  التغذية  �صوء  موؤ�رش  بخ�صو�س  اأما 

لفية، فاإن  منائية للأ هداف االإ ن�صبة اإىل العمر، وهو اأحد موؤ�رشات االأ

اإت�صفت  التي  �رش  االأ ن�صبة  اأن  اأظهرت   6-3 اجلدول  يف  املعطيات 

مب�صتوى حرمان عال بلغت حوايل 9% مقابل ن�صبة حرمان منخف�س 

2% فقط.  املتو�صط  ن�صبة احلرمان  بينما �صجلت   .%89 بلغت حوايل 

حوال املعي�صية 2004 ترابطًا عك�صيًا بني م�صتوى  وقد اأظهر م�صح االأ

التغذية  �صوء  تف�صي  ن�صبة  تنخف�س  اإذ  التغذية،  و�صوء  م  االأ تعليم 

ن�صبة  بلغت  حيث  الرعاية،  على  للقائم  التعليمي  امل�صتوى  بارتفاع 

مهات اللواتي مل يلتحقن اأبدًا بالتعليم ولديهن اأطفال م�صابون ب�صوء  االأ

مهات اللواتي  التغذية حوايل 14%، بينما كانت الن�صبة حوايل 8% للأ

عدادية فاأعلى واأظهرت املوؤ�رشات اأن اأعلى ن�صبة  اأكملن الدرا�صة االإ

مهات ذوات التعليم  للبدانة املفرطة واملفرطة جدًا كانت بني اأطفال االأ

نامية  دولة   63 من  م�صتمدة  درا�صة  و�صخ�صت  فاأعلى8.  عدادي  االإ

طفال، وتو�صلت  على مدى 25 �صنة العوامل احلا�صمة ل�صوء تغذية االأ

ح�صب  وهي  التغذية  ل�صوء  م�صببة  رئي�صة  عوامل   4 اإىل  الدرا�صة 

ومنزلة  الوطني،  ال�صعيد  على  وتوفريالغذاء  م،  االأ تعليم  اهميتها؛ 

�صحاح البيئي9.   الن�صاء بالن�صبة للرجال يف املجتمع، ونوعية االإ

لن�صف  ك�صبب  التغذية  �صوء  العاملية  ال�صحة  منظمة  �صخ�صت  كما 

مقاومتهم  �صعف  جراء  العمر  من  اخلام�صة  دون  طفال  االأ وفيات 

�صهال  كاالإ الطفولة  اأمرا�س  ب�صبب  للموت  وتعر�صهم  مرا�س  للأ

بخ�صو�س  اأما  �صحاء10.  االأ اأقرانهم  من  اأكرث  التنف�صية  مرا�س  واالأ

�رش  موؤ�رش التقزم )الطول اإىل العمر( فقد بلغ املعدل الوطني لن�صبة االأ

املحرومة جراء اإ�صابة اأطفالها دون اخلام�صة بالتقزم حوايل %18. 

�رش بحوايل 78%. و�صجلت  بينما قدرت ن�صبة احلرمان املنخف�س للأ

�رش متو�صطة احلرمان  حوايل 4%. ويبدو اأن هنا� عوامل  ن�صبة االأ

مهات بطرق  طفال قد يكون اأهمها جهل االأ عديدة قد توؤثر يف تقزم االأ

اأنه قد يعك�س ق�صور النظام  طفال، كما  التغذية اجليدة وال�صحية للأ

املهمة  العمرية  املرحلة  هذه  �صمن  الق�صية  هذه  معاجلة  يف  ال�صحي 

مهات بالطرق ال�صحية لتغذية  طفال، وعدم معرفة االأ من حياة االأ

اأطفالهن، وقد تعك�س اأي�صًا عوامل وراثية قد توثر يف تقرير اأطوال 

طفال اإ�صافة اإىل �صوء التغذية. االأ

�صمن  جاء  فقد  احلمل،  اأثناء  ال�صحية  الرعاية  مبوؤ�رش  يتعلق  وفيما 

اخلدمات  حت�صني  اخلام�س(  )الهدف  لفية  للأ منائية  االإ هداف  االأ

مومة وتخفي�س معدل الوفيات مبقدار ثلثة اأرباع خلل  ال�صحية للأ

املدة )1995–2015(. وال تزال ن�صبة ال باأ�س بها من الوالدات يف 

العراق جتري على اأيدي قابلت تقليديات غري مدربات، لقد �صجل 

ملحوظًا يف  – ارتفاعًا  ال�صابقني  املوؤ�رشين  – كما هو يف  املوؤ�رش  هذا 

ن�صبة حرمان عال  مقابل   ،%85 املنخف�س، حوايل  ن�صب احلرمان 

2% فقط.  13%، بينما �صجلت ن�صبة احلرمان املتو�صط  بلغت حوايل 

حوال املعي�صية 2004 اأن هنا� م�صتوى عال من  لقد اأظهر م�صح االأ

الرعاية ال�صحية يف العراق لفرتة ما قبل الوالدة، وبني اأن 87% من 

�شا�شية ملوؤ�رسات ميدان ال�شحة )%(  �رس ح�شب م�شتويات احلرمان من احلاجات الأ ال�شكل 3-3: توزيع الأ

ح�صاء، التعداد العام لل�صكان لعام 1977. 7.  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي للإ

8.  لتحديد ما اإذا كان الطفل يعاين من م�صاكل نق�س تغذية اأو تغذية مفرطة فاإن معايري قيا�صية تعتمد لهذا الغر�س. اإذ يعد الطفل اأنه يعاين من نق�س التغذية املتو�صط اإذا كان قيا�س اأي من املوؤ�رشات املذكورة يقل مبقدار 

اإنحرافني معياريني عن قيمة الو�صيط، ويعاين من نق�س التغذية ال�صديد اإذا كان املقيا�س يقل عن ثلث اإنحرافات معيارية، وباملقابل يعد الطفل اأنه يعاين من التغذية املفرطة املتو�صطة اإذا زاد املقيا�س على قيمة الو�صيط 

مبقدار اإنحرافني معياريني ومن التغذية املفرطة ال�صديدة اإذا زادا على ثلث اإنحرافات معيارية، وهذه املعايري معتمدة من قبل منظمة اليون�صيف ومنظمات اأخرى.

حوال املعي�صية يف العراق 2004، ج2، التقرير التحليلي. مم املتحدة، م�صح االأ منائي للأ 9.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، والربنامج االإ

10. Lisa, C.  Smith, and Lawrence Haddad, Overcoming Malnutrition in Developing Countries, 2000 .



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق64

11. World Health Organization, Pelletier, et al., The Effect of Malnutrition on Child Mortality in Developing Countries, 734, 1995, pp.443-48 
12. - امل�صدر ال�صابق نف�صه، ج2، �س74.

حاالت احلمل خلل ال�صنوات اخلم�صة التي �صبقت امل�صح متت مراقبتها 

من قبل قابلة اأو ممر�صة اأو طبيب11، وقد جاءت هذه النتائج متقاربة 

 ،%96 ردن  االأ يف  بلغت  حيث  املنطقة  دول  م�صتويات  بع�س  مع 

ال�صعودية 90%، الكويت 95%، �صورية 71%، اإيران 12%77. 

اأما ب�صدد موؤ�رش الو�صول اإىل امل�صت�صفى العام، فقد اأظهرت البيانات 

الو�صول  ت�صتطيع  ال  �رش  االأ من   %30 حوايل  اأن   6-3 اجلدول  يف 

ارتفاع  ويلحظ  دقيقة.   40 من  اأقل  زمن  يف  العام  امل�صت�صفى  اإىل 

 ،%31 بلغت حوايل  اإذ  املتو�صط  م�صتوى احلرمان  �رش عند  االأ ن�صبة 

�رش منخف�صة احلرمان – قيا�صا باملوؤ�رشات ال�صابقة  واإنخف�صت ن�صبة االأ

40%. ويعد موؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول  – لت�صل اإىل حوايل 
اإىل مركز �صحي اأويل )اأو طبيب( من الق�صايا اجلوهرية يف جمال 

واإن  ن�صان.  االإ حقوق  من  حق  وهي  ولية،  االأ ال�صحية  الرعاية 

اأ�صا�صي للمحافظة على  الو�صول بي�رش و�صهولة اإىل املراكز ال�صحية 

يف  املعطيات  اأظهرت  وقد  ورجاال.  ون�صاءا  اأطفاال  فراد؛  االأ �صحة 

اجلدول 3-6 اأن ن�صب احلرمان اإرتفعت اإىل اأعلى م�صتوياتها قيا�صًا 

ذلك  مقابل   .%42 حوايل  فبلغت  خرى،  االأ ال�صحية  باملوؤ�رشات 

بلغت  بينما   .%33 حوايل  اإىل  املنخف�س  احلرمان  ن�صبة  اإنخف�صت 

هذه  اإنعك�صت  لقد   .%25 املتو�صط  احلرمان  م�صتوى  �رش يف  االأ ن�صبة 

املتعلق  خري  االأ املوؤ�رش  يف  وا�صح  وب�صكل  احلرمان  من  امل�صتويات 

مبدى الر�صا عن الرعاية ال�صحية، اإذ اإرتفعت م�صتويات احلرمان 

�رش ذات احلرمان  �رش اإىل حوايل 38%، بينما بلغت ن�صبة االأ العايل للأ

املنخف�س حوايل %40.

و�صاع  االأ مبجمل  ترتبط  املوؤ�رش  هذا  يف  احلرمان  ملمح  اإن 

ولوية يف تاأمني هذا  وال�صيا�صات ال�صحية يف العراق والتي مل تعط االأ

رافقت  التي  املتغريات  عن  ف�صًل  ن�صان،  االإ حلياة  احليوي  املطلب 

قت�صادية وحركة النقل وانخفا�س ن�صبة  منية واالإ و�صاع االأ تدهور االأ

طباء/ ال�صكان. االأ

ال�صحة  ميدان  موؤ�رشات  اإزاء  �رش  االأ بني  التباين  م�صتوى  لتحديد 

تباينًا بني  املوؤ�رشات  اأكرث  ان  اىل  ي�صري   6-3 فاأن اجلدول  ال�صبعة، 

�رش هو موؤ�رش مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية، اإذ بلغت قيمة  االأ

اأو  املعاناة من مر�س مزمن  موؤ�رش  يليه   0.7 املعياري  نحراف  االإ

نحراف املعياري لكل  من م�صاكل �صحية، والتقزم اإذ بلغت قيمة االإ

للمتغريات  املعياري  نحراف  االإ قيمة  تت�صاوى  حني  يف   0.6 منهما 

خرى والبالغة 0.5. ربعة االأ االأ

4. دليل ميدان ال�شحة على م�شتوى املناطق 

اجلغرافية

املعي�صية،  و�صاع  االأ يف  حت�صن  من  العراق  حققه  مما  الرغم  على 

وتقدم يف جمال ال�صحة واخلدمات قبل عام 1990، اإال اأن تفاوتات  

املناطق يف تقدمي تلك اخلدمات ظلت يف الواقع وا�صحة املعامل. وكانت 

نتقالية اىل  مرا�س االإ خارطة العراق ال�صحية تتحول من اإنت�صار االأ

مرا�س املزمنة، وبتاثري جملة من العوامل اأهمها النظام ال�صيا�صي  االأ

فيه  واإزدادت  الطريق،  و�صط  يف  العراق  مكث  حيث  وال�صحي، 

مما  �صواء،  حد  على  نتقالية  االإ وغري  واملزمنة  نتقالية  االإ مرا�س  االأ

اأثقل كاهل النظام ال�صحي واملجتمع والدولة.  

ر�صم خارطة  مكان  باالإ اإن  امليدان،  هذا  املوؤ�رشات يف  اأظهرت  لقد 

بينت  حيث  العراق  يف  �صا�صية  االأ ال�صحية  احلاجات  من  احلرمان 

هذه  من  احلرمان  درجات  يف  مناطقيًا  تفاوتا  هنا�  اأن  امل�صح  نتائج 

م�صتويات  يف  الن�صب  اأعلى  ال�صمالية  املنطقة  و�صجلت  احلاجات، 

احلرمان بلغت حوايل 25% تليها املنطقة الو�صطى حوايل 24%، ثم 

املنطقة اجلنوبية 20%. و�صجلت بغداد اأدنى م�صتويات احلرمان، اأي 

�صا�صية حيث اإنخف�صت الن�صبة  قل حرمانًا للحاجات ال�صحية االأ اأنها االأ

اإىل حوايل 17%، )اجلدول 7-3(. 

�شا�شية مليدان ال�شحة – العراق  �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 3-6: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع
�رش  ن�صبة االأ

امل�صمولة %

الو�صط 

احل�صابي

نحراف  االإ

املعياري
منخف�سمتو�صطعال

12.324.962.8100.0100.01.60.6املعاناة من مر�س مزمن ع�صوي اأو م�صاكل �صحية

طفال )الوزن اإىل العمر( 9.31.789.1100.045.71.80.5�صوء تغذية للأ

18.23.678.2100.043.91.60.6التقزم )الطول اإىل العمر( 

�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل 13.42.084.7100.054.21.50.5االإ

29.530.540.1100.099.41.00.5الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام

41.825.033.2100.099.70.80.5الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل مركز �صحي اأويل/ طبيب 

37.722.539.8100.099.81.00.7مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية

20.724.255.1100.01001.30.3دليل ميدان ال�صحة
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املعي�صة،  م�صتوى  دليل  مع  ال�صحة  ميدان  دليل  بني  املقارنة  وعند 

اأن  الدرا�صة،  ف�صول  يف  خرى  االأ امليادين  خلف  وعلى  يلحظ، 

ال�صحة  دليل  يف  احلرمان  م�صتويات  اأعلى  �صجلت  ال�صمالية  املنطقة 

)ترتيب 4(، بينما اإنخف�صت ن�صبة احلرمان يف دليل م�صتوى املعي�صة 

اإىل الرتتيب الثاين. وعلى العك�س من ذلك اإنخف�صت ن�صبة احلرمان 

الوقت  الثاين يف  الرتتيب  اإىل  املنطقة اجلنوبية  ال�صحة يف  يف ميدان 

الذي �صجلت فيه م�صتويات احلرمان يف دليل م�صتوى املعي�صة الرتتيب 

علقة  وجود  اأظهرت  فقد  وبغداد،  الو�صطى  املنطقة  اأما  الرابع. 

اإيجابية بني الدليلني، حيث ترتفع ن�صب احلرمان يف دليل ال�صحة مع 

ارتفاع دليل م�صتوى املعي�صة وتنخف�س بانخفا�صها، )اجلدول 7-3 

وال�صكل4-3(. 

اجلدول 3-7: ن�شب احلرمان مليدان ال�شحة ح�شب املنطقة 

�رس( )% للأ

املنطقة
ميدان 

ال�صحة
الرتتيب*

دليل م�صتوى 

املعي�صة
الرتتيب*

25.3423.92ال�صمالية

23.7330.53الو�صطى

16.5120.41بغداد

20.0242.94اجلنوبية

 31.2 20.7العراق

كرث حرمانًا( قل حرمانًا و4 للمنطقة االأ *  ترتيب املناطق ح�صب ن�صب احلرمان )1 للمنطقة االأ
رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املناطق تزيد على ن�صب احلرمان العامة للميدان  ملحظة: ت�صري االأ

اأو للدليل العام

ال�شكل 3-4: ن�شب احلرمان مليدان ال�شحة ح�شب املنطقة مقارنة بدليل م�شتوى املعي�شة )%(

5. دليل ميدان ال�شحة على م�شتوى املناطق 

اجلغرافية واحل�شر والريف

احل�رشية  والبيئتني  املناطق  ح�صب  احلرمان  ن�صب  مقارنة  ت�صري 

عن  متيزها  التي  اخل�صائ�س  بع�س  اىل   )8-3 )اجلدول  والريفية 

والريفية  احل�رشية  املناطق  بني  كرب  االأ فالتفاوت  اأخرى.  ميادين 

�صجل يف املنطقة الو�صطى وال�صمالية، يف حني بلغ التفاوت اأدناه يف 

املنطقة  اأقل يف اجلنوب. واللفت هنا هو ان ح�رش  بغداد وبدرجة 

تبلغ  حرمان  ن�صبة  �صجل  حيث  ول،  االأ الرتتيب  يف  اأتى  اجلنوبية 

�رش، متقدما بذلك على ح�رش بغداد الذي �صجل  حوايل 13% من االأ

�رش املحرومة، وقد تقدم عليه  الرتتيب الثالث مع حوايل 15% من االأ

حوايل  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  بلغت  حيث  الو�صطى  املنطقة  ح�رش 

 )%21( كرث حرمانًا  االأ ال�صمالية  املنطقة  كان ح�رش  14%، يف حني 

وقد جاء يف املرتبة الرابعة.

وىل )4-1(،  ربعة االأ ان املناطق احل�رشية قد حازت الرتاتيب االأ

خرية )5-8( يف دليل  اأما املناطق الريفية فقد جاءت يف الرتاتيب االأ

ميدان ال�صحة، وكذلك احلال بالن�صبة لدليل م�صتوى املعي�صة.     

�شرات ميدان ال�شحة على م�شتوى العراق  6. موؤ

واحل�شر والريف

ميدان  دليل  موؤ�رشات  البيئة ح�صب  عتبار فروق  االإ بنظر  اأخذنا  اإذا 

ن�صب احلرمان بني احل�رش  تفاوتًا كبريًا يف  اأن هنا�  ال�صحة، جند 

يتعلق  ففيما   .)9-3 )اجلدول  العراق  مناطق  جميع  يف  والريف 

مرا�س املزمنة والعوق، تربز مظاهر حرمان  مبوؤ�رش املعاناة من االأ

�رش بن�صب اأكرب يف احل�رش حيث اأنها بلغت 13%، مقابل حوايل  هذه االأ

املوؤ�رش  هذا  يف  املتو�صط  احلرمان  �صعيد  وعلى  الريف.  يف   %10

تتقارب الن�صب بني احل�رش والريف، حيث بلغت ن�صبها حوايل %26 

و 23% على التوايل. وترتفع م�صتويات احلرمان املنخف�س يف كلتا 

البيئتني لتبلغ حوايل 61% يف احل�رش و67% للريف.

2004، ن�صبًا مقاربة للن�صب  حوال املعي�صية  كما بينت نتائج م�صح االأ

والعوق  املزمنة  مرا�س  االأ اأن  النتائج  اأظهرت  حيث  املذكورة. 

موجودة بن�صب اأكرب يف احل�رش عما هو عليه يف الريف )9% للح�رش 

و6% للريف(. وكانت اأعلى الن�صب يف املنطقة ال�صمالية، تليها منطقة 

بغداد واملنطقة الو�صطى واملنطقة اجلنوبية.
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�رس( اجلدول 3–8: ن�شب احلرمان مليدان ال�شحة ح�شب املنطقة واحل�رس والريف )% للأ

الرتتيب*دليل م�صتوى املعي�صةالرتتيب*دليل ميدان ال�صحةالبيئةاملنطقة

ال�صمالية
21.3417.42ح�رش

58.4878.18ريف

 23.9 25.3ح�رش وريف 

الو�صطى
13.7212.81ح�رش

39.3758.26ريف

 30.5 23.7ح�رش وريف 

بغداد
15.2319.33ح�رش

35.6535.85ريف

 20.4 16.5ح�رش وريف 

اجلنوبية
13.2130.24ح�رش

36.8674.27ريف

 42.9 20.0ح�رش وريف 

العراق
15.32.521.22.5ح�رش

39.26.564.96.5ريف

 31.2 20.7ح�رش وريف 

كرث حرمانًا( قل حرمانًا، 8 للمنطقة االأ *ترتيب ح�صب ن�صب احلرمان ) 1 للمنطقة االأ

�رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات ال�شا�شية ملوؤ�رسات ميدان ال�شحة واحل�رس والريف )%( اجلدول 3-9: توزيع الأ

املوؤ�رش

حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال
احلرمان يف الريف 

ن�صبة اىل احل�رش
ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

13.010.125.622.561.467.30.8املعاناة من مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية

طفال )الوزن اإىل العمر( 9.29.31.52.189.388.61.0�صوء تغذية للأ

17.918.83.14.878.976.31.1التقزم )الطول اإىل العمر(

�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل 9.624.01.92.188.573.92.5االإ

20.559.932.324.447.315.72.9الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام

33.569.828.413.738.116.42.1الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل مركز �صحي اأويل/ طبيب

28.768.124.316.547.015.42.4مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية

15.339.222.629.662.131.22.6دليل ميدان ال�صحة

طفال )الوزن اىل العمر( فقد كانت  اأما بالن�صبة ملوؤ�رش �صوء التغذية للأ

م�صتويات  لكافة  والريف  احل�رش  يف  جدًا  متقاربة  احلرمان  ن�صب 

ختلف اأكرب يف موؤ�رش التقزم وخ�صو�صًا  احلرمان، يف حني كان االإ

ال�صحة  ميدان  موؤ�رشات  بقية  اأما  املنخف�س.  احلرمان  م�صتوى  يف 

فقد اأظهرت اختلفات كبرية ن�صبيًا ما بني احل�رش والريف باملقارنة 

وىل للميدان، وكانت االختلفات وا�صحة  مع املوؤ�رشات الثلثة االأ

يف كل من ن�صب احلرمان العايل واحلرمان املنخف�س، حيث اأظهر 

م�صتوى احلرمان املتو�صط اإختلفات قليلة ن�صبيًا.

امل�صتغرق للو�صول اىل م�صت�صفى عام والوقت  الوقت  اإن موؤ�رشات 

عن  الر�صا  ومدى  اأوىل  �صحي  مركز  اىل  للو�صول  امل�صتغرق 

العايل  احلرمان  ن�صب  يف  االختلفات  تراوحت  ال�صحية  اخلدمات 

يف  ختلفات  االإ اأما   ،%40 اىل   %36 بني  والريف  احل�رش  بني 

احلرمان املنخف�س بالن�صبة لهذه املوؤ�رشات فقد كانت اأقل باملقارنة مع 

االختلفات بني البيئتني يف ن�صب احلرمان العايل، اإذ تراوحت بني 

22% اىل %32.
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احل�رشية  البيئتني  يف  اأكرب  اختلفًا  اأظهر  ال�صحة  ميدان  دليل  ان 

والريفية، فقد بلغ الفرق يف ن�صب احلرمان بني البيئتني يف م�صتوى 

احلرمان املنخف�س 31%، يف حني كان الفرق 24% مل�صتوى احلرمان 

العايل.

7. دليل ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات 

يوجد يف العراق اأكرث من190 م�صت�صفى حكوميًا يف18  حمافظة، و65 

�رشة يف امل�صت�صفيات احلكومية  35األف  م�صت�صفى اأهليًا. ويبلغ عدد االأ

�رشير،%23 منها يف حمافظة بغداد. وتعاين الكثري من امل�صت�صفيات 

احلكومية من عطلت مزمنة يف امل�صاعد والتدفئة والتربيد واملطابخ 

ال�صحي،  ال�رشف  ونظام  العمليات،  وغرف  الغ�صيل  ومكائن 

ال�صالح  املاء  تو�صيل  ويف  الكهرباء،  يف  املتكررة  نقطاعات  واالإ

جهزة واملعدات يف ردهات الطواريء، ف�صل عن  لل�رشب، وقلة االأ

دوية والتجهيزات التي ا�صبحت ظاهرة مزمنة يف املوؤ�ص�صات  قلة االأ

ال�صحية الر�صمية.

بلغت  حيث  �صتنتاجات  االإ هذه   10-3 اجلدول  يف  البيانات  تعزز 

�صبع  واإن   ،%21 حوايل  ال�صحة  ميدان  يف  احلرمان  م�صتويات 

حمافظات   9 واإن   %20 من  اأقل  حرمان  ن�صبة  �صجلت  حمافظات 

�صجلت ن�صبة حرمان تراوحت بني 20% اإىل 30%، واإن حمافظتني 

فقط )املثنى وال�صليمانية( �صجلت ن�صبة حرمان تتجاوز %30. 

تاأ�صي�صًا على ما تقدم تكون الب�رشة اأقل املحافظات حرمانًا حيث بلغت 

ن�صبة احلرمان فيها 8%. وان اأعلى ن�صبة حرمان �صجلت يف حمافظة 

ال�صليمانية بلغت حوايل 33% تليها حمافظة املثنى وبابل، حوايل %32 

واخلارطة   ،10-3 اجلدول  يف  مو�صح  كما  التوايل،  على  و%30 

ح�صب  ال�صحة  ميدان  يف  احلرمان  م�صتويات  تو�صح  التي   1-3

ميدان  من  احلرمان  ن�صب  فيو�صح   5-3 ال�صكل  اأما  املحافظات. 

�رش. ال�صحة ح�صب املحافظات للأ

ح�صب  املعي�صة  م�صتوى  بدليل  ال�صحة  دليل  اإجتاهات  مقارنة  وعند 

املحافظات، يلحظ وكاإجتاه عام وجود اإرتباط اإيجابي يف م�صتويات 

جتاه �صجل تباينًا  احلرمان بالن�صبة للدليلني، على الرغم من اإن هذا االإ

يف بع�س حمافظات اإقليم كرد�صتان واملحافظات اجلنوبية. فعلى �صبيل 

املثال، �صجلت حمافظات دهو� وال�صليمانية ن�صب حرمان عالية يف 

12 و 18 على التوايل.  اإىل  ميدان ال�صحة تراجع م�صتوى ترتيبها 

املحافظات  لهذه  احلرمان  م�صتويات  فيه  اإنخف�صت  الذي  الوقت  يف 

)اجلدول  التوايل  على  7 و9  الرتتيب  اإىل  املعي�صة  م�صتوى  دليل  يف 

3-11(. وعلى العك�س من ذلك �صجلت بع�س املحافظات اجلنوبية 

)مي�صان وذي قار والنجف وكربلء( م�صتويات حرمان منخف�صة يف 

ميدان ال�صحة، بلغ ترتيبها 2، 9، 8، 7 على التوايل. بينما اإرتفعت 

فيها م�صتويات احلرمان يف دليل م�صتوى املعي�صة، حيث بلغ ترتيبها 

الب�رشة  حمافظة  اأن  ويلحظ  التوايل.  على   13  ،11  ،15  ،10

رقم  الرتتيب  )احتلت  ال�صحة  دليل  م�صتوى حرمان يف  اأقل  �صجلت 

1(، اإىل جانب اأنها �صجلت ن�صبة حرمان منخف�صة يف دليل م�صتوى 

ترتيب  على  ح�صلت  حمافظات  خم�س  واأن   .)5 )ترتيب  املعي�صة 

التي ح�صلت  ذاتها  7 هي  يقل عن  ال�صحة  مليدان  مل�صتويات حرمان 

�صبيل  فعلى  املعي�صة.  م�صتوى  دليل  يخ�س  فيما  متقدمة  مراتب  على 

املثال ح�صلت حمافظات )الب�رشة، �صلح الدين، بغداد، االنبار، 

اأربيل( على تراتيب )1، 6، 4، 5، 3( يف دليل ال�صحة، يف الوقت 

الذي ح�صلت فيه على تراتيب )5، 6، 2، 4، 1( يف دليل م�صتوى 

املعي�صة.

اإجتاهات  بني  طردية  علقة  وجود  املوؤ�رشات  هذه  تظهر  عموما، 

ال�صحة،  حاجة  من  واإحلرمان  �صا�صية  االأ احلاجات  من  احلرمان 

على الرغم من ت�صجيل بع�س املحافظات اجلنوبية م�صتويات حرمان 

نتباه، ب�صبب ظروف  منخف�صة يف دليل ال�صحة، وهي ق�صية ملفتة للإ

تلك املحافظات املثقلة باآثار احلروب وتراكماتها.

ن�صب  ح�صب  املحافظات  ترتيب  اإن  هنا،  االنتباه  يلفت  ما  ولعل 

�صا�صية خمتلف عن ترتيب  �رش املحرومة من احلاجات ال�صحية االأ االأ

خرى،  االأ وامليادين  التحتية  والبنى  التعليم  ميادين  يف  املحافظات 

من  احلرمان  م�صتوى  حيث  من  املحافظات  موؤ�رشات  جاءت  حيث 

تراجعت  املثال،  �صبيل  فعلى  مرتفعة.  �صا�صية  االأ ال�صحية  احلاجات 

م�صتويات  اإنخف�صت  بينما   ،18 الرتتيب  اإىل  ال�صليمانية  حمافظة 

ول.  احلرمان ب�صكل ملحوظ يف حمافظة الب�رشة لتحتل الرتتيب االأ

ال�صحة  اأقل حرمانا يف ميدان  الب�رشة  اإن حمافظة  اأخرى،  بعبارة 

من حمافظة ال�صليمانية.

املحافظات،  ح�صب  لل�صكان  الفعلي  العدد  االعتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

جمايل من  مكان احت�صاب ح�صة كل حمافظة من العدد االإ ي�صبح باالإ

تقدير  اجل  من  �رشوري  اأمر  وهو  العراق،  يف  املحرومة  �رش  االأ

حجم املوارد املطلوبة لتح�صني موؤ�رشات ال�صحة. ويعر�س اجلدول 

ال�صحة  ميدان  يف  املحرومة  �رش  االأ من  حمافظة  كل  ح�صة   12-3

ال�صابق  الرتتيب  عن  خمتلف  وهو  لذلك،  وفقا  املحافظات  وترتيب 

بحكم اختلف حجم ال�صكان ح�صب املحافظات. 

من  املحرومني  فراد  االأ اإجمايل  من  املحافظة  ح�صة  احت�صاب  وعند 

من  وكغريها  بغداد،  حمافظة  اأن  جند  العراق،  يف  ال�صحة  ميدان 

حوايل  بلغت  احلرمان  م�صتويات  اأعلى  �صجلت  خرى،  االأ امليادين 

طبيعي  اأمر  وهو   ،18 الرتتيب  واحتلت   ،)12-3 )اجلدول   %19

خرى،  االأ باملحافظات  قيا�صا  بغداد  حمافظة  �صكان  بحجم  يرتبط 

رغم تركز معظم اخلدمات ال�صحية فيها. بينما جاء ترتيب حمافظة 

فراد املحرومني �صمن املحافظة. مقابل  الثامن ح�صب ن�صبة االأ بغداد 

 ،%2 حوايل  احلرمان،  م�صتويات  اأقل  مي�صان  حمافظة  �صجلت  ذلك 

فراد املحرومني  ول ح�صب ح�صتها من اإجمايل االأ واحتلت الرتتيب االأ

فراد املحرومني  يف العراق. بينما جاء ترتيب املحافظة ح�صب ن�صبة االأ

�صمن املحافظة 18. ويلحظ ان هنا� تباينا وا�صحا يف ترتيب ح�صة 

فراد املحرومني  املحافظات ال�صمالية )اإقليم كرد�صتان( من اإجمايل االأ

يف العراق. ففي الوقت الذي احتلت حمافظة دهو� الرتتيب الثاين 

فراد املحرومني يف العراق، جاء ترتيب  ح�صب ح�صتها من اإجمايل االأ

حمافظتي اربيل وال�صليمانية 8، 16 على التوايل. كذلك تباينت ح�صة 

الدين(  �صلح  )ملحافظة  ال�صاد�س  الرتتيب  بني  الو�صط   حمافظات 

حمافظات   4 ترتيب  تراوح  كما  نينوى(.  )ملحافظة   17 والرتتيب 

فراد املحرومني بني )10 ملحافظة  جنوبية ح�صب ح�صتها من اإجمايل االأ

فراد املحرومني  وا�صط و 15 ملحافظة بابل(. وعند احت�صاب ن�صبة االأ
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ح�شب  ال�شحة  مليدان  احلرمان  ن�شب   :10-3 اجلدول 

�رس(  املحافظات ومقارنتها بدليل م�شتوى املعي�شة )% للأ

– بالرتتيب الت�شاعدي

احلرمان  لن�شبة  تبعًا  املحافظات  ترتيب   :11-3 اجلدول 

مليدان ال�شحة ولعموم دليل م�شتوى املعي�شة

املحافظة
دليل ميدان 

�صحة

دليل م�صتوى 

املعي�صة
املحافظة

دليل ميدان 

ال�صحة

دليل م�صتوى 

املعي�صة

الفرق بني 

الرتتيبني

154الب�رشة7.628.2الب�رشة

2108مي�شان12.433.1مي�صان

-312اربيل15.715.5اربيل

-422بغداد16.520.4بغداد

- 541االنبار17.122.9االنبار

660�صلح الدين17.628.5�صلح الدين

7136كربلء19.445.6كربلء

8113النجف21.138.8النجف

9156ذي قار21.849.7ذي قار

10122وا�صط23.843.5وا�صط

- 1183نينوى25.629.0نينوى

- 1275دهو�25.828.6دهو�

13141دياىل27.347.4دياىل

- 14311كركو�27.620.4كركو�

15161القاد�صية28.151.6القاد�صية

16171بابل29.655.5بابل

17181املثنى31.756.4املثنى

- 1899ال�صليمانية32.729.4ال�صليمانية

كرث حرمانا( 20.731.2العراق قل حرمانا 18 للمحافظة االأ )1 للمحافظة االأ

رقام الغامقة يف اجلدول 3-10 اىل ان ن�صبة احلرمان يف تلك املحافظات تزيد على ن�صبة احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام، اأما القيمة الغامقة يف اجلدول 3-11 فتبني اأكرب فرق يف الرتتيب بني  ملحظة: ت�صري االأ

�صارة �صالبة دل ذلك على ان م�صتوى حرمان املحافظة من امليدان اأكرث  دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، يف حني متثل القيم ال�صالبة الفرق بني ترتيب املحافظة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، فاإذا كانت االإ

من م�صتوى احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة

�رس( ال�شكل 3-5: ن�شب احلرمان مليدان ال�شحة ح�شب املحافظات )% للأ
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فراد ح�شب م�شتوى احلرمان يف ميدان ال�شحة – حمافظات اخلارطة 3-2: توزيع الأ

على الرغم من اأن بغداد 

تعد من املحافظات ذات 

م�صتوى احلرمان القليل 

يف ميدان ال�صحة، اإال اأن 

عدد املحرومني    يزيد 

على عدد املحرومني يف 

ميدان ال�صحة يف حمافظة 

املثنى، على الرغم من اأن 

املثنى �صجلت اأعلى م�صتوى 

حرمان يف هذا امليدان من 

بقية املحافظات.

�رس( اخلارطة 3-1: دليل ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

�رش املحرومة يف املناطق  ن�صبة االأ

الريفية اأكرث مما هي عليه يف 

املناطق احل�رشية ويف اأغلب 

املحافظات، كما هي وا�صحة من 

الدوائر البيانية، اإذ ت�صكل املناطق 

الريفية يف حمافظات ال�صليمانية 

واملثنى والقاد�صية ونينوى ودهو� 

وكركو� 50% اأو اأكرث من 

�رش املحرومة، فيما  جمموع االأ

�رش الريفية يف حمافظة  ت�صكل االأ

الب�رشة 20% اأو اأقل من جمموع 

�رش املحرومة. االأ

�صكلت املناطق احل�رشية يف 

حمافظات مي�صان والب�رشة 

نبار 10% اأو  و�صلح الدين واالأ

�رش املحرومة. اأقل من جمموع االأ
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م�صتويات  اأعلى  �صجلت  مي�صان  حمافظة  اأن  تبني  املحافظة،  �صمن 

فراد املحرومني  االأ ن�صبة  18 ح�صب  الرتتيب  احلرمان، وجاءت يف 

يف  ول  االأ الرتتيب  ال�صليمانية  حمافظة  �صجلت  بينما  املحافظة.  �صمن 

فراد املحرومني �صمن املحافظة. ومما يلفت االنتباه اإن اأربع  ن�صبة االأ

فراد املحرومني �صمن  حمافظات جنوبية �صجلت انخفا�صا يف ن�صبة االأ

 ،5 3، ذي قار  2، وا�صط  املحافظة، وجاء ترتيبها االتي: كربلء 

وبابل 6.)اجلدول 3-12 واخلارطة 2-3(.

�شرات ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات  8. موؤ

�رش املحرومة ح�صب   يبني اجلدول 3-13 واخلارطة 3-3 ن�صب االأ

املوؤ�رشات  ال�صبعة املكونة مليدان ال�صحة وح�صب املحافظات.

التي تزيد  املحافظات  املظللة هي  فاملحافظات  النتائج من�صجمة.  تبدو 

ن�صبة احلرمان فيها ح�صب دليل ميدان ال�صحة عن املتو�صط الوطني. 

قيم احلرمان  بكل موؤ�رش متثل  العمود اخلا�س  املظللة يف  واخلانات 

التي تزيد عن املتو�صط الوطني للموؤ�رش. ويلحظ ان املحافظات التي 

تزيد فيها ن�صبة احلرمان عن املتو�صط الوطني ح�صب دليل ال�صحة، 

هي نف�صها تقريبا التي تزيد فيها ن�صبة احلرمان عن املتو�صط الوطني 

بالن�صبة ملوؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل م�صت�صفى عام، والوقت 

امل�صتغرق للو�صول اىل مركز �صحي اأويل/طبيب ومدى الر�صا عن 

اجلدول 3-12: ح�شة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان ال�شحة- بالرتتيب الت�شاعدي مبوجب ن�شبة احلرمان

املحافظة
فراد املحرومني  عدد االأ

)األف(

ح�صة املحافظة من 

اإجمايل املحرومني يف 

العراق

فراد املحرومني  ن�صبة االأ

�صمن املحافظة

ترتيب املحافظة ح�صب 

فراد  ح�صتها من اإجمايل االأ

املحرومني )الرتتيب 1 

قل حرمانا( للمحافظة االأ

ترتيب املحافظة ح�صب 

فراد املحرومني  ن�صبة االأ

�صمن املحافظة )الرتتيب 1 

قل حرمانا( للمحافظة االأ

115019.424.6188بغداد

70011.827.6177نينوى

5889.934.3161ال�صليمانية

4637.827.8156بابل

4126.915.71416دياىل

3235.429.1135ذي قار

2724.617.21251القاد�صية

2384.017.51114كركو�

2373.931.0103وا�صط

2283.820.7912االنبار

2183.724.489اربيل

2153.617.9713النجف

1983.322.0610�صلح الدين

1853.129.954املثنى

1632.733.342كربلء

1402.421.9311الب�رشة

1162.012.5217دهو�

951.67.8118مي�صان

5941100.021.9العراق

اخلدمات ال�صحية يف حني هنا� بع�س االختلفات اجلزئية بالن�صبة 

التقزم و�صوء تغذية االطفال وعدد االفراد الذين يعانون  ملوؤ�رشات 

من مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية.

2004، ن�صبًا مقاربة للن�صب  حوال املعي�صية  كما بينت نتائج م�صح االأ

والعوق  املزمنة  مرا�س  االأ اأن  النتائج  اأظهرت  حيث  املذكورة. 

موجودة بن�صب اأكرب يف احل�رش عما هو عليه يف الريف )9% للح�رش 

تليها  ال�صمالية،  املنطقة  يف  الن�صب  اأعلى  وكانت  للريف(.  و%6 

منطقة بغداد واملنطقة الو�صطى واملنطقة اجلنوبية. و�صجلت حمافظة 

حمافظة  تليها  مرا�س،  االأ بهذه  �صابة  للإ ن�صبة  اأعلى  ال�صليمانية 

اأقل  مي�صان  حمافظة  و�صجلت  وبغداد،  كركو�  وحمافظة  دهو�، 

مرا�س7%13. يلحظ اأن بغداد �صجلت م�صتويات  ن�صبة لوجود هذه االأ

حرمان يف هذا املوؤ�رش اأعلى من املعدل العام للعراق بينما �صجلت يف 

خرى ن�صب حرمان اأقل من املعدل العام. جميع املوؤ�رشات االأ

يلحظ من اجلدول 3-13 ان املعدل الوطني للحرمان ملوؤ�رش عدد 

�رشة امل�صابني باأمرا�س مزمنة اأو م�صاكل �صحية بلغ %12  اأفراد االأ

اأقل ن�صبة للحرمان باملقارنة مع بقية موؤ�رشات ميدان ال�صحة  وهذه 

بلغت  التي  طفال  للأ التغذية  �صوء  ملوؤ�رش  احلرمان  ن�صبة  عدا  )فيما 

9%(. لقد بلغ عدد املحافظات التي لها ن�صب حرمان تزيد على املعدل 

الوطني ع�رش حمافظات، منها اربع حمافظات جنوبية، وقد كانت 

حوال املعي�صية 2004، م�صدر �صابق. 13.  م�صح االأ
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اإذ  املوؤ�رش  لهذا  ناحية احلرمان  املحافظات من  اأقل  الب�رشة  حمافظة 

بلغت 4%، تليها حمافظتا مي�صان وذي قار)7%(، وقد كانت حمافظة 

دهو� اأكرث املحافظات حرمانًا يف هذا املوؤ�رش اإذ بلغت ن�صبة احلرمان 

اأما حمافظة بغداد فقد اأظهرت ن�صبة حرمان مقاربة للمعدل   ،%20

الوطني بلغت %13.

طفال )الوزن ن�صبة اإىل العمر(  اأما بخ�صو�س موؤ�رش �صوء التغذية للأ

 %9.2( والريف  للح�رش  ن�صبيًا  يتقارب  الوطني  املعدل  اأن  فيلحظ 

اأطفال  لديها  التي  �رش  االأ ن�صبة  �صكلت  بينما  التوايل.  و 9.3%( على 

الوطني تقريبًا، حيث  املعدل  ال�صديد �صعفي  التغذية  ب�صوء  م�صابون 

يف  ال�صعفني  من  واأكرث   ،%18 حوايل  دهو�  حمافظة  يف  بلغت 

املحرومة  �رش  االأ ن�صب  و�صكلت   ،%22 حوايل  اأربيل،  حمافظة 

املعدل  من  اأعلى  ن�صبًا  تية  االآ املحافظات  يف  ال�صحة  ميدان  دليل  يف 

املثنى،  القاد�صية، دياىل،  التغذية وهي حمافظات  �صوء  الوطني يف 

كربلء، ذي قار، ووا�صط، بينما �صجلت حمافظات كركو� وبابل 

نبار وبغداد والنجف ومي�صان والب�رشة  و�صلح الدين ونينوى واالأ

�رش  االأ ن�صب  يف  الوطني  املعدل  عن  متدنية  معدالت  وال�صليمانية 

املحرومة ملوؤ�رش �صوء التغذية )اجلدول 13-3(.

ن�صب من  اأعلى  اأربيل  �صجلت حمافظة  التقزم،  يتعلق مبوؤ�رش  وفيما 

�رش العراقية التي لديها اأطفال م�صابون بالتقزم بلغت حوايل %31،  االأ

تليها حمافظة وا�صط حوايل 26%. واإن اأقل املحافظات حرمانًا لهذا 

املوؤ�رش هي ال�صليمانية اإذ بلغت ن�صبتها حوايل 10%. وتبني من البيانات 

يف اجلدول املذكور اأن 6 حمافظات جنوبية �صجلت م�صتوى حرمان 

يف هذا املوؤ�رش اأعلى من املعدل العام يف العراق. وقد اأظهرت نتائج 

العمر(  اإىل  )الطول  التغذية  ل�صوء  اأن  اأي�صَا  املعي�صية  حوال  االأ م�صح 

تعليم  م�صتوى  اإنخف�س  فكلما  االم،  تعليم  م�صتوى  علقة عك�صية مع 

�صابة ب�صوء التغذية )التقزم(، وتبلغ ن�صب  م كلما اإزدادت ن�صبة االإ االأ

مهات اللواتي مل يلتحقن بالدرا�صة اأبدًا حوايل  طفال االأ �صوء التغذية الأ

بتدائية حوايل %24،  مهات اللواتي اإلتحقن بالدرا�صة االإ 26%، وللأ

�صابة  االإ ن�صبة  فاإن  املتو�صطة  الدرا�صة  اأنهني  اللواتي  مهات  االأ اأما 

الدرا�صة  اأنهني  اللواتي  وللن�صاء   ،%21 حوايل  بلغت  اأطفالهن  بني 

عدادية حوايل 14%7. االإ

حمل،  اخر  اأثناء  ال�صحية  الرعاية  حول  �صت�صارة  االإ يخ�س  وفيما 

فقد �صجل هذا املوؤ�رش ثالث اأقل ن�صبة للحرمان على موؤ�رشات ميدان 

يف  للحرمان  ن�صب  اأعلى  �صجلت  وقد   ،%13 حوايل  بلغت  ال�صحة 

للحرمان يف حمافظة  ن�صب  واأقل   ،%20 قار، حوايل  حمافظة ذي 

نبار، حوايل 4.4%. واإن 12 حمافظة �صجلت ن�صب حرمان لهذا  االأ

املوؤ�رش اأعلى من املعدل العام للعراق، منها 7 حمافظات يف املنطقة 

�صجلت  نبار(   االأ )باإ�صتثناء  الو�صط  حمافظات  جميع  واإن  اجلنوبية، 

العام، مما يعك�س  اأعلى من املعدل  خرى م�صتويات حرمان  هي االأ

املنطقة،  هذه  حمافظات  يف  ال�صحي  امليدان  يف  احلرمان  م�صتويات 

)اجلدول 13-3(.

�رس( اخلارطة 3-3: موؤ�رسات دليل ميدان ال�شحة على م�شتوى املحافظات )% للأ

�رشطة البيانية يف  تعك�س االأ

اخلارطة م�صتويات احلرمان 

املختلفة بالن�صبة ملوؤ�رشات 

ميدان ال�صحة، اإذ اأن اأعلى 

املوؤ�رشات حرمانًا هو زمن 

الو�صول اىل مركز �صحي 

اويل، ثم موؤ�رش مدى الر�صا 

عن اخلدمات ال�صحية، يليه 

موؤ�رش زمن الو�صول اىل 

م�صت�صفى عام، وهذا النمط 

من توزيع م�صتويات احلرمان 

مت�صابه يف اأغلب املحافظات.

حوال املعي�صية 2004، امل�صدر ال�صابق نف�صه، ج2، �س74-70. 14.  م�صح االأ
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�رس( اجلدول 3-13: ن�شبة احلرمان ملوؤ�رسات دليل ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات )% للأ

املحافظة

عدد اأفراد 

�رشة الذين  االأ

يعانون من 

مر�س ع�صوي 

مزمن اأو 

م�صاكل �صحية

�صوء تغذية 

طفال  للأ

)الوزن اإىل 

العمر(

التقزم   )الطول 

اإىل العمر(

�صت�صارة حول  االإ

الرعاية ال�صحية 

اأثناء اآخر حمل

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

م�صت�صفى عام

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

مركز �صحي 

اأويل / طبيب

مدى الر�صا 

عن اخلدمات 

ال�صحية

دليل ميدان 

ال�صحة

20.117.824.415.425.251.335.325.8دهو�

15.86.522.324.540.743.039.525.6نينوى

18.87.010.09.039.261.148.532.7ال�صليمانية

13.25.713.618.455.848.930.727.6كركو�

11.022.330.911.911.352.419.215.7اأربيل

10.912.425.419.738.557.043.527.3دياىل

نبار 15.28.721.14.435.835.336.117.1االأ

13.48.414.56.628.729.527.916.5بغداد

11.35.816.717.942.754.949.429.6بابل

13.49.919.915.623.143.243.319.4كربلء

10.09.626.111.630.753.253.723.8وا�صط

7.55.712.914.530.155.041.017.6�صلح الدين

13.27.320.417.430.249.943.221.1النجف

13.016.119.415.721.034.863.828.1القاد�صية

17.410.818.826.749.061.038.531.7املثنى

7.39.614.819.923.241.053.921.8ذي قار

7.08.424.821.78.438.624.212.4مي�صان

4.17.916.35.78.723.935.77.6الب�رشة

12.39.218.213.429.541.837.720.7العراق

رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املحافظات تزيد على ن�صب احلرمان العامة للدليل اأو للموؤ�رش. ملحظة: ت�صري االأ

حوال املعي�صية يف العراق 2004، اأن %96  لقد بينت نتائج م�صح االأ

�رشاف عليها ممن يفرت�س باأنهم م�رشفون  من حاالت الوالدة مت االإ

مهرة، وكانت الن�صبة يف الريف 91% مقابل 98% يف احل�رش. وتعد 

 %96 املتحققة يف االردن  بالن�صب  الن�صبة جيدة وميكن مقارنتها  هذه 

واململكة العربية ال�صعودية 90% واإيران 77% و �صوريا 71% خلل 

اأواخر الت�صعينات اإىل عام 152001. 

يف الوقت نف�صه ترتفع م�صتويات احلرمان يف موؤ�رش الوقت امل�صتغرق 

العراق  يف   %30 حوايل  اإىل  لت�صل  عام  م�صت�صفى  اإىل  للو�صول 

حمافظة  يف  للحرمان  م�صتوًا  اأعلى  املوؤ�رش  هذا  �صجل  وقد  عمومًا. 

56%، واأدنى ن�صبة يف حمافظة مي�صان بلغت  كركو� بلغت حوايل 

حوايل 8%، واإن 8 حمافظات �صجلت ن�صبة حرمان يف هذا املوؤ�رش تقل 

عن املعدل العام للحرمان يف العراق، 5 منها يف املنطقة اجلنوبية. 

واإن جميع املحافظات يف املنطقة الو�صطى �صجلت ن�صب حرمان اأعلى 

من املعدل العام يف العراق. 

 

وفيما يخ�س موؤ�رش الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل مركز �صحي اأويل/ 

طبيب، فقد �صجل هذا املوؤ�رش اأعلى ن�صب للحرمان تراوحت بني %61 

 %24 اإىل حوايل  املثنى،  60% يف حمافظة  ال�صليمانية و  يف حمافظة 

اأعلى  ن�صب حرمان  12 حمافظة �صجلت  الب�رشة. واإن  يف حمافظة 

االطباء  اأو  امل�صتو�صفات  توفر  يعك�س مدى  العام، وهذا  املعدل  من 

و�صعوبة الو�صول لهم يف املحافظات. ويلحظ اأن جميع املحافظات 

نبار( �صجلت م�صتويات حرمان اأعلى  ال�صمالية والو�صطى )باإ�صتثناء االأ

من املعدل العام. تظهر هذه املعطيات اأن الغالبية العظمى من مناطق 

واملراكز  امل�صتو�صفات  توفر  يف  وا�صح  نق�س  من  تعاين  العراق 

ال�صحية، حيث ي�صكل طول الوقت امل�صتغرق يف و�صول املواطنني 

عقبة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  اإىل  الريفية  املناطق  يف  ال�صاكنني  وخا�صة 

النقل  طرق  نوعية  عن  ف�صًل  املوؤ�ص�صات  هذه  اإ�صتخدام  يف  رئي�صية 

واملوا�صلت التي توثر جميعها على مدى اإ�صتخدام هذه اخلدمات كما 

توثر عوامل اأخرى على اإ�صتخدام اخلدمات ال�صحية اأهمها التكاليف 

فراد  منية التي تواجه االأ �صايف للنقل اإىل جانب امل�صاكل االأ والوقت االإ

يف الو�صول اإىل امل�صتو�صف اأو الطبيب.

 %14 اأن   ،2004 العراق  يف  املعي�صية  حوال  االأ م�صح  اأظهر  لقد 

الوقت  من  �صاعة  من  اأكرث  اإىل  يحتاجون  رياف  االأ يف  ال�صكان  من 

للو�صول اإىل امل�صت�صفى، مقابل 3% يف احل�رش، واإن 6% من ال�صكان 

رياف ي�صتغرقون اأكرث من �صاعة للو�صول اإىل مركز الرعاية  يف االأ

النتائج  بينت  املناطق احل�رشية، كما  1% يف  ولية مقابل  االأ ال�صحية 

 15. UNICEF, The State of Children and Women in The Middle East and North Africa, 2000.
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من  اأكرث  لل�صفر  ي�صطرون  املثنى  ال�صكان يف حمافظة  من   %23 اأن 

30 دقيقة للو�صول اإىل طبيب، وي�صطر 10% منهم اإىل ال�صفر اأكرث 

بني حمافظات  ن�صبة  اأعلى  اإىل طبيب وهي  للو�صول  دقيقة   60 من 

العراق16. 

اأما بخ�صو�س موؤ�رش مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية، فقد �صجل 

�صجلت  وقد   ،%38 حوايل  اإىل  و�صل  احلرمان  ن�صبة  يف  ارتفاعًا 

حوايل  بلغت  املوؤ�رش  هذا  يف  للحرمان  م�صتوًا  اأقل  اأربيل  حمافظة 

 .%64 القاد�صية،  حمافظة  يف  للحرمان  م�صتوًا  اأعلى  مقابل   ،%19

ويلحظ اأن 11 حمافظة �صجلت م�صتويات حرمان اأعلى من املعدل 

العام يف العراق 7 منها يف املنطقة اجلنوبية. واأن حمافظات نينوى 

حرمان  ن�صب  �صجلت  الو�صطى  املنطقة  من  الدين  و�صلح  ودياىل 

يعك�س  املوؤ�رش  هذا  م�صتويات  ارتفاع  اإن  الوطني.  املعدل  اأعلى من 

احلاجات  هذه  اإ�صباع  يف  املجتمع  يف  وا�صعة  ل�رشائح  املعاناة  حجم 

جتاهات يف  �صا�صية، يف الوقت نف�صه يلحظ اأن هنا� تباينًا يف االإ االأ

حتديد الر�صا. ورمبا يعود ذلك اإىل تاأثر املجيبني بعوامل عديدة مثل 

ت�صال وكلفة الزيارة ال�صحية، واإ�صتدامة اخلدمة ومقدمها،  طرق االإ

ملقدمي  ن�صاين  االإ والتعامل  ال�صحي،  للمركز  الفيزيائي  والتكوين 

اخلدمة  مقدم  يق�صيه  الذي  والوقت  املقدمة  واملعلومات  اخلدمة، 

الطبيب، واخلدمة  امل�صتخدمة وجن�س  التقنيات  املري�س ونوعية  مع 

التمري�صية17.

9. دليل ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات واحل�شر 

والريف

احلالية وما  بال�رشاعات  العراق  ب�صكل عام يف  ال�صحة  تاأثر ميدان 

وخ�صو�صًا  اإ�صتثناء،  بل  مناطقه  جميع  طال  تدهور  من  عنها  جنم 

هذا  اأغوار  ول�صرب  ال�صابقة.  املعطيات  بينتها  كما  منها،  الريفية 

وىل تت�صل  اأ�صا�صيتني. االأ امليدان ينبغي ت�صليط ال�صوء على ق�صيتني 

لقد  والريفية.  احل�رشية  بالبيئتني  تت�صل  والثانية  ذاتها  باملوؤ�رشات 

اأظهرت نتائج موؤ�رشات دليل ال�صحة ال�صبعة تباينًا مماثًل �صواء بني 

اأو بني احل�رش  املختلفة وريفها  املحافظات  اأو بني ح�رش  املحافظات 

والريف للمحافظة الواحدة.

لقد اأظهرت املعطيات يف اجلدول 3-14 اإن انخفا�س ن�صب احلرمان 

يف دليل ال�صحة يف ح�رش املحافظات اإنعك�س على انخفا�س م�صتويات 

�صا�صية.  التباين بني ح�رش املحافظات املختلفة يف اإ�صباع هذه احلاجة االأ

حمافظات   4 ح�رش  يف   %10 عن  تقل  احلرمان  ن�صبة  اإن  فيلحظ 

 %20 وبن�صبة  11 حمافظة،  19%  يف ح�رش   -%10 بني  وترتاوح 

فما فوق يف ح�رش ثلث حمافظات لت�صجل اأعلى م�صتوى حرمان يف 

ح�رش حمافظة ال�صليمانية وبواقع يقرتب من حوايل 29%. و�صجلت 

اأقل ن�صبة حرمان يف ح�رش حمافظة مي�صان، حوايل 6%، )اجلدول 

3-14(. كما اأن اخلارطة 3-4 توؤ�رش اأن املحافظات التي �صجلت اأقل 

حرمان يف ميدان ال�صحة يف مناطقها احل�رشية هي حمافظة مي�صان 

اأ�رشت  حني  يف  الو�صطى.  املحافظات  ومعظم  اجلنوبية  املنطقة  يف 

للحرمان يف  عالية  م�صتويات  اجلنوبية  املنطقة  خم�س من حمافظات 

بابل،  )كربلء،  حمافظات  وهي  ال�صحية  �صا�صية  االأ اخلدمة  ميدان 

ال�صحية  اخلدمات  تدهور  يعك�س  مما  القاد�صية(،  النجف،  وا�صط، 

يف املحافظات اجلنوبية. كما يلحظ ارتفاع م�صتويات احلرمان يف 

ح�رش حمافظتي ال�صليمانية واأربيل.

عك�صت املوؤ�رشات ال�صابقة وجود م�صتويات من التباين يف اإ�صباع حاجة 

ال�صحة بني ح�رش املحافظات واملناطق املختلفة. يلحظ اأي�صا اإت�صاع  

فجوة التباين يف اإ�صباع هذه احلاجة بني ح�رش املحافظات وريفها من 

جهة وبني ريف املحافظات من جهة اأخرى )اجلدول 3-14 وال�صكل 

يف  املقيمة  �رس  الأ اإجمايل  من   %( املحافظات  وريف  ح�رس  ح�شب  ال�شحة  مليدان  احلرمان  م�شتويات   :4–3 اخلارطة 

املحافظة(

    احل�رس                                                                                       الريف

حوال املعي�صية 2004، م�صدر �صابق. 16.  م�صح االأ

17. Outpatient Satisfaction with Health Centers.
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�رس( اجلدول 3-14: ن�شب احلرمان مليدان ال�شحة ح�شب املحافظات وترتيب احل�رس والريف )% للأ

املحافظة
ن�صبةاحلرمان

%
ترتيب

دليل م�صتوى 

املعب�صة
ترتيب%املحافظة

دليل م�صتوى 

املعي�صة

دهو�
ح�رش

ريف

10.0

50.3

6

32

3.9

67.1
كربلء

ح�رش

ريف

15.6

30.6

13

22

39.3

64.3

نينوى
ح�رش

ريف

13.5

50.4

9

33

11.1

65.7
وا�صط

ح�رش

ريف

17.3

35.1

15

25

25.6

74.7

ال�صليمانية
ح�رش

ريف

28.6

70.2

21

36

22.6

91.6
�صلح الدين

ح�رش

ريف

7.7

28.0

3

19

21.1

45.7

كركو�
ح�رش

ريف

21.6

50.2

18

31

8.6

64.4
النجف

ح�رش

ريف

18.0

34.0

16

24

28.5

80.3

اأربيل
ح�رش

ريف

14.8

42.7

11

30

13.7

66.0
القاد�صية

ح�رش

ريف

16.9

50.5

14

34

33.4

88.2

دياىل
ح�رش

ريف

14.7

39.6

10

28

25.3

68.8
املثنى

ح�رش

ريف

13.0

55.5

7

35

29.3

90.8

نبار االأ
ح�رش

ريف

8.7

28.0

4

19

9.1

41.0
ذي قار

ح�رش

ريف

13.3

38.4

8

27

35.9

76.7

بغداد
ح�رش

ريف

15.2

35.6

12

26

19.3

35.8
مي�صان

ح�رش

ريف

5.6

31.4

1

23

18.2

74.2

بابل
ح�رش

ريف

19.5

42.4

17

29

40.2

75.0
الب�رشة

ح�رش

ريف

7.2

9.8

2

5

25.1

45.9

العراق

ح�رش

ريف

ح�رش وريف

15.3

39.2

20.7

10.4

26.6

18.5

21.2

64.9

31.2

�رس( ال�شكل 3-6: ن�شب احلرمان لدليل ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ
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3-6 واخلارطة 3-4( تعك�س مديات هذا التباين. ففي الوقت الذي 

�صجلت ن�صبة احلرمان يف ميدان ال�صحة يف ح�رش مي�صان حوايل %6 

فقط، بلغت ن�صبة احلرمان يف ريف ال�صليمانية حوايل 70%. اأما يف 

ريف املحافظات فاإن التباين يف م�صتويات احلرمان يف ميدان ال�صحة 

تراوح بني نحو 10% لريف الب�رشة و 70% لريف ال�صليمانية، واإن 

ريف حمافظة واحدة فقط وهي الب�رشة �صجل ن�صبة حرمان اأقل من 

ن�صبة  �صجل  الدين(  و�صلح  نبار  )االأ فقط  حمافظتني  وريف   %10

حرمان تراوحت بني 20% و 30%، وريف 7 حمافظات �صجل ن�صبة 

حرمان بني 30%-40%، بينما و�صل عدد املحافظات التي جتاوزت 

40% ثماين حمافظات، مما يعك�س تدهور  ن�صبة احلرمان يف ريفها 

الو�صع ال�صحي يف اأرياف غالبية املناطق العراقية. 

اأن ن�صبة   2004 حوال املعي�صية يف العراق،  اأظهرت نتائج م�صح االأ

طفال امل�صابني ب�صوء التغذية العام )الوزن ن�صبة اإىل العمر( بلغت  االأ

حوايل 12% بواقع 12.8% يف الريف مقارنة بـ 11.4% يف احل�رش، 

وت�صري منظمة اليوني�صيف اإىل اأن ن�صب �صوء التغذية يف العامل بلغت يف 

ماكن احل�رشية18. ماكن الريفية 1.5 معدالتها يف االأ االأ

 

حوال املعي�صية، اأن ثمة اإختلف كبري يف تف�صي �صوء  كما اأظهر م�صح االأ

التغذية )الوزن اإىل الطول( بني املناطق اجلغرافية واملحافظات، اإذ 

يبلغ  حيث  احلاد  التغذية  �صوء  لتف�صي  ن�صبة  اأعلى  من  اجلنوب  يعاين 

طفال  قليمي للهزال 9%، ويف القاد�صية يعاين 17% من االأ املعدل االإ

حيث  ال�صمالية  املنطقة  يف  ن�صبيًا  اأف�صل  الو�صع  اأن  بيد  الهزال،  من 

يعاين 4% من �صوء التغذية احلاد19.

�شرات ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات واحل�شر  10. موؤ

والريف

تباينًا يف م�صتويات احلرمان بني املحافظات  كما �صجل دليل ال�صحة 

دليل  موؤ�رشات  نتائج  اأظهرت  �صابقا.  مر  كما  والريف  واحل�رش 

ح�رش  بني  اأو  املحافظات  بني  �صواء  مماثًل  تباينًا  ال�صبعة  ال�صحة 

اأو بني احل�رش والريف   )7-3 )ال�صكل  اأو ريفها  املحافظات املختلفة 

للمحافظة الواحدة )اجلدول 3- 15(.

مر�س  من  يعانون  الذين  �رش  االأ اأفراد  عدد  مبوؤ�رش  يتعلق  فيما  اأ. 

ع�صوي مزمن اأو من م�صاكل �صحية، يلحظ اأنه يعك�س م�صتويات 

الريف،  م�صتوى  ال�صحة على  موؤ�رشات  بني  منخف�صة  حرمان 

بحدود 10%، بينما �صجل ذات املوؤ�رش ن�صبة حرمان بلغت %13 

ن�صبة  اأدنى  �صجلت  الب�رشة  حمافظة  اأن  ويلحظ  احل�رش.  يف 

حرمان لهذا املوؤ�رش بلغت 4%، تليها حمافظة مي�صان 7%. واأن 

التي  �رش  االأ ن�صبة  بلغت  حيث  حرمانًا،  املحافظات  اأكرث  دهو� 

�رش  لديها م�صاب مبر�س مزمن اأو بعوق 20% من جمموع االأ

فيها، تليها حمافظة ال�صليمانية، 19%، واملثنى حوايل 17%. كما 

مرا�س  نلحظ يف ق�صم من املحافظات تقارب ن�صب وجود هذه االأ

بني الريف واملدينة وهذه املحافظات هي حمافظة مي�صان حوايل 

نبار 15.1% للح�رش و  6% للح�رش و 9% للريف، وحمافظة االأ

الن�صبتان  فيها  تتقارب  التي  دهو�  وحمافظة  للريف،   %15.3

20.4% يف احل�رش و 19.5% للريف. اإن انخفا�س م�صتويات 

احلرمان يف الريف رمبا يكون ناجمًا عن ب�صاطة احلياة الريفية 

ن�صبة  من  يقلل  مما  احلياة،  و�صغوط  التوترات  عن  وبعدها 

مرا�س املزمنة، اأو رمبا يعود اإىل قلة الوعي باأهمية  �صابة باالأ االإ

الفح�س الطبي الدوري الذي ميكن من خلله ت�صخي�س العديد 

حوال  االأ م�صح  اأظهر  وقد  املكت�صفة.  غري  املر�صية  احلاالت  من 

اإعتمدت  والتي  �صابقًا  املذكورة  الن�صب  مع  متماثلة  ن�صبًا  املعي�صية 

�صابة بالعوق20.  ن�صب االإ

العمر(  اإىل  )الوزن  طفال  االأ تغذية  �صوء  موؤ�رش  يخ�س  وفيما  ب.  

واإن  والريف،  احل�رش  بني  فروقًا  ي�صجل  مل  املوؤ�رش  هذا  فاإن 

بلغت  والريف  احل�رش  من  كل  يف  املوؤ�رش  لهذا  احلرمان  ن�صبة 

9.2% و 9.3% على التوايل. ويلحظ اأن ح�رش حمافظة بابل 

�صجل اأقل ن�صبة للحرمان يف هذا املوؤ�رش بلغت حوايل 3% مقابل 

اأعلى ن�صبة حرمان للح�رش يف حمافظة اأربيل بلغت 22%، ويف 

القطاع الريفي تراوحت ن�صب احلرمان لهذا املوؤ�رش بني %5.7 

يف حمافظة �صلح الدين و 25% يف حمافظة اأربيل. لقد اأظهرت 

اأن  العراق،  يف  اله�صة  والفئات  الغذائي  من  االأ م�صح  نتائج 

للتقزم   %26 امل�صتوى الوطني كانت  التغذية على  معدالت �صوء 

للهزال، واأن املحافظات اجلنوبية  الوزن و%9  لنق�س  و %16 

وا�صط(   قار،  ذي  مي�صان،  قاد�صية،  جنف،  مثنى،  )ب�رشة، 

نت�صار الوا�صع ل�صوء التغذية21. تعاين من االإ

فروق  اأية  يظهر  فلم  العمر(،  اإىل  )الطول  التقزم  موؤ�رش  اأما  ج. 

لهذا  حرمان  ن�صبة  �صجلت  وقد  والريف.  احل�رش  بني  وا�صحة 

املوؤ�رش ن�صبًا ترتاوح بني 18% و19% على التوايل. وقد اأظهر 

احلرمان يف  ن�صب  اأن  اأي�صًا  العراق  املعي�صية يف  حوال  االأ م�صح 

�رش يف احل�رش وحوايل  االأ لدى   %18 بلغت حوايل  املوؤ�رش  هذا 

19% يف الريف22. ويلحظ اأن ح�رش حمافظة ال�صليمانية �صجل 

اأعلى  مقابل   ،%9 بلغت  املوؤ�رش  هذا  يف  حرمان  م�صتويات  اأقل 

ويف   .%30 حوايل  اأربيل  حمافظة  ح�رش  يف  حرمان  م�صتوى 

اأقل  قار  وذي  الب�رشة  حمافظتي  ريف  �صجل  الريفي  القطاع 

م�صتويات حرمان، حيث تطابقت ن�صبتيهما عند م�صتوى %10. 

بينما �صجل ريف حمافظة اأربيل  اأعلى م�صتويات حرمان بلغت 

اأعلى  �صجل  اأربيل  حمافظة  وح�رش  ريف  اأن  ويلحظ   ،%51

من  االأ م�صح  اأظهر  وقد  املوؤ�رش.  هذا  يف  للحرمان  م�صتويات 

الغذائي والفئات اله�صة يف العراق 2006، اأن معدالت التقزم يف 

حمافظات الب�رشة، دياىل، النجف، القاد�صية، �صلح الدين، 

ووا�صط تزيد على املعدل الوطني، واإن املوؤ�رشات تظهر زيادة 

حوال املعي�صية يف العراق 2004، م�صدر �صابق. 20.  م�صح االأ

من الغذائي، م�صدر �صابق، �س19-18. غذية العاملي، حتليل االأ 21.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون  مع برنامج االأ

حوال املعي�صية يف العراق، م�صدر �صابق. 22.  م�صح االأ

حوال املعي�صية، م�صدر �صابق، ج2، �س59. 18.  م�صح االأ

19. UNICEF, End of Decade. Data Base.
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اجلدول 3-15: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )%(

املحافظة

عدد اأفراد 

�رشة  االأ

الذين يعانون 

من مر�س 

ع�صوي مزمن 

اأو من م�صاكل 

�صحية

�صوء تغذية 

طفال  للأ

)الوزن اإىل 

العمر(

التقزم 

)الطول 

اإىل العمر(

�صت�صارة  االإ

حول الرعاية 

ال�صحية اأثناء 

اآخر حمل

الوقت 

امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

م�صت�صفى عام

الوقت 

امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

مركز �صحي 

اأوىل/طبيب

مدى الر�صا 

عن اخلدمات 

ال�صحية

دليل ميدان 

ال�صحة

دهو�

20.414.320.411.110.737.515.310.0ح�رش

19.523.932.222.748.873.766.350.3ريف

20.117.824.415.425.251.335.325.8ح�رش وريف

نينوى

16.85.023.317.422.729.221.813.5ح�رش

13.78.720.735.577.371.175.850.4ريف

15.86.522.324.540.743.039.525.6ح�رش وريف

ال�صليمانية

19.17.09.05.834.359.844.328.6ح�رش

16.17.417.935.184.573.287.670.2ريف

18.87.010.09.039.261.148.532.7ح�رش وريف

كركو�

12.94.913.213.450.343.021.321.6ح�رش

14.18.615.237.776.170.865.450.2ريف

13.25.713.618.455.848.930.727.6ح�رش وريف

اأربيل

11.222.230.111.59.252.017.914.8ح�رش

7.125.051.023.769.562.155.842.7ريف

11.022.330.911.911.352.419.215.7ح�رش وريف

دياىل

13.114.826.810.912.345.321.114.7ح�رش

8.810.724.426.263.968.365.339.6ريف

10.912.425.419.738.557.043.527.3ح�رش وريف

نبار االأ

15.110.020.63.516.125.321.48.7ح�رش

15.37.121.75.561.447.855.328.0ريف

15.28.721.14.435.835.336.117.1ح�رش وريف

بغداد

13.88.714.46.425.726.324.815.2ح�رش

7.65.915.19.870.874.872.835.6ريف

13.48.414.56.628.729.527.916.5ح�رش وريف

بابل

13.03.317.211.926.645.030.719.5ح�رش

9.28.216.224.563.367.473.342.4ريف

11.35.816.717.942.754.949.429.6ح�رش وريف

كربلء

14.410.319.514.710.033.636.815.6ح�رش

10.28.521.118.161.371.362.330.6ريف

13.49.919.915.623.143.243.319.4ح�رش وريف

وا�صط

11.610.025.97.317.035.339.917.3ح�رش

7.29.226.417.154.484.577.735.1ريف

10.09.626.111.630.753.253.723.8ح�رش وريف

�صلح الدين

8.86.812.67.711.139.420.67.7ح�رش

6.24.713.121.250.171.362.428.0ريف

7.55.712.914.530.155.041.017.6ح�رش وريف
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�رس( ال�شكل 3-7: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان ال�شحة ح�شب احل�رس والريف )% للأ

املحافظة

عدد اأفراد 

�رشة  االأ

الذين يعانون 

من مر�س 

ع�صوي مزمن 

اأو من م�صاكل 

�صحية

�صوء تغذية 

طفال  للأ

)الوزن اإىل 

العمر(

التقزم 

)الطول 

اإىل العمر(

�صت�صارة  االإ

حول الرعاية 

ال�صحية اأثناء 

اآخر حمل

الوقت 

امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

م�صت�صفى عام

الوقت 

امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

مركز �صحي 

اأوىل/طبيب

مدى الر�صا 

عن اخلدمات 

ال�صحية

دليل ميدان 

ال�صحة

النجف

14.26.919.615.724.343.938.018.0ح�رش

8.98.623.224.354.373.964.134.0ريف

13.27.320.417.430.249.943.221.1ح�رش وريف

القاد�صية

13.113.620.09.57.615.153.316.9ح�رش

12.920.318.326.347.774.282.750.5ريف

13.016.119.415.721.034.863.028.1ح�رش وريف

املثنى

20.010.421.014.823.040.714.313.0ح�رش

14.111.116.938.582.286.969.255.5ريف

17.410.818.826.749.061.038.531.7ح�رش وريف

ذي قار

7.911.217.412.19.927.047.413.3ح�رش

6.26.710.134.849.068.466.638.4ريف

7.39.614.819.923.241.053.921.8ح�رش وريف

مي�صان

6.28.525.018.34.620.710.75.6ح�رش

9.28.024.231.218.988.261.531.4ريف

7.08.424.821.78.438.624.212.4ح�رش وريف

الب�رشة

4.47.617.45.85.218.933.67.2ح�رش

2.69.510.14.928.352.147.29.8ريف

4.17.916.35.78.723.935.77.6ح�رش وريف

العراق

13.09.217.99.620.533.528.715.3ح�رش

10.19.318.824.059.969.868.139.2ريف

12.39.218.213.429.541.837.720.7ح�رش وريف
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اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�صغار  طفال  للأ التغذية  �صوء  وطاأة 

بني 12 �صهرًا و 23 �صهرًا، اإذ بلغ معدل التقزم والهزال اأعلى 

التوايل23.  على   %12 و   %30 بن�صبة  الفئة  تلك  عند  لهما  م�صتوًا 

التقزم بني  امل�صح وجود فروق وا�صحة يف معدالت  اأظهر  كما 

احل�رش والريف، اإذ بلغ املعدل 31% يف الريف مقارنة بـ %23 

حوال املعي�صية اإن ن�صبة  يف احل�رش. وقد اأظهرت نتائج م�صح االأ

التقزم يف الريف البالغة 25.6% هي اأعلى من ن�صبته يف احل�رش 

التي بلغت 24%21.4.

اأثناء  ال�صحية  الرعاية  حول  �صت�صارة  االإ موؤ�رش  بخ�صو�س  اأما  د. 

اآخر حمل، فاإن الفروق تبدو وا�صحة ل�صالح احل�رش، فقد �صجل 

هذا املوؤ�رش ارتفاعًا ملحوظًا يف ن�صب احلرمان يف ريف العراق 

العوامل  وتلعب  احل�رش،  يف   %10 حوايل  مقابل   %24 بلغت 

هامًا  دورًا  نتقال  االإ �صعوبات  عن  ف�صًل  جتماعية  واالإ الثقافية 

اأن ح�رش  الريف، ويلحظ  يف ارتفاع م�صتويات احلرمان يف 

 ،%4 حوايل  بلغت  حرمان  ن�صب  اأقل  �صجل  نبار  االأ حمافظة 

مقابل حوايل 18% حل�رش حمافظة مي�صان. ويف القطاع الريفي 

تراوحت ن�صب احلرمان لهذا املوؤ�رش بني حوايل 5% يف حمافظة 

الب�رشة وحوايل 39% يف حمافظة املثنى. لقد اأظهرت نتائج م�صح 

حوال املعي�صية، اأن 91% من الن�صاء يف الريف يتلقني امل�صاعدة  االأ

الن�صاء يف  98% من  القابلة وحتظى  اأو  الطبيب  احلمل من  اأثناء 

املمر�صات  اأو  طباء  االأ قبل  من  احلمل  اأثناء  بالرعاية  احل�رش 

وتلجاأ 9% من الن�صاء يف الريف اإىل م�صاعدة القابلت التقليديات 

خلل احلمل، مقابل 2% فقط من الن�صاء يف احل�رش25.

�صجل  فقد  العام،  امل�صت�صفى  اإىل  الو�صول  مبوؤ�رش  يتعلق  وفيما  هـ. 

اإذ  الريف.  يف  احلرمان  ن�صب  يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  املوؤ�رش  هذا 

امثال  ثلثة  اإىل حوايل  الريف  م�صتويات احلرمان يف  اإرتفعت 

يف العراق، حوايل 21% للح�رش مقابل 60% يف الريف. وعلى 

الن�صب  اأقل  والب�رشة  مي�صان  حمافظتا  �صجلت  احل�رش  �صعيد 

حمافظة  ح�رش  �صجل  بينما  التوايل(  على   %5.2 و   %4.6(

كركو� اأعلى م�صتويات حرمان 50%. اأما يف الريف فرتاوحت 

ن�صب احلرمان بني 19% يف حمافظة مي�صان و 85% يف حمافظة 

حوال املعي�صية، اأن %22  ال�صليمانية. لقد اأظهرت نتائج م�صح االأ

�رش يف املنطقة اجلنوبية ال ت�صتطيع الو�صول اإىل امل�صت�صفى  من االأ

خلل �صاعة اأو اأقل يقابلها 8% يف املنطقة الو�صطى وال�صمالية، و 

4% فقط يف بغداد26.

�صحي  مركز  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت  بخ�صو�س  اأما  و. 

من  تعاين  خا�صة  ب�صورة  الريفية  �رشة  االأ اأن  القول  فيمكن 

�صعوبة الو�صول اإىل املراكز ال�صحية، اإذ بلغت درجة حرمان 

رياف حوايل 70% مقابل حوايل 34% يف  يف هذه اخلدمة يف االأ

احل�رش، ويلحظ اأن هذا املوؤ�رش �صجل اأعلى م�صتويات حرمان 

القاد�صية  حمافظة  ح�رش  واأن  خرى،  االأ للموؤ�رشات  بالن�صبة 

�صجل اأقل ن�صب حرمان بلغت حوايل15%، مقابل اأعلى م�صتوى 

حرمان يف حمافظة ال�صليمانية بلغت حوايل 60%. وعلى �صعيد 

تراوحت  احل�رش،  حرمان  ن�صبة  �صعف  �صجل  الذي  الريف 

نبار و%88  االأ 48% يف ريف حمافظة  م�صتويات احلرمان بني 

يف ريف حمافظة مي�صان.

اأما ب�صدد موؤ�رش مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية والذي يعد  ز. 

من املوؤ�رشات املهمة لفاعلية هذه اخلدمة ودرجة احلرمان منها، 

فقد اأظهرت النتائج اأن التباين جتاوز ال�صعف ل�صالح احل�رش. 

 %68 مقابل  احل�رش  من   %29 حوايل  اأن  املعطيات  اأظهرت  اإذ 

املقدمة يف  ال�صحية  يكونوا را�صني عن اخلدمات  الريف مل  من 

املناطق  يف  الرا�صية  غري  �رش  االأ ن�صب  اأعلى  وكانت  مناطقهم، 

احل�رشية يف حمافظة القاد�صية  تليها حمافظة ذي قار، فمحافظة 

ح�رش  يف  الن�صب  اأقل  بلغت  بينما  وا�صط.  وحمافظة  ال�صليمانية 

حمافظة مي�صان. اأما بالن�صبة للمناطق الريفية فاإن املعدل الوطني 

�صكان  ثلثي  اأن  وتعني  عالية جدًا،  ن�صبة  68% وهي  بلغ حوايل 

ال�صحية  اخلدمات  عن  را�صني  يكونوا  مل  العراق  يف  رياف  االأ

املقدمة لهم، و�صجلت حمافظة ال�صليمانية اأعلى الن�صب لهذا املوؤ�رش 

�رش عدم ر�صاها عن اخلدمات  االأ 88% من  اأبدت حوايل  حيث 

ال�صحية يف املحافظة، تليها حمافظة القاد�صية، ثم حمافظة وا�صط، 

اأما املنطقة التي �صجلت ن�صبًا متدنية، اأي اأن ال�صكان كانوا اأكرث ر�صًا 

عن هذه اخلدمات يف الريف، فكانت ريف حمافظة الب�رشة، اإذ 

جتاوزت الن�صبة حوايل 47%. ويبني ال�صكل 3-7 الفرق يف ن�صب 

احلرمان ملوؤ�رشات ميدان ال�صحة بني احل�رش والريف.

ق�شية* 11. دليل ميدان ال�شحة على م�شتوى الأ

كما يلحظ وجود تباين يف ن�صب احلرمان على م�صتوى املحافظات، 

يف  البيانات  وتظهر  ق�صية.  االأ م�صتوى  على  اأو�صح  تباين  هنا� 

-%70.1 بني  تراوحت  ن�صب حرمان  اأعلى  3-5،اإن  اخلارطة 

التي  ق�صية  االأ تليها  اأربيل.  حمافظة  يف  �صقلوة  ق�صاء  يف   %100

عفك،  وهي:   %70-%50 بني  فيها  احلرمان  ن�صب  تراوحت 

وبدرة، وال�صلمان، من املحافظات اجلنوبية، وبنجوين، ورانية 

املحافظات  من  واحل�رش،  وال�صيخان،  ال�صمالية،  املحافظات  من 

الو�صطى.

ق�صية التي تراوحت ن�صب احلرمان  على �صعيد اآخر، اإرتفع عدد االأ

املنطقة  يف  ق�صاءًا   13 منها  ق�صاءًا،   29 اىل   %20-%10 بني  فيها 

اجلنوبية: ال�صويرة، النا�رشية، �صوق ال�صيوخ، املدينة، الكحلء، 

قلعة �صالح، النعمانية، الديوانية، النجف، الهندية، كربلء، �صط 

وبغداد،  الو�صطى  املنطقة  من  ق�صاءًا  و14  التمر،  عني  العرب، 

وق�صاءان من املنطقة ال�صمالية )دهو�، جومان(.

من الغذائي والفئات اله�صة، م�صدر �صابق. 23.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح االأ

24.  امل�صدر ال�صابق نف�صه.

حوال املعي�صية، م�صدر �صابق. 25.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح االأ

26.  امل�صدر ال�صابق نف�صه.

*  ملا كان حجم العينة ال ميكنه متثيل تفا�صيل موؤ�رشات كل ميدان، لذا �صنكتفي هنا بتحليل نتائج دليل ميدان ال�صحة على م�صتوى االق�صية.
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ق�صية التي �صجلت اأقل م�صتويات احلرمان )اأقل من 10%( فقد  اأما االأ

توزعت بني املنطقتني الو�صطى واجلنوبية: 8 منها للمنطقة اجلنوبية: 

اأبو اخل�صيب، الب�رشة، القرنة، الزبري، اجلباي�س، العمارة، املجر 

بيجي،  �صامراء،  عنه،  الو�صطى:  للمنطقة  منها  و4  الفاو.  الكبري، 

تلكيف.

قيا�صًا  ال�صمالية  ق�صية  االأ يف  احلرمان  ن�صب  ارتفاع  عمومًا  يلحظ 

تركزت  فقد  بغداد  حمافظة  اأما  واجلنوبية.  الو�صطى  باملنطقتني 

ق�صية التي تقع يف مركز  م�صتويات احلرمان بني 10%-20% يف االأ

ال�صدر،  عظمية،  االأ }الكاظمية،  بغداد(  اأمانة  )حدود  املحافظة 

يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  ارتفعت  بينما  والكرخ{،  الر�صافة، 

ق�صية املرتكزة خارج حدود اأمانة بغداد. اخلارطة 3-5 تو�صح  االأ

ق�صية. توزيع احلرمان لدليل ال�صحة ح�صب االأ

12. ترابط امليدان مع خ�شائ�س ومتغريات اأخرى

اخل�صائ�س  وبع�س  ال�صحة  دليل  بني  الرتابط  الفقرة  هذه  تتناول 

�رش واملحيط  الذي ت�صكن فيه التي يعك�صها  جتماعية للأ قت�صادية واالإ االإ

اجلدول 16-3. 

حوال املعي�صية يف العراق اأن متو�صط  �رشة: اأظهر م�صح االأ اأ. حجم االأ

�رشة بلغ 6.4 فردًا. يزيد هذا املتو�صط يف املناطق الريفية  حجم االأ

البالغ 7.4 فردًا على املتو�صط املناظر يف املناطق احل�رشية البالغ 

ال�صحة  اإرتباط بني دليل  6.1 فردًا27. ويلحظ وجود علقة 

�رشة، اإذ تتجه م�صتويات احلرمان اإىل االنخفا�س كلما  وحجم االأ

نف�صه  جتاه  االإ ويف   .16-3 اجلدول  �رشة،  االأ حجم  انخف�س 

حجم  بني  طردية  علقة  وجود  ح�صائية  االإ املعطيات  اأظهرت 

�رشة وم�صتويات احلرمان يف دليل م�صتوى املعي�صة. االأ

ذات  املهمة  املتغريات  من  �رشة  االأ نوع  يعد  �رشة:  االأ نوع  ب. 

املجتمعات  فراد واجلماعات يف  االأ وبديناميات  باأو�صاع  ال�صلة 

للحاجات  م�صتويات احلرمان  ينعك�س ذلك على  كافة. وبالتايل 

�صا�صية يف امليادين املختلفة. وقد اأظهرت البيانات يف اجلدول  االأ

املكونة  �رش  االأ لدى  ترتفع  احلرمان  موؤ�رشات  اأن   ،16-3

ن�صبتهم  بلغت  حيث  �صنة،   18 عمر  حتت  اأطفال  مع  اأبوين  من 

�رش املكونة من  حوايل 33%، وتنخف�س اإىل حوايل 13% عند االأ

املكونة من  �رشة  االأ اخلام�صة. وكذلك  دون  اأطفال  مع  بوين  االأ

جمموعة اأفراد غري متزوجني حيث بلغت ن�صبتهم حوايل %23. 

بينما �صجلت م�صتويات احلرمان يف دليل م�صتويات املعي�صة اأعلى 

بوين مع اأطفال حتت 18  �رش املكونة من اأحد االأ درجاتها عند االأ

�رش املكونة من اأبوين  �صنة حيث بلغت حوايل 36%، تليها ن�صبة االأ

مع اأطفال حتت عمر 5 �صنوات، اإذ بلغت حوايل %33.

حوال املعي�صية م�صدر �صابق، ج1 �س 15. منائي، م�صح االأ مم املتحدة االإ 27.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات وبرنامج االأ

ق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة، لذلك تظهر الفروق  ق�صية، وال�صبب يف ذلك يعود اىل دمج االأ طل�س يلحظ ان هنا� فروقًا يف عدد االأ ق�صية يف هذه اخلارطة مع ما ورد يف االأ ** عند مقارنة عدد االأ
يف العدد.

ق�صية التي تكون  عدد االأ

�رش املحرومة  فيها ن�صبة االأ

10% اأو اأقل ع�رش 

اأق�صية يف كل من املنطقة 

الو�صطى واجلنوبية، 

اإذ �صجل ق�صاء )الفاو 

واأبواخل�صيب(** 

دنى حرمانًا،  املرتبة االأ

ق�صية )عنه  تليه االأ

والرطبة(**، الب�رشة، 

بيجي، القرنة.

على  ق�صية اخلم�صة االأ االأ

حرمانًا هي )اأربيل 

و�صقلوة(**، ال�صلمان، 

بنجوين، دوكان، بدرة.

�رس( ق�شية )% للأ اخلارطة 3-5: دليل ميدان ال�شحة ح�شب الأ
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�رسة )%( �رس املحرومة ح�شب ميدان ال�شحة وخ�شائ�ض الأ اجلدول 3-16: ن�شبة الأ

�رشة �رش )%(خا�صية االأ دليل م�صتوى املعي�صةدليل ميدان ال�صحةن�صبةاالأ

�رشة حجم االأ

3- 116.618.927.4

411.916.824.6

514.018.525.3

614.519.828.1

712.221.531.6

9 - 817.022.236.7

1013.826.943.4 فاأكرث

�رشة نوع االأ

بوين مع اأطفال حتت 18 8.822.935.7اأحد ااأحد االأ

4.632.529.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 18

22.729.428.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 15

47.812.632.8اأبوين مع اأطفال حتت عمر 5

10.027.827.3زوج وزوجة دون اأطفال

1.122.328.7اأفراد غري متزوجني

5.029.627.3اآخرين

�رشة نوع جن�س رب االأ
88.620.231.1رجل 

11.424.831.7اأمراة

�رشة عمر رب االأ

2910.813.634.5 اأو اأقل

34 - 3013.114.534.4

39 - 3514.513.230.5

44 - 4011.613.925.4

49 - 4512.223.028.4

59 - 5019.527.131.7

6018.331.232.3 فاأكرث

�رشة و�صع قوة العمل لرب االأ

69.317.929.2يعمل

3.720.138.2عاطل عن العمل

27.028.035.3خارج قوة العمل

فئة دخل الفرد 2004

20.026.448.8اأدنى %20 

20.020.741.6ثاين %20

20.019.830.3ثالث %20

20.019.122.0رابع %20

20.017.414.4اأعلى %20 

100.020.731.2العراق



81 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

حوال املعي�صية يف العراق  �رشة: اأظهر م�صح االأ ج. نوع جن�س رب االأ

�رش. وهذا املوؤ�رش يقرتب  اأن املراأة ترتاأ�س 11% من جمموع االأ

خرى28. وقد  و�صط االأ من املوؤ�رش املناظر له يف دول ال�رشق االأ

اأن م�صتويات الح رمان   ،16-3 البيانات يف اجلدول  اأظهرت 

ن�صبة احلرمان  بلغت  ن�صاء، حيث  تعيلها  التي  �رش  االأ ترتفع عند 

�رش التي يعيلها رجال. حوايل 25% مقابل 20% للأ

�رشة: مل تظهر البيانات يف اجلدول 3-16، وجود  د. عمر رب االأ

الفئات  ال�صحي عند  امليدان  م�صتويات حرمان منخف�صة جدا يف 

باالرتفاع  اأخذت  الن�صب  تلك  اأن  اإال  �صنة.   45 دون  العمرية 

ثم   ،%23 الن�صبة  بلغت  �صنة، حيث   49-45 العمرية  الفئة  عند 

اأعلى  اأما  �صنة.   59-50 العمربة  الفئة  عند   %27 اإىل  اإرتفعت 

 60 التي يراأ�صها فرد عمره  �رش  االأ م�صتوى حرمان ف�صجل عند 

�رش حوايل 31% )ال�صكل8-3(. �صنة فاأكرث، اإذ بلغت ن�صبة هذه االأ

�رسة )%( �رس املحرومة لدليل ميدان ال�شحة ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب عمر رب الأ ال�شكل 3-8: ن�شب الأ

�رس املحرومة لدليل ميدان ال�شحة ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب فئة دخل الفرد 2004 )%( ال�شكل 3-9: ن�شب الأ

28.  امل�صدر ال�صابق نف�صه.
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حوال املعي�صية يف العراق، م�صدر �صابق. 29.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح االأ

30.  امل�صدر ال�صابق نف�صه.

31.  امل�صدر ال�صابق نف�صه.

مليدان  احلرمان  ن�صبة  بلغت  �رشة:  االأ لرب  العمل  قوة  و�صع  هـ. 

يف  الن�صبة  هذه  وترتفع  يعمل  رئي�صها  التي  �رش  للأ  %18 ال�صحة 

اىل  العمل  قوة  اأو خارج  العمل  التي رئي�صها عاطل عن  �رش  االأ

20% و28% على التوايل. ان التوزيع ذاته ال ينطبق يف دليل 

 %29 من  للدليل  احلرمان  ن�صبة  ترتفع  حيث  املعي�صة  م�صتوى 

عاطل  رئي�صها  التي  �رش  للأ  %38 اىل  يعمل  رئي�صها  التي  �رش  للأ

�رش التي رئي�صها  عن العمل، ولكن الن�صبة تنخف�س اىل 35% للأ

خارج قوة العمل.

املعي�صية  حوال  االأ م�صح  نتائج  اأظهرت   :2004 الفرد  دخل  فئة  و. 

بني  اأكرب  ب�صورة  ينت�رش  العمر(  اإىل  )الوزن  التغذية  �صوء  اأن 

�رش ذات الدخل املنخف�س، حيث بلغت ن�صبتهم حوايل %13،  االأ

تبلغ  حيث  جدًا،  العايل  الدخل  ذات  �رش  االأ لدى  الن�صبة  وتقل 

ذات  �رش  االأ بني  الن�صب  باقي  وتتقارب   .%11 حوايل  الن�صبة 

على   %14  ،%11  ،%13 والعايل  واملتو�صط  املنخف�س  الدخل 

�صابة بالعجز  التوايل29. كما بينت نتائج امل�صح اأي�صا اأن ن�صبة االإ

فراد املي�صورين )ذوي الدخل العايل  مرا�س املزمنة بني االأ واالأ

خرى  االأ الدخل  ملجاميع  الن�صب  ت�صاوت  بينما   ،%9 بلغت  جدًا( 

املنخف�س  املنخف�س جدًا والدخل  الدخل  8% )لذوي  حيث بلغت 

والدخل املتو�صط والدخل العايل عام، 2003(30. وقد اأظهرت 

ميدان  يف  احلرمان  ن�صب  اأن   ،16-3 اجلدول  يف  املعطيات 

اأدنى من  ال�صحة �صجلت اأعلى م�صتوياتها لدى فئة دخل الفرد، 

20%، حيث بلغت الن�صبة حوايل 26%، واإنخف�صت اإىل حوايل 

21% لدى فئة دخل الفرد الثاين 20%. و�صجلت اأقل م�صتويات 

3-9(. هذه  )ال�صكل   %20 اأعلى  الفرد  فئة دخل  احلرمان لدى 

الن�صب هي ح�صيلة طبيعية، حيث يوؤثر الفقر على ال�صحة ب�صكل 

ال�صحية  امل�صاعدة  العوامل  يوؤثر على  اإذ  مبا�رش،  اأوغري  مبا�رش 

اأو  جمتمعة  التغذية  ل�صوء  امل�صٌببة  جتماعية  واالإ قت�صادية  واالإ

منفردة. ويعد الفقر �صامل عندما ال ميكن للفرد احل�صول على 

اجليدة،  ال�صحية  الكايف، والرعاية  كالغذاء  �صا�صية  االأ احلاجات 

بتدائي واملاأوى. وقد اأظهر  واملاء ال�صالح لل�رشب، والتعليم االإ

حوال املعي�صية يف العراق 2004، اأن ن�صبة �صوء التغذية  م�صح االأ

طفال دون اخلام�صة من العمر بداللة دخل الفرد يف العراق  للأ

عام  يف  جدًا  املنخف�س  الدخل  ذوي  بني   %13 حوايل  كانت 

2003، مقابل 11% لدى املجموعات ذات الدخل العايل جدًا، 

 2004 عام  يف  جدًا  املنخف�س  الدخل  ذوي  بني   %13 وحوايل 

مقابل حوايل 11% بني املجموعات ذات الدخل العايل جدًا31.

�شتنتاجات  13. خال�شة واإ

اأو�صاع  يف  ن�صبي  حت�صن  من  العراق  حققه  مما  الرغم  على  اأ. 

املعي�صة، وال�صحة واخلدمات ال�صحية يف الفرتة التي �صبقت حرب 

1990، اال ان  اخلليج الثانية وفر�س احل�صار الدويل  يف اب 

و�صاع ال�صحية باتت  تواجه  اإخفاقات وحتديات وم�صكلت  االأ

�صعبة، اإذ مل يرتدى الو�صع ال�صحي يف اأي بلد من بلدان منطقة 

بي�س املتو�صط  مثلما هو عليه يف العراق. ومع  �رشق البحر االأ

اأن كل بلدان املنطقة قامت بتح�صني موؤ�رشاتها ال�صحية على مدى 

القرن املا�صي، لكن هذه املوؤ�رشات �صهدت تدهورا  عقدين من 

انت�صار  تتطورمن  ال�صحية  العراق  خارطة  وكانت  وا�صعا.  

مرا�س املزمنة، وبتاأثري جملة  نتقالية  لتحل حملها االأ مرا�س االإ االأ

عوامل اأهمها النظام ال�صيا�صي وال�صحي و�صنوات من احلروب 

واحل�صار،  مكث خللها العراق يف و�صط الطريق، واإزدادت 

نتقالية على  مرا�س غرياالإ نتقالية  واملزمنة واالأ مرا�س االإ فيه االأ

حد �صواء، مما اأثقل كاهل النظام ال�صحي واملجتمع و الدولة.

ب. ويف الفرتة التي اعقبت �صقوط النظام عام 2003، طالت اأعمال 

ولية،  النهب والتدمري ما يقارب ثلث مراكز الرعاية ال�صحية االأ

ال�صحة  خمتربات  ودمرت  امل�صت�صفيات.  من   %12 من  واأكرث 

العامة املركزية ومعهد اللقاحات ف�صل عن النق�س احلاد يف عدد 

كبرية  �صحية  حتديات  مواجهة  يف  ال�صحيني  والعاملني  طباء  االأ

تتطلب اإعادة اإعمار البنية التحتية للقطاع ال�صحي.  وال تختلف 

تعاين  الزالت  اإذ  جميعا،  العراقية  املحافظات  يف  ال�صورة  هذه 

لعقود  والعنف  النزاعات واحل�صار  ب�صبب  بنيوية  ت�صوهات  من 

والربامج  ال�صيا�صات  يف  الوا�صح  همال  االإ عن  ف�صل  عديدة، 

ول�صنوات عديدة.

عزى ب�صكل كبري 
ُ
وبالرغم من اأن الكثري من امل�صاكل ال�صحية تـ ج. 

و�صاع،  اإىل جملة من العوامل املتداخلة واملتفاعلة مع جممل االأ

بقيت  والتمري�صية  الطبية  والتعليمية  ال�صحية  ال�صيا�صات  لكن 

البعد  مهملة   مرا�س،  االأ على  تركز  التي  احللول  عليها  تهيمن 

جتماعي ب�صورة كبرية وكنتيجة لهذه ال�صيا�صات، فاإن امل�صاكل  االإ

املجتمع،  �رشائح  بني  الفروقات  وات�صعت  ا�صتمرت،  ال�صحية 

واأ�صبحت التداخلت ال�صحية ال تاأتي  بالنتائج املرجوة.

�صا�صية يف ميدان ال�صحة  اإن حتليل نتائج تطبيق دليل احلاجات االأ د. 

يف العراق خل�صت اىل:

�رش ح�صب م�صتويات احلرمان من احلاجات  اأن توزيع االأ  .1
�رش املحرومة وهي  �صا�صية بلغت حوايل 21 % للأ ال�صحية االأ

خرى.  ن�صبة منخف�صة مقارنة بن�صب احلرمان للميادين االأ

وبلغت 24%  لدرجة احلرمان املتو�صط، يف حني ارتفعت 

�رش ذات م�صتوى حرمان منخف�س اىل حوايل %55  ن�صبة االأ

من ا�صلها حوايل 26% تعترب ذات م�صتوى مرتفع جدًا.

اأحوال  دليل  مع  ال�صحة  ميدان  دليل  بني  املقارنة  عند   .2

يف  خرى  االأ امليادين  خلف  وعلى  يلحظ  املعي�صة، 

ف�صول الدرا�صة اأن املنطقة ال�صمالية �صجلت اأعلى م�صتويات 

احلرمان يف دليل ال�صحة )ترتيب 4(، بينما اإنخف�صت ن�صبة 

الثاين.  الرتتيب  اإىل  املعي�صة  م�صتوى  دليل  يف  احلرمان 

وعلى العك�س من ذلك اإنخف�صت ن�صبة احلرمان يف ميدان 
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الوقت  يف  الثاين  الرتتيب  اإىل  اجلنوبية  املنطقة  يف  ال�صحة 

م�صتوى  دليل  يف  احلرمان  م�صتويات  فيه  �صجلت  الذي 

املعي�صة الرتتيب الرابع.

فراد املحرومني  عند احت�صاب ح�صة املحافظة من اإجمايل االأ  .3

بغداد،  حمافظة  اأن  جند  العراق،  يف  ال�صحة  ميدان  يف 

م�صتويات  اأعلى  �صجلت  خرى،  االأ امليادين  من  وكغريها 

فراد املحرومني  حرمان بلغت حوايل 19% من اإجمايل االأ

يف العراق، واحتلت الرتتيب 18، وهو اأمر طبيعي يرتبط 

خرى،  االأ باملحافظات  قيا�صا  بغداد  حمافظة  �صكان  بحجم 

رغم تركز معظم اخلدمات ال�صحية فيها. بينما جاء ترتيب  

املحرومني   فراد  االأ ن�صبة  ح�صب  الثامن  بغداد   حمافظة 

اأقل  مي�صان  حمافظة  �صجلت  ذلك  مقابل  املحافظة.  �صمن 

 ،%2 حوايل  العراق،  يف  املحرومني  اإجمايل  من  ن�صبة 

فراد  ول ح�صب ح�صتها من اإجمايل االأ واحتلت الرتتيب االأ

اأعلى  فيه  �صجلت  الذي  الوقت  العراق، يف  املحرومني يف 

فراد  االأ ن�صبة  ح�صب   )18 )ترتيب  احلرمان  م�صتويات 

املحرومني �صمن املحافظة.

م�صتوى  حتديد  يف  اأكرب  دورًا  عام  بوجه  البيئة  تلعب   .4

احلرمان مما تلعبه املنطقة اجلغرافية، فقد ظهر ان الفئات 

املناطق  اأقل م�صتويات حرمان يف جميع  �صجلت  احل�رشية 

وىل من 1- اجلغرافية وح�صلت على الرتاتيب االربعة االأ

ربعة  االأ الرتاتيب  اىل  الريفية  الفئات  انخف�صت  بينما   ،4

خرية من 5-8. وكان متو�صط العراق لدرجة احلرمان  االأ

للمناطق احل�رشية و6.5   2.5 ال�صحة هو  مليدان  بالن�صبة 

من  حمرومة  الريفية  املناطق  ان  اأي  الريفية،  للمناطق 

املناطق احل�رشية  اأمثال  �صا�صية ثلثة  احلاجات ال�صحية االأ

تقريبا. ويتجلى هذا التباين ب�صكل وا�صح يف املنطقة ال�صمالية 

واملنطقة اجلنوبية، و�صجل ريف منطقة بغداد اأدنى م�صتوى 

حرمان �صمن املناطق الريفية يف العراق.

على الرغم من اأن احل�رش يف  املنطقة اجلنوبية حتتل املرتبة   .5

وىل بالن�صبة لدليل ميدان  ال�صحة، اإال اأن ذلك ال يعني  االأ

بقية  يقل بدرجة كبرية عن احلرمان يف  فيها  اأن احلرمان 

احلرمان  ن�صبة  تبلغ  حيث  العراق،  يف  احل�رشية  املناطق 

حل�رش   %14 بـ  مقارنة   %13 ال�صحة  مليدان  املنطقة  لهذه 

املنطقة الو�صطى و 15% حل�رش بغداد و 21% حل�رش املنطقة 

ال�صمالية.  كما بينت النتائج تباينا يف م�صتويات حرمانها من 

�صا�صية بني الريف واحل�رش، اإذ بلغت  احلاجات ال�صحية االأ

اأمثال  ثلثة  يقارب  ما  الريف  يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة 

�رش  االأ ن�صب  وتبلغ  احل�رشية،  املناطق  يف  املقابلة  الن�صب 

�رش اىل   ن�صبة االأ
ّ

ذات احلرمان املنخف�س يف احل�رش �صعفي

الريف 62% و 32% على التوايل.

ميدان  يف  احلرمان  ن�صب  يف  وا�صح  تباين  وجود  مكانيا،   .6

املنطقة  اإن  ظهر  وقد  اجلغرافية،  املناطق  بني  ال�صحة 

�صا�صية  كرث حرمانا من احلاجات ال�صحية االأ ال�صمالية هي االأ

25%، ومنطقة بغداد اأقل املناطق حرمانا %17.

املعدل  عن  تزيد  حرمان   ن�صب  االتية  املحافظات  �صجلت   .7

بابل،  املثنى،  ال�صليمانية،  على:  االأ من  وهي  الوطني 

الديوانية، كركو�، دياىل، دهو�،  نينوى، وا�صط،، 

�رش  ذي قار، والنجف. اأما املحافظات التي �صجلت ن�صبة االأ

املحرومة فيها اأقل من املعدل الوطني فهي: كربلء، �صلح 

نبار، بغداد، اأربيل، مي�صان، و�صجلت حمافظة  الدين، االأ

�رش املحرومة. الب�رشة اأقل ن�صبة للأ
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1. مقدمة

يعد قطاع مياه ال�رشب والكهرباء وال�رشف ال�صحي من اأهم القطاعات 

اخلدمية التي توفر خدمة هامة لكل مواطن يف املجتمع، حيث يرتبط 

�صا�صية للحفاظ على حياة الفرد ودميومتها. ف�صل  بتلبية احلاجات االأ

عن ان هذا القطاع من خلل توفريه خلدمات اإمدادات مياه ال�رشب 

النقية وال�رشف ال�صحي والكهرباء يعمل على تنمية املجتمع من كافة 

جتماعي وال�صحي  جوانبه وحت�صني البيئة، كما يعد مقيا�صا للم�صتوى االإ

للمجتمعات. واليوم يعاين معظم العراقيني من عدم اإمكانية االنتفاع 

اخلدمات  هذه  حمدودية  من  اأو  ال�رشورية  �صا�صية  االأ اخلدمات  من 

للح�صول على  التكلفة  باه�صة  بدائل  عتماد على  االإ اأو من �رشورة 

هذه اخلدمات. مع العلم ان هذه يفرت�س توفريها ب�صكل �صامل لعموم 

اأو  �صكنهم،  مكان  اأو  دخلهم،  م�صتوى  عن  النظر  بغ�س  املواطنني 

قت�صادية، واأن تلبيتها تتم بالدرجة  جتماعي اأو قدراتهم االإ اإنتمائهم االإ

وىل من خلل القطاع احلكومي. االأ

اخلم�صينات  بداية  منذ  العراق  يف  التنموية  ال�صيا�صات  متحورت  لقد 

قت�صادي املرتكز اإىل تراكم  من القرن املا�صي حول مفهوم النمو االإ

الراأ�صمال املادي املقرتن بدور توزيعي رعائي للدولة وفق مفهوم 

  Development) عمار  اإن�صاء جمل�س االإ ال�صياق مت  اأبوي. ويف هذا 

العامة  �صا�صية واملرافق  االأ للبنية  تطوير  Council(، وما رافقه من 
نفاق احلكومي على  واخلدمات، حيث �صهدت ارتفاعا يف ح�ص�س االإ

املرافق العامة واخلدمات املجتمعية خ�صو�صا يف عقد ال�صبعينات.

اإال اأن التغريات الدراماتيكية التي عا�صها العراق الذي خا�س غمار 

اب/ منذ  اإقت�صادي  وح�صار  والت�صعينات،  الثمانينات  يف  حربني 

خرية عام 2003 وما بعدها، كل  اغ�صط�س 1990، ثم االحداث االأ

هذه التطورات تركت تداعيات واآثارًا خطرية على جممل اأو�صاع 

العامة  واملرافق  التحيتة  البنى  اإن  �صك  وال  العراق.  يف  ال�صكان 

حلقها  التي  القطاعات  بني  من  كانت  والتجهيزات،  ن�صاءات  واالإ

الثلثة  العقود  اإت�صام  بحكم  وال�رشر  التدمري  من  جدا  كبري  ن�صيب 

املادية  بالبنى  مبا�رشا  �رشرا  تلحق  ع�صكرية  مبواجهات  خرية  االأ

جميع  يف  كبري  تدهور  ح�صل  التطورات،  هذه  وبفعل  واملوؤ�ص�صية. 

القطاعات وخ�صو�صا يف  خدمات البنى التحتية.

زمات  فمنذ نهاية ال�صبعينات، اإمتدت �صنوات طويلة ومتوا�صلة من االأ

دارة الفنية، وتفاقم كبري  اأدت اإىل تاأجيل اأعمال ال�صيانة، واإهمال االإ

اأو�صله  العراق،  القطاع يف  �صامل يف خدمات هذا  نتج عنه تدهور 

اإىل الو�صع احلايل حيث معظم �صكان العراق ال يح�صلون اليوم على 

)ماء وكهرباء و�رشف �صحي( من خلل  �صا�صية  االأ هذه اخلدمات 

ال�صبكات العامة ويلجوؤون اإىل بدائل عالية الكلفة لتاأمينها. كما ن�صاأت 

املياه  تلوث  ب�صبب  بيئية و�صحية ج�صيمة  م�صاكل  و�صاع  االأ هذه  عن 

وعدم الكفاية يف معاجلة النفايات على اختلفها، مما يزيد من اعباء 

القطاع ال�صحي املثقل اأ�صا�صا.

الف�شل الرابع:  ميدان البنى التحتية

لقد كانت خدمات املياه وال�رشف ال�صحي قبل حرب اخلليج الثانية 

عام 1991 توؤدى ب�صكل جيد م�صتخدمة التكنولوجيا ال�صائدة حينذا�. 

مم  االأ ذلك  يف  مبا  متعددة،  م�صادر  من  الواردة  البيانات  وتدل 

من   %95 اإىل  بانتظام  ت�صل  كانت  النقية  ال�رشب  مياه  اإن  املتحدة، 

وكانت  الريف1.  �صكان  من   %75 واإىل  احل�رشية  املناطق  �صكان 

هنا� 218 حمطة تقليدية ملعاجلة املياه، وكذلك 1191 وحدة �صغط 

ال�صحي  ال�رشف  نظام  املناطق احل�رشية.  وكان  املياه يف  ملعاجلة 

25% مرتبط ب�صبكات مركزية لل�رشف  75% من املدن منها  يغطي 

ال�صحي واملعاجلة و50% من احلفر االمت�صا�صية يف ذات املكان. اال 

اإن التغطية يف الريف كانت ن�صبتها ال تزيد عن 40%، وهي عبارة 

ولقد  للتنظيف.  مياه  فيها  ت�صب   )WC( �رشقية  �صحية  مرافق  عن 

تهدم اأو تعطل معظم هذه البنى التحتية على مدى ال�صنوات اخلم�صة 

اأدى  فقد  ال�صيانة.  عمليات  وتاأجيل  همال  االأ ب�صبب  املا�صية  ع�رشة 

اإىل   2000 املياه عام  بخدمات  التغطية  ن�صبة  انخفا�س  اإىل  كله  ذلك 

92% يف املناطق احل�رشية واإىل 46% يف املناطق الريفية، وانخف�س 

حاجاته  من   %50 عن  زادت  بن�صبة  املياه  من  اليومي  الفرد  ن�صيب 

مكان  من  معاجلته  طرق  فتختلف  ال�صحي  ال�رشف  اما  الفعلية. 

خر. ففي العا�صمة بغداد يتم جتميع ومعاجلة مياه ال�رشف ال�صحي  الآ

خرى  ب�صكل ي�صتفيد منه 80% من ال�صكان. اأما املناطق احل�رشية االأ

اما يف  ال�صكان.  9% فقط من  النظام  امل�صتفيدون من هذا  يتعدى  فل 

نظام  وجود  عدم  فاإن  العراق،  �صمال  يف  وكذلك  الريفية  املناطق 

نابيب، خلق م�صكلت بيئية و�صحية  لل�رشف ال�صحي عن طريق االأ

من  فقط   %50 ان  احلالية  والتقارير  املوؤ�رشات  وتوؤكد  معا.  اآن  يف 

ال�صحي تعمل حاليا، وان مياه ال�رشف  حمطات معاجلة ال�رشف 

نهار وجماري املياه م�صببة التلوث2.  غري املعاجلة ت�صب يف االأ

اأما خدمات الكهرباء فاإن التقارير ت�صري اىل اأن جمموع القدرة على 

توليد الطاقة الكهربائية يف العراق بلغت نحو 2959 ميغا واط عام 

1990، وكان اأق�صى ما يبلغه الطلب نحو 5100 ميغا واط. وكان 

الوقت.  ذلك  يف  الكهرباء  على  يح�صلون  ال�صكان  من   %87 نحو 

انتاج  قدرة  انخف�صت    ،1991 عام  الثانية  اخلليج  حرب  وبعد 

الطاقة اإىل 2325 ميغا واط ب�صبب ال�رشر الذي حلق بخطوط نقل 

الفرعية. وبعد ت�صليح  الكهربائية  الطاقة  الكهرباء وتدمري حمطات 

ال�صبكة ارتفعت قدرة اإنتاج الطاقة اإىل 4500 ميغا واط، ثم عادت 

بني  يرتاوح  الذي  احلايل  م�صتواها  اإىل   2003 اآذار  بعد  فانخف�صت 

املمكنة  القدرة  اأي نحو ن�صف جمموع  3000 و3300 ميغا واط، 

ويقدر  واط.  ميغا  و7000   6500 بني  يرتاوح  مبا  تقدر  والتي 

�صتهل� مبقدار 700 كيلو واط  للفرد �صنويا، وذلك ب�صبب النق�س  االإ

يف القدرة على توليد الطاقة.

عادة البناء واالعمار يف العراق، اكتوبر2003، �س28. مم املتحدة والبنك الدويل، التقديرات امل�صرتكة الإ 1.   االأ

2.  امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س29.
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ان معظم حمطات توليد الكهرباء ال تعمل حاليا ب�صبب قلة قطع الغيار 

مر الذي عانت منه البنية التحتية  وانقطاع ال�صيانة وقدم املعدات، االأ

والتوزيع  النقل  نظام  تعرث  وقد  �صنة.   15 من  كرث  الأ العراق  يف 

�صباب نف�صها، وزاد من حدة هذا التعرث اأن�صطة ال�صلب والنهب يف  للأ

وىل التي تلت ني�صان 2003، وزاد التخريب حجما ب�صبب  ال�صهور االأ

البلد.  هذه  النقل يف و�صط وجنوب  التي طالت خطوط  العمليات 

�رشة  امل�صكلت اأ�صهمت يف زيادة معدالت احلرمان وال�صغط على االأ

الذي  مر  االأ احلاجات،  تلك  �صباع  الإ البدائل  عن  بحثها  يف  العراقية 

اإنعك�س �صلبا على اال�صتدامة البيئية وعلى م�صتويات املعي�صة.

على  ال�صابقة  احلقبة  خلل  احليوية  القطاعات  هذه  ا�صتحوذت  لقد 

اخلدمات  بباقي  مقارنة  احلكومية  �صتثمارات  االإ من  كبري  ن�صيب 

اخلا�س.  القطاع  اإهتمام  خارج  وبقيت  �صكان،  كاالإ جتماعية  االإ

وحتتل هذه القطاعات حاليا حيزا كبريا يف خطط اإعادة اإعمار العراق 

�رشا� القطاع اخلا�س يف  بعد ني�صان 2003، وجتري م�صاع جادة الإ

اأوىل  تتمثل من جهة  ثمة �صعوبات  لكن  امليدان.  هذا  اال�صتثمار يف 

موارد  توفر  يتطلب  وتطويرها  القطاعات  هذه  ا�صلح  اعادة  باأن 

مالية جتهيزية وت�صغيلية كبرية، كما اأن ا�صعار خدماته ال تعك�س حتى 

قت�صادية للخدمة وال تت�صمن التكلفة البيئية. من ناحية  االن التكلفة االإ

ثانية، تواجه هذه القطاعات حتديات كثرية منها زيادة عدد ال�صكان  

ن�صطة التي  ن�صطة الزراعية وال�صناعية وغريها من االأ وتزايد عدد االأ

املنا�صبة  التكنولوجيا  وتوفري  واملياه  الكهرباء  كميات  زيادة  ت�صتلزم 

يعد  ال  الذي  مر  االأ منها،  التخل�س  وا�صاليب  املياه  نوعية  لتح�صني 

ب�صيطا فيما يتعلق بقدرة احلكومة على ا�صتمرارية تقدمي هذه اخلدمات 

واإدارتها.   

فيها  ترتابط  التي  القطاعات  اأكرث  بني  من  التحتية  البنى  قطاع  يعد 

البعد  جانب  فاإىل  جتماعية.  واالإ والبيئية  قت�صادية  االإ بعاد  االأ بقوة 

للن�صاطات  و�رشورتها  اخلدمات  هذه  لتوفر  الوا�صح  قت�صادي  االإ

رتباط  ال�صناعية والزراعية واخلدماتية على حد �صواء، فهي وثيقة االإ

كما  التلوث،  وم�صكلت  وجتديدها  مواردها  واإ�صتثمار  بالبيئة  اأي�صا 

خللها  من  تقا�س  التي  �صا�صية  االأ االن�صانية  احلاجات  �صمن  تعد  اإنها 

كرث اإحلاحا. ويف هذا ال�صياق فقد ن�س  م�صتويات املعي�صة واحلقوق االأ

لفية على �رشورة توفري خدمات املياه  الهدف ال�صابع من اأهداف االأ

الرغم من كون  ال�صكان، وعلى  ال�صحي جلميع  املح�صنة وال�رشف 

الهدف ال�صابع امل�صار اليه يتعلق بالبيئة ب�صكل عام، اإال اأن عدم توفر 

اأبرز موؤ�رشات الفقر واحلرمان، وقد ورد  اأحد  قل يعد  املياه يف االأ

طّوره  الذي  الب�رشي  الفقر  دليل  بناء  يف  املعتمدة  املوؤ�رشات  �صمن 

منائي كقيا�س للفقر بديل لفقر الدخل.  مم املتحدة االإ برنامج االأ

�شراته 2. عر�س دليل امليدان وموؤ

اأ: املجالت واملوؤ�رسات والعتبات

جماالت  ثلثة  متثل  موؤ�رشات  �صبعة  من  امليدان  هذا  دليل  بناء  مت 

هي املاء، والكهرباء، وال�رشف ال�صحي والنفايات. وقد اعتربت 

ان  يفرت�س  بخدمات  جميعا  تتعلق  لكونها  نظرا  واحدا  ميدانا  كلها 

عامة  كمرافق  طبيعتها  وبحكم  عامة  �صبكات  تتوفراأ�صا�صا من خلل 

توفرها احلكومة اأو تقوم بدور اأ�صا�صي يف توفريها وحتديد اأ�صعارها. 

واملوؤ�رشات املختارة وعتباتها هي على النحو التايل:

مياه  مب�صدر  تتعلق  موؤ�رشات  ثلثة  املجال  هذا  ميثل  املاء:   .1

ملوؤ�رش  وبالن�صبة  املياه.  وبنوعية  توفرها،  ودرجة  ال�رشب، 

�رشة حمرومة اإذا مل يكن  م�صدرها  م�صدر مياه ال�رشب، تعد االأ

الرئي�س ملياه تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن يزودها مبياه 

معاجلة وال هو مياه معباأة يف زجاجات. وبالن�صبة ملوؤ�رش توفر 

�رشة حمرومة اإذا كانت ال�صبكة العامة التي  مياه ال�رشب، تعد االأ

اجلدول 4-1: موؤ�رسات ميدان البنى التحتية وحالت احلرمان

حاالت احلرماناملوؤ�رش

عدم وجود تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن )معاجلة( اأو مياه معباأة يف زجاجات1. امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

خر اأو اإنقطاعات اأ�صبوعية اأو م�صاكل يومية2. توفر مياه ال�رشب م�صاكل من حني الآ

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا3. مدى الر�صا عن نوعية املياه

4. توفر م�صدر للكهرباء
ال يوجد كهرباء اأو يوجد من م�صدر واحد فقط من غري ال�صبكة العامة اأو من ال�صبكة العامة فقط اأو 

من اأكرث من م�صدر واحد من غري ال�صبكة العامة

5. اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة
ال يوجد كهرباء اأو يوجد كهرباء مع انقطاع من وقت اإىل اآخر اأو ب�صكل اأ�صبوعي اأو يومي اأو يوجد 

لب�صع �صاعات يوميا

6. و�صيلة ال�رشف ال�صحي
مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة فيها م�صاكل متكررة اأو ال�صبكة ال تعمل ب�صكل جيد مطلقا اأو حفرة اأو 

برميل اأو خزان يتم نقله اأو اأخرى 

تو�صع يف حاوية مفتوحة اأو حترق اأو تطمر اأو حتلل اأو ترمى اأو طرق اأخرى7. و�صيلة التخل�س من النفايات
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جتهزها مبياه ال�رشب تعاين من م�صاكل يومية اأو من انقطاعات 

�رشة حمرومة  اأ�صبوعية. اأما بالن�صبة ملوؤ�رش نوعية املياه، فتعد االأ

اإذا كانت غري را�صية اإىل حد ما اأو غري را�صية مطلقا عنها.

ول مب�صدر الكهرباء والثاين  الكهرباء: ميثله موؤ�رشان يتعلق االأ  .2

�رشة  االأ وتعد  العامة.  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  باإ�صتقرار 

حمرومة بالن�صبة ملوؤ�رش م�صدر الكهرباء اإذا كانت غري مو�صولة 

�رشة حمرومة بالن�صبة ملوؤ�رش اإ�صتقرار  اإىل ال�صبكة العامة. وتعد االأ

الطاقة الكهربائية اإذا كان ما حت�صل عليه من ال�صبكة العامة يعاين 

من انقطاع اأ�صبوعي اأو يومي.  

ول  االأ يتعلق  موؤ�رشان  وميثله  والنفايات:  ال�صحي  ال�رشف   .3

بو�صيلة ال�رشف ال�صحي والثاين بو�صيلة التخل�س من النفايات. 

ال�صحي  ال�رشف  و�صيلة  ملوؤ�رش  بالن�صبة  حمرومة  �رشة  االأ وتعد 

اإذا كان م�صكنها  مت�صل بحفرة مفتوحة اأو برميل اأو خزان يتم 

ال  وال�صبكة  العامة  بال�صبكة  مت�صل  اأو  مغطاة،  حفرة  اأو  نقله، 

العامة وال�صبكة فيها  بال�صبكة  اأو مت�صل  تعمل ب�صكل جيد مطلقا، 

و�صيلة  ملوؤ�رش  بالن�صبة  حمرومة  �رشة  االأ وتعد  متكررة.  م�صاكل 

التخل�س من النفايات اإذا مل تكن الو�صيلة هي و�صع النفايات يف 

حاوية مغلقة اأو جمعها من قبل عامل القمامة.  

جمال  يح�صل  لكي  مت�صاوية  اأوزانا  ال�صبعة  املوؤ�رشات  اأعطيت  وقد 

بالن�صبة  مبوؤ�رشين  مقارنة  موؤ�رشات  ثلثة  يت�صمن  والذي  املاء، 

الكهرباء  جمايل  من  كل  وزن  عن  يزيد  وزنا  خرين،  االآ للمجالني 

وال�رشف ال�صحي والنفايات، نظرا ملا ي�صكله املاء من حاجة اأ�صا�صية 

اأكرث اأهمية من الكهرباء اأو ال�رشف ال�صحي والنفايات.  

ويوجز اجلدول 4-1 املوؤ�رشات املختارة وحاالت احلرمان املحددة 

لكل موؤ�رش.

 

ال�صبكات  بوجود  املتعلقة  الكمية  اجلوانب  املوؤ�رشات  هذه  وتغطي 

ومدى  املتاحة،  البدائل  ت�صمل  انها  كما  تغطيتها،  وم�صتوى  العامة 

توفر هذه اخلدمات فعليا ونوعيتها. و�صتة موؤ�رشات من اأ�صل �صبعة 

هي موؤ�رشات مو�صوعية وكمية، يف حني موؤ�رش الر�صا عن نوعية 

على  يبقى  ولكنه  �رشة  للأ الذاتي  التقييم  اإىل  ي�صتند  موؤ�رش  هو  املياه 

درجة كبرية من املو�صوعية.

نحراف املعياري ح�شائي: الرتابط، املتو�شط، الإ ب: البعد الإ

وبقية  التحتية  البنى  ميدان  يف  احلرمان  بني  رتباط  االإ درا�صة  عند 

معاملت  ان  يت�صح   2-4 اجلدول  يف  الواردة  احلرمان  اأوجه 

وملا  امليادين.  تلك  بني  متبادال  تاثريا  تعك�س  موجبة،  فيه  رتباط  االإ

املكاره  )الطرق،  العديدة  مبوؤ�رشاته  امل�صكن  حميط  ميدان  كان 

البيئي،  من  االأ اأبرز مظاهر  ي�صكل  املرغوبة(  البيئية، واملواقع غري 

رتباط بينه وبني البنى التحتية ما قيمته 0.50. كما  �صجل معامل االإ

اأظهرت املعطيات وجود علقة اإيجابية مع ميدان امل�صكن، حيث بلغ 

بالتعليم، حيث  التحتية  البنى  تليها علقة   ،0.45 رتباط  االإ معامل 

يف  التعليمي  امل�صتوى  ينعك�س  حيث   ،0.42 رتباط  االإ معامل  بلغ 

التخفيف من مظاهر احلرمان يف البنى التحتية. بينما ت�صعف العلقة 

بلغ  حيث  وال�صحة  قت�صادي  االإ �رشة  االأ وو�صع  التحتية  البنى  بني 

رتباط 0.25  و0.27 على التوايل. معامل االإ

�رش دون العتبة، فاإن اأول ما يلفت االنتباه هو  اأما فيما يتعلق بن�صبة االأ

خرى  �رش املحرومة يف هذا امليدان مقارنة بامليادين االأ ارتفاع ن�صب االأ

على بينها جميعا )58%(، وهي قريبة من ن�صبة  حيث �صجلت الن�صب االأ

 ،)%55( قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  دليل  ح�صب  املحرومة  �رش  االأ

بالن�صبة  عليه  هي  وعما  خرى  االأ امليادين  عن  ملحوظ  ب�صكل  وتزيد 

لدليل م�صتوى املعي�صة )اجلدول 3-4(. 

م�صتوى  انخفا�س  يف  خرى  االأ امليادين  عن  امليدان  هذا  يختلف  ال 

نحراف املعياري 0.3، )اجلدول  �رش اإذ بلغت ن�صبة االإ التباين بني االأ

.)6-4

رتباط الب�شيط بني دليل ميدان البنى التحتية واأدلة امليادين ودليل م�شتوى املعي�شة اجلدول 4-2: قيم معاملت الإ

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمامليدان
حميط

امل�صكن

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

0.420.271.000.450.500.250.70البنى التحتية

خرى رقام الغامقة اىل اأعلى معاملت اإرتباط بني امليدان وامليادين االأ ملحظة: ت�صري االأ

خرى ودليل م�شتوى املعي�شة )%( �رس دون العتبة ح�شب دليل البنى التحتية واأدلة امليادين الأ اجلدول 4-3: ن�شبة الأ

دليل حميط امل�صكندليل امل�صكندليل البنى التحتيةدليل ال�صحةدليل التعليم

دليل و�صع 

�رشة  االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

31.820.758.320.140.455.131.2



87 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

3. دليل ميدان البنى التحتية على م�شتوى العراق 

اأ: عر�ض نتائج دليل ميدان البنى التحتية، وفق الت�شنيفني 

فراد �رس والأ الثلثي واخلما�شي، للأ

فراد ح�صب دليل ميدان البنى التحتية  �رش واالأ لدى اأحت�صاب و�صع االأ

وموؤ�رشاته، ومقارنته بدليل م�صتوى املعي�صة، تبني اأن حوايل %58 

فراد يعي�صون حتت عتبات املوؤ�رشات  �رش وحوايل 60% من االأ من االأ

اأ�صل  ومن  حرمان.  حالة  يف  بالتايل  ويعدون  الدليل  يف  املحددة 

يعي�صون يف  فراد  االأ �رش و30% من  االأ 28% من  فاإن حوايل  هوؤالء 

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل البنى التحتية ودليل م�شتوى املعي�شة-الت�شنيف اخلما�شي  �رس والأ اجلدول 4-4: توزيع الأ

)%(

املوؤ�رش  

م�صتوى احلرمان

املجموع

منخف�س جدامنخف�سمتو�صطعالعال جدا

28.329.925.513.13.2100.0دليل البنى التحتية )اأ�رش(

5.425.844.822.02.0100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

30.230.024.912.12.9100.0دليل البنى التحتية)اأفراد(

6.327.544.620.01.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد(

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل البنى التحتية ودليل م�شتوى املعي�شة-الت�شنيف الثلثي  �رس والأ اجلدول 4-5: توزيع الأ

)%(

املوؤ�رش  

م�صتوى احلرمان

املجموع

منخف�سمتو�صطعال 

58.325.516.3100.0دليل البنى التحتية )اأ�رش(

31.244.824.1100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

60.224.915.0100.0دليل البنى التحتية )اأفراد(

33.844.621.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد(

�رش  االأ توزيع  و5-4   4-4 اجلدوالن  ويبني  �صديد.  حرمان  حالة 

التوزيع ح�صب  الثلثي واخلما�صي، ومقارنته مع  الت�صنيفني  ح�صب 

دليل م�صتوى املعي�صة، كما يعك�س ذلك ال�صكلن 4-1 و2-4. 

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل  4-1: توزيع الأ

البنى التحتية - الت�شنيف اخلما�شي

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 4-2: توزيع الأ

م�شتوى املعي�شة - الت�شنيف اخلما�شي
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فهمه  ميكن  امليدان  هذا  يف  احلرمان  لن�صب  الكبري  االرتفاع  ان 

العقدين  خلل  العراق  بها  مّر  التي  و�صاع  االأ جممل  �صوء  يف 

خريين، من حروب وح�صار. من جهة اأخرى فاإن انهيار �صلطة  االأ

تام،  موؤ�ص�صي  �صلل  اإىل  املجتمع  2003، عّر�س  ني�صان  بعد  الدولة 

�صادر الت�صهيلت املتاحة للمواطنني وفر�س معوقات جديدة �صكلت 

اإىل  اأ�صيف  وقد  العراقي.  املواطن  كاهل  على  ثقيل  عبئا  مبجملها 

همال وغياب ال�صيانة، �صعف الكفاءة املوؤ�ص�صية  التدمري املادي واالإ

دارية والتنظيمية(. وقد قدرت تكلفة اإعادة تاهيل خدمات املياه  )االإ

2003-2004 بحوايل  واملرافق ال�صحية وفقا مل�صح منطقة اال�صكوا 

6.8 مليار دوالر3.

امليدان  لهذا  احلرمان  م�صتويات  ح�صب  فراد  االأ توزيع  ويتميز 

كما  املعي�صة،  م�صتوى  دليل  بح�صب  توزعها  عن  كبرية  باختلفات 

تيني: ي�صتدل على ذلك بو�صوح من مقارنة ال�صكلني البيانيني االآ

فراد للفئات اخلم�صة، فاإن البنية  جمايل   للأ ومبقارنة هرم التوزيع االإ

ب�صكل راجح  التحتية متيل  البنى  دليل  فراد ح�صب  االأ لتوزيع  العامة 

ل�صالح الفئات دون العتبة )ويتخذ �صكل متدرجا نزوال من عال جدا 

اإىل املنخف�س جدا(، مقارنة بتوزيع قريب من التوزيع الطبيعي ح�صب 

الفئات  من  اأهمية  اأقل  الطرفية  الفئات  وحيث  املعي�صة  م�صتوى  دليل 

املوؤ�رشات  بني  التفاوتات  التالية  املعاجلة  تبني  و�صوف  الو�صطى. 

املختلفة، كما �صتبني م�صاهمة كل موؤ�رش يف ارتفاع م�صتويات احلرمان 

همية. يف هذا  امليدان، وهي م�صاهمات متفاوتة االأ

�رش امل�صنفة �صمن  ان اأول ما يلفت النظر هو الن�صبة الكبرية جدا لفئة االأ

�رش  م�صتوى حرمان عال جدا )28%( والتي توازي تقريبا ن�صبة االأ

ذات م�صتوى احلرمان العايل حوايل 30%. يف حني ان الن�صب املقابلة 

مل�صتوى احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة هي 5% و26% على التوايل. 

خرى  �رش ذات م�صتوى احلرمان العالية جدًا للميادين االأ اأما ن�صب االأ

فهي15% يف ميدان حميط امل�صكن، و14% يف ميدان التعليم، وهي 

عن  ذلك  ويعرب  وال�صحة،  امل�صكن  ميداين  يف  تباعا  و%8   %7 تبلغ 

عمق امل�صاكل و�صدة االحتياجات فيما يتعلق باملرافق العامة.

ب: عر�ض نتائج موؤ�رسات ميدان البنى التحتية، وفق الت�شنيف 

الثلثي

املكونة  املوؤ�رشات  بني  الداخلي  رتباط  االإ ان  اأوال  �صارة  االإ جتدر 

خدمة  توافر  ان  اإذ  خرى،  االأ دلة  باالأ مقارنة  �صعيف  امليدان  لدليل 

بتوافر اخلدمات  توافرها يف منطقة معينة غري مرتبط  اأوعدم  معينة 

خرى. وينتج عن ذلك تباين يف م�صتويات احلرمان بني املوؤ�رشات  االأ

-4 اجلدول  من  يظهر  كما  للموؤ�رشات،  احل�صابي  الو�صط  قيمة  ويف 

املناطق،  التاريخي بني  التفاوت  4-3. وتف�صري ذلك هو  6 وال�صكل 

وكذلك اختلف الظروف التي عا�صتها كل منطقة خلل العقود الثلثة 

مني. وقد  خرية جلهة مدى تاأثرها باحلروب اأو درجة التدهور االأ االأ

وردت هذه اال�صباب يف التحليل الذي ت�صمنته الفقرات ال�صابقة.

تية: وميكن تف�صري هذه النتائج اإ�صتنادا اإىل العنا�رش واملعطيات االآ

�رش املحرومة بالن�صبة  1. امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب: بلغت ن�صبة االأ

منخف�س  حرمان  ذات  اأ�رش  مقابل   ،%32 حوايل  املوؤ�رش  لهذا 

ب�صبب وجود  هنا  فئة حرمان متو�صط  68%. وال توجد  حوايل 

�رشة لهذا  قفزات يف العلمات املعطاة لكل جواب من اأجوبة االأ

الدخل.  اأو  التعليم  ميدان  يف  كما  تدرج  فيه  لي�س  الذي  املوؤ�رش 

على  املياه  تامني  يف  تعتمد  التي  تلك  وهي  املحرومة  �رش  واالأ

اأو جتمع  اأو نبع املياه،  اأو اخلزانات ال�صحلة،  نهار  الرب� واالأ

اأو  معاجلة(،  )غري  مياه  حنفيات  اأو  بار  واالآ مطار،  االأ ملياه 

تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن )دون معاجلة(. اإىل جانب 

بينما  امل�صكن.  اإىل  املبنى ولي�س  اإىل  العامة  ال�صبكة  التو�صيل من 

تو�صيل  على  منخف�صة  حرمان  ن�صبة  حققت  التي  �رش  االأ تعتمد 

ا�صتخدام  عن  ف�صل  )املعاجلة(،  امل�صكن  اإىل  العامة  ال�صبكة  من 

�رش مرتفعة ن�صبيا  مياه معباأة يف زجاجات. ومتو�صط علمة االأ

اإىل  ي�صري  )0.5( مما  منخف�س  املعياري  نحراف  واالإ  ،)1.4(

قت�صادية واالجتماعية يف منطقة اال�صكوا، 2003-2004، نيويور�، 2004، �س97. �صكوا(،  م�صح للتطورات االإ جتماعية لغربي ا�صيا )االأ قت�صادية واالإ مم املتحدة، اللجنة االإ 3.  االأ

�شا�شية مليدان البنى التحتية – العراق  �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 4-6: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان
�رش  ن�صبة االأ

امل�صمولة)%(

الو�صط 

احل�صابي

نحراف  االإ

املعياري
املجموعمنخف�سمتو�صطعال

31.80.068.2100.0100.01.40.5امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

32.732.235.1100.099.91.00.7توفر مياه ال�رشب

48.919.731.4100.099.90.80.7مدى الر�صا عن نوعية املياه

3.567.628.9100.0100.01.10.3توفر م�صدر للكهرباء

84.510.74.9100.096.80.70.3اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة

43.239.317.5100.099.81.00.4و�صيلة ال�رشف ال�صحي

69.70.829.5100.0100.00.60.8و�صيلة التخل�س من النفايات

58.325.516.3100.0100.00.90.3دليل ميدان البنى التحتية
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الت�صابه يف اأو�صاع املوطنني العراقيني جتاه م�صدر مياه ال�رشب 

كثرية  غري  ختلفات  االإ الن  نظرا  مفهوم  امر  وهو  الرئي�س، 

وقد  للغالبية.  املتاحة  العامة  ال�صبكة  اإىل  ت�صتند  معظمها  وهي يف 

�رش التي ت�صلها مياه ال�رشب  حوال املعي�صية اإن االأ اأظهر م�صح االأ

 .4)%78( العراق  اأ�رش  معظم  تغطي  املنزل  اإىل  ال�صبكة  من 

وهذه الن�صبة تتقارب كثريا مع ن�صب اخلدمات املقدمة يف بع�س 

املناطق  العراق بني  ثمة فروق كبرية يف  املنطقة. ولكن  بلدان 

والتوفر  العامة  ال�صبكة  بني وجود  وكذلك  والريفية،  احل�رشية 

الفعلي والدائم للمياه، وهو ما �صيجري تناوله تباعا.

�رش املحرومة وفق هذا املوؤ�رش  2. توفر مياه ال�رشب: بلغت ن�صبة االأ

املياه(  توفر  يف  يومية  وم�صاكل  انقطاعات  من  ت�صكو  التي  )اي 

ملوؤ�رش  بالن�صبة  امل�صجلة  تلك  قريبة من  ن�صبة  33%، وهي  حوايل 

�رش ذات م�صتوى احلرمان  م�صدر مياه ال�رشب. ولكن ن�صبة االأ

املنخف�س بلغت 35%، بينما �صجلت ن�صبة احلرمان املتو�صط %32 

ا�صبوعية  وم�صاكل  انقطاعات  من  ت�صكو  التي  �رش  االأ متثل  وهي 

اأو  ال�صبكة  بو�صعية  اما  امل�صاكل  هذه  وترتبط  املياه.  توفر  يف 

مني  باأعمال التخريب التي تطال املوؤ�ص�صات اخلدمية والو�صع االأ

بالن�صبة  املعياري  نحراف  االإ اأن  اإىل  �صارة  االإ املتدهور. وجتدر 

يف  مهمة  تفاوتات  اإىل  ي�صري  مما   ،)0.7( مرتفع  املوؤ�رش  لهذا 

�رش بالن�صبة اليه. و�صعية االأ

3. مدى الر�صا عن نوعية املياه:  بلغت ن�صبة احلرمان لهذا املوؤ�رش 

عدم  �صا�س  االأ بالدرجة  يعك�س  مما  �رش.  االأ من   %49 حوايل 

والبيئية  ال�صحية  وامل�صاكل  امل�صتخدمة،  املياه  نوعية  عن  الر�صا 

املطلوبة،  ال�صحية  املعاجلات  ا�صتخدام  عدم  اأو  تلوثها،  ب�صبب 

ال�رشف  عمليات  عن  الناجمة  االنهار  مياه  تلوث  عن  ف�صل 

مم  االأ تقديرات  ت�صري  ال�صياق،  هذا  ويف  فيها.  املبا�رش  ال�صحي 

الو�صول  قدرة  ان خم�صة مليني عراقي الميلكون  اإىل  املتحدة 

منة واخلدمات ال�صحية. وان حوايل ن�صف مليون  اإىل املياه االأ

اأو املعاجلة جزئيا ت�صب كل يوم يف  طن من املياه غري املعاجلة 

اجلدول  للبلد5. ويبني  الرئي�صة  املياه  احد م�صادر  نهر دجلة، 

4-6 اأن قيمة الو�صط احل�صابي لهذا املوؤ�رش منخف�صة )0.8( يف 

نحراف املعياري مرتفعة )0.7( مبا ي�صري اإىل  حني ان قيمة االإ

�رش لنوعية املياه التي يح�صلون عليها.  تفاوتات هامة يف تقييم االأ

هم بالن�صبة  وب�صكل عام فيما يتعلق مبجال املاء، فاإن امل�صكلت االأ

يف  م�صتقر،  ب�صكل  وتوفرها  املياه  بنوعية  تتعلق  العراق  لعموم 

�رش.  حني اأن ال�صبكة نف�صها موجودة وتغطي حوايل 78% من االأ

ولويات تختلف ح�صب املناطق والبيئة، كما �صياأتي  اإال اإن هذه االأ

الحقا.

بن�صبة  تتمتع  التي  �رش  االأ ن�صبة  بلغت  الكهرباء:  م�صدر  توفر   .4

�رش املو�صولة اإىل ال�صبكة  حرمان منخف�س حوايل 29% وهي االأ

ن�صبة  ارتفعت  بينما  للطاقة،  اأخرى  لديها م�صادر  والتي  العامة 

�رش  �رش متو�صطة احلرمان اإىل حوايل الثلثني )68%( وهي االأ االأ

�رش  االأ ن�صبة  فاإن  املقابل  يف  فقط.  العامة  ال�صبكة  اإىل  املو�صولة 

ومن   .%3.5 العامة  ال�صبكة  اإىل  املو�صولة  غري  اي  املحرومة 

ال�رشوري التاأكيد هنا، اإن ال�صبكة العامة للتيار الكهربائي تغطي 

بال�صبكة  املت�صلة  امل�صاكن غري  اأما  تقريبا.  العراق  مناطق  جميع 

اأو  املنعزلة  امل�صاكن  بع�س  يف  وا�صتثنائية  فردية  حاالت  فهي 

غري النظامية يف املناطق النائية. لكن التزود بالتيار الكهربائي 

يتفاوت  بح�صب املناطق، وبح�صب االعطال والظروف الطارئة 

اإىل  �رش  االأ تلجاأ  تخريبية. وعموما  اأو  فنية  اعطال  الناجمة عن 

االنقطاع.  حاالت  يف  الكهربائي  بالتيار  للتغذية  بديلة  و�صائل 

�شا�شية ملوؤ�رسات ميدان البنى التحتية )%( �رس ح�شب م�شتويات احلرمان من احلاجات الأ ال�شكل 4-3: توزيع الأ

حوال املعي�صية يف العراق م�صدر �صابق، 2004، ج2، �س19. مم املتحدة، م�صح االأ منائي للأ 4.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات والربنامج االإ

من االن�صاين، تقرير منظمة املواطنني الدولية حول الق�صاء على الفقر والتكافوؤ اجلندري، 2004، �س143. جتماعي لعام 2004، اخلوف والعوز: عقبتان يف وجه االأ 5.  تقرير الرا�صد االإ
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حوال  املعي�صية يف العراق، م�صدر �صابق، 2004، ج2، �س17. 6.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، UNDP، م�صح االأ

7.  امل�صدر ال�صابق نف�صه، �س27.

اأمنت  احل�رشية  املناطق  يف  �رش  االأ معظم  اأن  اإىل  �صارة  االإ مع 

�رش  اإ�صرتاكات مبولدات يف مناطقها، ف�صل عن تامني م�صاكن االأ

املي�صورة مبولدات م�صتقلة.

موؤ�رش  �صجل  العامة:  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار   .5

درجة  اأعلى  العامة  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار 

من   %10 مقابل  �رش،  االأ 85% من  اإىل حوايل  حرمان و�صلت 

احلرمان  لفئة  �رش  االأ من  و%5  متو�صط  حرمان  مل�صتوى  �رش  االأ

ان  العراق،  يف  املعي�صية  حوال  االأ م�صح  اأظهر  وقد  املنخف�س. 

تزويد  يف  اإ�صتقرار  عدم  اإىل  ت�صري  اأ�رش  اأربعة  اأ�صل  من  ثلثة 

من  تعاين  عراقية  اأ�رشة  مليون   3.2 من  اأكرث  واإن  الكهرباء، 

عدم اإ�صتقرار جتهيز الطاقة الكهربائية6. وت�صكل ن�صبة احلرمان 

جمموع  بني  م�صجلة  حرمان  ن�صبة  اأعلى  املوؤ�رش  لهذا  بالن�صبة 

املوؤ�رشات امل�صتخدمة يف بناء دليل م�صتوى املعي�صة والبالغ عددها 

لهذا  احل�صابي  الو�صط  قيمة  فاإن  اأخرى،  موؤ�رشا. من جهة   42

منخف�صة  املعياري  نحراف  االإ وقيمة   )0.7( منخف�صة  املوؤ�رش 

اأي�صا )0.3(، وهو ما ي�صري اإىل وجود حالة �صبه عامة ومتقاربة 

85% من  اأ�صل وجود  يبينه  ما  �رش، وهو  االأ من احلرمان بني 

لتاأثرها  نظرا  املوؤ�رش،  لهذا  بالن�صبة  احلرمان  عتبة  حتت  �رش  االأ

باجلملة بو�صع ال�صبكة العامة وانتاج الكهرباء بغ�س النظر عن 

جتماعية واملنطقة التي ت�صكن فيها.   خ�صائ�صها االإ

�رشة حمرومة بالن�صبة لهذا  6. و�صيلة ال�رشف ال�صحي: اإعتربت االأ

اأو  مفتوحة،  حفرة  ال�صحي  ال�رشف  و�صيلة  كانت  اإذا  املوؤ�رش 

برميل اأو خزان يتم نقله، اأو حفرة مغطاة، اأو اإذا كان امل�صكن 

اأو  مطلقا،  جيد  ب�صكل  تعمل  ال  وال�صبكة  العامة  بال�صبكة  مت�صًل 

مت�صًل بال�صبكة العامة وال�صبكة فيها م�صاكل متكررة. اأما حاالت 

احلرمان املنخف�س، فقد اقت�رشت على املنازل املت�صلة بال�صبكة 

بحفرة  مت�صلة  اأو  م�صاكل  دون  تقريبا  تعمل  وال�صبكة  العامة 

�رش املحرومة حوايل43%. مما  اإمت�صا�صية. وقد بلغت ن�صبة االأ

بينما  ال�صحي.  ال�رشف  بنظام  ودائمة  متكررة  معاناة  يعك�س 

ن�صبة  وارتفعت   ،%18 حوايل  املنخف�س  احلرمان  ن�صبة  �صجلت 

حوال املعي�صية  احلرمان املتو�صط  اإىل 39%. لقد اأظهر م�صح االأ

يرتبط  العراق  يف  )املنازل(  ال�صكنية  الوحدات  من   %37 ان 

املناطق  يف  �رش  االأ هذه  معظم  وتوجد  �صحي،  �رشف  بنظام 

احل�رشية7. 

ن�صب  يف  ملحوظ  ارتفاع  �صجل  النفايات:  من  التخل�س  و�صيلة   .7

املوؤ�رش  لهذا  بالن�صبة   )%70 �رش)حوايل  االأ ثلثي  احلرمان جتاوز 

اأو  حتلل،  اأو  ترمى  التي  النفايات  عن  تعرب  احلرمان  )حاالت 

تطمر، اأو حترق اأو تو�صع يف حاوية مفتوحة(. وهذا االرتفاع 

يف موؤ�رش احلرمان يعك�س جملة من العوامل تتعلق باالمكانات 

وتردي م�صتويات اخلدمات الناجمة عن ال�صلل يف اأداء املوؤ�ص�صات 

والوعي  العامة  بالثقافة  املتعلقة  اجلوانب  عن  ف�صل  الر�صمية، 

�صجلت  املوؤ�رش  لهذا  بالن�صبة  ن�صبة احلرمان  اإن  البيئي. واللفت 

ثاين اأعلى ن�صبة حرمان بني املوؤ�رشات الـ 42 امل�صتخدمة يف بناء 

للو�صط  قيمة  اأدنى  املوؤ�رش  هذا  �صجل  كما  املعي�صة.  م�صتوى  دليل 

من  م�صتوى  واأعلى   ،)0.6( امليدان  موؤ�رشات  بني  احل�صابي 

اإىل  نف�صه  الوقت  يف  ي�صري  ما  وهو   )0.8( املعياري  نحراف  االإ

و�صعية  بني  التفاوت  ومن  احلرمان  انت�صار  من  عالية  درجة 

عوامل  دخول  هو  ال�صبب  ولعل  املوؤ�رش.  لهذا  بالن�صبة  �رش  االأ

النفايات.. اإدارة  يف  املحلية  ال�صلطات  كفاءة  من،  )االأ مكانية 

�رشة والوعي البيئي...الخ(، يف  الخ( وفردية )ثقافة اأع�صاء االأ

املركزية  �صديد  طابع  لها  التي  للكهرباء  خلفا  املوؤ�رش  هذا  نتائج 

يقل�س هام�س التفاوت داخل جمموعات ال�صكان التي تتمتع بحد 

جتماعي اأو املكاين.   اأدنى من التجان�س الداخلي االإ

اأن  نحراف املعياري، وي�صتدل منها  4-6 اىل قيم االإ ي�صري اجلدول 

بلغت  كبري، حيث  بتباين  يتميز  النفايات  من  التخل�س  و�صيلة  متغري 

ال�صالح  املياء  توفر  متغريا  يليه   ،0.8 املعياري  نحراف  االإ قيمة 

قيمة  بلغت  اإذ  ال�رشب،  مياه  نوعية  عن  الر�صا  ومدى  لل�رشب 

انخفا�س  للنظر  امللفت  ومن   .0.7 منهما  لكل  املعياري  نحراف  االإ

للكهرباء  م�صدر  توفر  متغريي  اإزاء  �رش  االأ بني  التباين  م�صتوى 

نحراف املعياري  واإ�صتقرار الطاقة الكهربائية، حيث بلغت قيمة االإ

0.3 فقط. وهو اأمر يعك�س حقيقة ان �صبكة الكهرباء الوطنية ت�صل 

�رش تعاين يف غالبيتها من عدم اإ�صتقرار  �رش فعًل. كما اأن االأ غالبية االأ

الطاقة الكهربائية بغ�س النظر عن املنطقة اجلغرافية اأو اخل�صائ�س 

�رش. جتماعية للأ قت�صادية، اأو االإ االإ

4. دليل ميدان البنى التحتية على م�شتوى 

املناطق اجلغرافية

ال تقت�رش التفاوتات بني املناطق اجلغرافية على العراق وحده، فهي 

توجد يف كل بلد العامل متقدمة كانت اأم نامية. لكن ذلك لي�س مربرا 

لتجاهل مغزى هذه التفاوتات اأو اآثارها ال�صلبية على التنمية الب�رشية، 

ثار اأهمية خا�صة. وال�صك اأن للتقدير الكمي لهذه االآ

ميدان  يف  �رش  االأ و�صع  يف  التفاوت  الف�صل  من  اجلزء  هذا  ويحلل 

ن�صب  اأتت  وقد  اجلغرافية.  املناطق  م�صتوى  على  التحتية  البنى 

احلرمان ح�صب دليل امليدان ودليل م�صتوى املعي�صة على النحو املبني 

يف اجلدول 7-4. 

نتباه يف هذا اجلدول التفاوت الكبري يف ن�صب احلرمان بني  يلفت االإ

�رش حمرومة يف هذه  االأ 28% من  )ال�صمالية؛  قل حرمانا  االأ املناطق 

�رش حمرومة يف  االأ 80% من  كرث حرمانا )اجلنوبية؛  املنطقة(، واالأ

هذه املنطقة(، وهو تفاوت  اأ�صد ب�صكل حم�صو�س من ن�صب احلرمان 

)بغداد  املعي�صة  م�صتوى  دليل  ح�صب  املناطق  بني  دنى  واالأ على  االأ

20%، واجلنوبية 43%(. وقد اتى ترتيب املنطقة الو�صطى واجلنوبية 
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قل  ول االأ مت�صابها يف امليدانني، فيما احتلت املنطقة ال�صمالية املوقع االأ

ن�صبة احلرمان  فيها  بلغت  التي  بغداد  امليدان متقدما على  حرمانا يف 

�رش )مقارنة بـ 28% يف املنطقة ال�صمالية(. ويعود  حوايل 47% من االأ

واملوؤ�ص�صي  وال�صيا�صي  مني  االأ �صتقرار  االإ اإىل  وىل  االأ بالدرجة  ذلك 

الن�صبي يف املنطقة ال�صمالية خلل الت�صعينات وحاليا، مقارنة باملناطق 

خرى، يف حني ان الو�صع معكو�س متاما بالن�صبة للمنطقة اجلنوبية  االأ

خلل  احلروب  نتائج  من  اأخرى  منطقة  اأية  من  اأكرث  عانت  التي 

�صارة اإىل ذلك، فاإن طبيعة هذا امليدان  الفرتة نف�صها. وكما �صبق االإ

الذي يقوم على توفرياخلدمات من خلل �صبكات عامة للبنى التحتية 

من  واالأ احلربية  عمال  باالأ تاأثرا  اأكرث  يجعلها  الكثيف،  والتجهيز 

خرى، لذلك �صجل يف هذا امليدان هذا الفارق الكبري  من امليادين االأ

ال�صمالية. على الرغم من ذلك، فاإن هذا  خ�صو�صا بالن�صبة للمنطقة 

اال�صتثناء املنطقي الذي متثله املنطقة ال�صمالية، ال ينفي وجود علقة 

ميدان  دليل  يف  احلرمان  ن�صب  ترتفع  حيث  الدليلني،  بني  اإيجابية 

البنى التحتية مع ارتفاع دليل م�صتوى املعي�صة يف املناطق وتنخف�س 

بانخفا�صها، وكما هو وا�صح يف ال�صكل 4-4.

�رس( اجلدول4-7: ن�شب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�شب املنطقة )% للأ

املنطقة 
دليل ميدان البنى 

التحتية
الرتتيب*دليل م�صتوى املعي�صةالرتتيب*

28.4123.92ال�صمالية

57.9330.53الو�صطى

46.8220.41بغداد

79.5442.94اجلنوبية

 31.2 58.2العراق

كرثحرمانا( قل حرمانا و4 للمنطقة االأ *ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ
رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املناطق تزيد على ن�صب احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام ملحظة: ت�صري االأ

5. دليل ميدان البنى التحتية على م�شتوى 

املناطق اجلغرافية واحل�شر والريف

الفقرة  تتناول  التحليل،  من  تف�صيل  اأكرث  م�صتوى  اإىل  نتقال  باالأ

يف  املناطق  وح�صب  امليدان،  دليل  ح�صب  احلرمان  ن�صب  احلالية 

البيئتني احل�رشية والريفية. وكما معرو�س يف اجلدول 4-8 تظهر 

بلغت  فقد  امليدان.  هذا  يف  هاما  دورا  يلعب  البيئة  نوع  ان  البيانات 

ن�صبة احلرمان يف املناطق الريفية على امل�صتوى الوطني حوايل %89 

التفاوتات  حدة  وتختلف  امليدان.  دليل  ح�صب  للح�رش   %49 مقابل 

اأي�صا �صمن املنطقة الواحدة.

ويلحظ عند ترتيب املناطق اإىل ثمانية مراتب وفقا للمنطقة اجلغرافية 

ال�صمالية والو�صطى  املنطقة  املناطق احل�رشية يف  اإن  البيئة،  ولنوع 

 .)3  ،2  ،1( حرمانا  قل  االأ الثلثة  الرتاتيب  على  ح�صلت  وبغداد 

خرية يف املناطق  بينما ح�صلت الفئات الريفية على الرتاتيب الثلثة االأ

ال�شكل 4-4: ن�شب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�شب املنطقة مقارنة بدليل م�شتوى املعي�شة )%(
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�رس( اجلدول4-8: ن�شب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�شب املنطقة واحل�رس والريف )% للأ

الرتتيب*دليل م�صتوى املعي�صةالرتتيب*دليل ميدان البنى التحتيةالبيئةاملنطقة

ال�صمالية

22.1117.42ح�رش

80.3678.18ريف

 23.9 28.4ح�رش وريف

الو�صطى

38.4212.81ح�رش

88.7758.26ريف

 30.5 57.9ح�رش وريف

بغداد

45.4319.33ح�رش

67.2435.85ريف

 20.4 46.8ح�رش وريف

اجلنوبية

73.1530.24ح�رش

95.1874.27ريف

 79.542.9ح�رش وريف

العراق

49.12.7521.22.5ح�رش

89.36.2564.96.5ريف

 58.231.2ح�رش وريف

كرث حرمانا( قل حرمانا، 8 للمنطقة االأ *  ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ

ويلحظ  التوايل.  على   )8  ،7  ،6( واجلنوبية  والو�صطى  ال�صمالية 

ان الفئات الريفية يف حمافظة بغداد ح�صلت على الرتتيب 4، وهي 

بذلك ت�صجل اأدنى م�صتوى حرمان �صمن املناطق الريفية يف العراق، 

ف�صل عن ان منطقة بغداد اأظهرت اأقل درجة من التباين بني احل�رش 

املعي�صة.  التحتية ودليل م�صتوى  البنى  لدليل ميدان  بالن�صبة  والريف 

التباين  درجات  اأعلى  والو�صطى  ال�صمالية  املنطقة  تظهر  ذلك  مقابل 

بني احل�رش والريف يف كل الدليلني.

الرتتيب  حتتل  اأنها  من  الرغم  وعلى  حتديدا،  ال�صمالية  املنطقة  ويف 

�رش املحرومة يف ريفها  قل حرمانا كمنطقة، اإال اأن ن�صبة االأ ول االأ االأ

يبلغ حوايل 80% وهي ن�صبة تبلغ اأربعة اأمثال ما يناظرها يف ح�رش 

الريف  بني  احلدة  بالغ  تفاوت   اإىل  ي�صري  ما  وهو  تقريبًا،  املنطقة 

الفئات  �صجلت  فقد  اجلنوبية  املنطقة  اأما  املنطقة.  هذه  يف  واحل�رش 

احل�رشية اأعلى ن�صب احلرمان يف ميدان البنى التحتية قيا�صا باملناطق 

البيئتني  بني  االختلفات  فجوة  �صاقت  وقد  خرى،  االأ احل�رشية 

همال  واالأ احلرمان  م�صتويات  يوؤ�رش  وهذا  اجلنوبية.  املنطقة  يف 

العمليات  م�رشح  ظلت  ان  بعد  اجلنوبية  املنطقة  له  تعر�صت  الذي 

والنزاعات الرئي�صة التي ع�صفت بالعراق منذ مطلع الثمانينات من 

القرن املا�صي.

اعله من  اليه  �صارة  االإ �صبق  ما  اإىل  �صافة  وباالإ اأخرى،  ناحية  من 

وجود  اإىل  �صارة  االإ جتدر  واملدينة،  الريف  بني  وا�صعة  فروقات 

حياء  االأ بع�س  اإن  الواحدة.  املدينة  اأحياء  بني  اأحيانا  حادة  تفاوتات 

التي غالبا ما تقطنها فئات جتارية اأو مالية اأو نخب حكومية متداخلة 

موظفي  كبار  ذلك  يف  مبا  العليا  �رشائحها  يف  الو�صطى  الطبقة  مع 

فيها  وتتوفر  متميزة،  ومرافق  خدمات  على  ت�صتحوذ  الدولة، 

هذه  كانت  واإن  ال�صحي.  وال�رشف  واملائية  الكهربائية  اخلدمات 

التفاوتات غري ملحوظة يف م�صتوى التحليل الذي تتيحه الدرا�صة، اإال 

جتماعي واخلدماتي داخل  نق�صام االإ ال�صواهد كثرية على حدة االإ اأن 

وتوترات.  م�صاكل  من  ذلك  يولده  وما  و�صواحيها،  نف�صها  املدن 

املزيد  تتطلب  بعينه، وباتت  بلد  تقت�رش على  وهذه ظاهرة عاملية ال 

من الدرا�صة والتحليل. 

�شرات ميدان البنى التحتية على م�شتوى  6. موؤ

العراق واحل�شر والريف

اأكرث و�صوحا، ويعود ذلك  التفاوتات على م�صتوى موؤ�رشات  تبدو 

)التي  ال�صبكة  توفر  على  الداللة  بني  املوؤ�رشات  طبيعة  اختلف  اإىل 

فعليا  املطلوبة  اخلدمة  توفر  على  والداللة  موجودة(  تكون  ما  غالبا 

امليدان  هذا  موؤ�رشات  بني  الداخلي  الرتابط  اإن  كما  واإ�صتقرارها. 

�صارة اإىل ذلك، وهو ما يف�رش وجود درجات  �صعيف، كما �صبق االإ

كبرية من التباين بني موؤ�رش واآخر. 

من خلل اجلدول 4-9 وعلى �صعيد احل�رش، �صجل موؤ�رش اإ�صتقرار 

الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة اأعلى ن�صب حرمان بلغت حوايل 

84%، وهي ن�صبة مطابقة تقريبا للريف وللمتو�صط الوطني )%85(، 

بالن�صبة  واحل�رش  الريف  و�صع  بني  تفاوت   هنا�  لي�س  وبالتايل 

من  احلرمان  م�صتوى  كان  حني  يف  الكهربائية.  الطاقة  �صتقرار  الإ

وهو   ،%2 حوايل  بلغ  حيث  جدا،  منخف�صا  للكهرباء  م�صدر  توفر 
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�رش  واإن بلغ ثلثة اأمثال ون�صف هذه الن�صبة يف الريف اال ان ن�صبة االأ

امل�صاكن عموما مو�صولة  )7%( نظرا الن  بقيت منخف�صة  املحرومة 

اإىل ال�صبكة ولكن ال تتوفر الطاقة فيها.

�رش املحرومة  ن�صبة االأ املاء، حيث ان  نف�صه يف جمال  مر  وي�صح االأ

دون  باملياه  التزود  اإ�صتقرار  )اي  ال�رشب  مياه  توفر  موؤ�رش  ح�صب 

انقطاعات( متقارب يف البيئتني الريفية واحل�رشية، ال بل هو يزيد 

قليل يف احل�رش عنه يف الريف )33% مقابل 31%(. اال ان التفاوت 

ت�صال بها حيث هنا� نق�س  كبري بني البيئتني بالن�صبة لتوفر ال�صبكة واالإ

املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  وبلغت  ال�صبكات  وجود  يف  الريف  يف  كبري 

ح�صب هذا املوؤ�رش حوايل 67% اأي ثلثة اأمثال هذه الن�صبة يف احل�رش 

�صارة اإىل  �رش احل�رشية. كما جتدر االإ 22% من االأ والبالغة حوايل 

�رش املحرومة ح�صب موؤ�رش نوعية املياه يف املناطق الريفية  اأن ن�صبة االأ

نوعية  م�صاألة  وتاأتي  احل�رشية.  �رش  االأ من   %42 مقابل   %72 فاق 

�رش  االأ ن�صبة  الريف واحل�رش من حيث  الثالث يف  الرتتيب  املياه يف 

املحرومة )بعد اإ�صتقرار الكهرباء والنفايات(.

اأما اأعلى ن�صبة حرمان يف املناطق الريفية فقد كانت يف جمال و�صيلة 

�رش تقريبًا مقابل %62  التخل�س من النفايات وبلغت 97%، اأي كل االأ

يف احل�رش، وهو ما ي�صري اإىل غياب �صبه كامل ملو�صوع التخل�س من 

النفايات ومعاجلتها يف املناطق الريفية وفقدان الوعي اجلماعي وعن 

بني  اأي�صا  هام  تفاوت  �صجل  كما  الريفية.  للتجمعات  وا�صح  اإهمال 

الريف واحل�رش بالن�صبة ملوؤ�رش و�صيلة ال�رشف ال�صحي.  

 

7. دليل ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات 

واحدة  مدينة  بهيمنة  العربية  الدول  اأغلب  متيز  من  الرغم  على 

)primate cities(، )بغداد، القاهرة، عمان ...الخ(، واحتكارها 

اجلوانب  متعدد  التفوق  هذا  يحدثه  وما  املقدمة،  االن�صانية  للخدمات 

املجتمع  يف  والتنموية  قت�صادية  واالإ جتماعية  االإ احلياة  يف  خلل  من 

مدن  ن�صبة  يف  زيادة  اأي�صا  رافقه  للمدن  الطغيان  هذا  ان  اإال  ككل، 

على  يقطنها  التي  واملخيمات  الفقر  واأحزمة  )ال�صفيح(  االكواخ 

غري  اليدويون  والعمال  املحرومة  الطبقات  من  النازحون  غلب  االأ

�صهدت مدينة  املذكورة،  العوامل  اإىل جانب  العراق،  املهرة. ويف 

احتلل  ظاهرة   ،2003 ني�صان  بعد  اأخرى  عراقية  ومدن  بغداد 

من  زاد  مما  الفقرية،  �رش  االأ قبل  من  حكومية  ودوائر  ملوؤ�ص�صات 

م�صاحة ال�صعوبات واملعاناة من غياب خمتلف الت�صهيلت واخلدمات 

جتماعية ومنها البنى التحتية.  االإ

ب�صمنها  املحافظات  جميع  يف  �رش  للأ احلرمان  ن�صب  ارتفعت  لقد 

حمافظة بغداد، اإذ و�صلت ن�صبة احلرمان يف هذا امليدان 58%. وان 

املتو�صط  على   زادت  حرمان  ن�صبة  �صجلت  حمافظة  ع�رشة  اأحدى 

املحافظات  اأن  كما  كلها.  الت�صعة  اجلنوبية  املحافظات  منها  الوطني 

فاإن  اإقليم كرد�صتان. وب�صكل عام  قل حرمانًا جميعها من  الثلثة االأ

يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  زادت  اإذ  جدا،  مرتفعة  احلرمان  ن�صب 

4-5 ن�صب احلرمان لدليل  70%. يبني ال�صكل  ع�رش حمافظات عن 

ميدان البنى التحتية ح�صب املحافظات، تعك�س ذلك اخلارطة 1-4.

4-10 و4- ا�صتخل�صها من اجلدولني  التي ميكن  النقاط  اأبرز  اإن 

دليل  بينه وبني  نف�صه والرتابط  التحتية  البنى  فيما يخ�س ميدان   11

تية:  م�صتوى املعي�صة هي االآ

�صجلت 11 حمافظة ن�صب حرمان تفوق املتو�صط الوطني وهي ت�صع 

حمافظات جنوبية، وحمافظتان من املنطقة الو�صطى )دياىل و�صلح 

اأعلى من  ن�صب حرمان  �صجلت  التي  املحافظات  وبلغ عدد  الدين(. 

تقع  حمافظات،  ت�صع  املعي�صة  م�صتوى  دليل  ح�صب  الوطني  املتو�صط 

الب�رشة  حمافظتي  عدا  ما  ع�رشة  حدى  االإ املحافظات  �صمن  كلها 

اأقل من املتو�صط الوطني  و�صلح الدين اللتني �صجلتا ن�صب حرمان 

اإقليم  حمافظات  �صجلت  حني  ويف  املعي�صة.  م�صتوى  دليل  ح�صب 

الب�رشة  فاإن  الدليل،  لهذا  بالن�صبة  النتائج  اأف�صل  الثلثة  كرد�صتان 

�صجلت اأعلى ن�صبة حرمان ح�صب دليل ميدان البنى التحتية، اذ بلغت 

يف  �رش  االأ من   %93 اإىل  و�صل  قيا�صيا  رقما  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة 

املحافظة، يف حني حتتّل ترتيبا و�صطا ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة. 

واحتلت حمافظات الو�صط ومعها بغداد مواقع و�صطى. وتتطابق هذه 

النتائج مع اإ�صتنتاجات التحليل العنقودي الذي اأكد اأهمية عامل القرب 

خ�صو�صا  خ�صائ�صها،  يف  الت�صابه  جلهة  املحافظات  بني  اجلغرايف 

يف  اأكرب  اجلغرايف  العامل  اأهمية  اإن  �صك  من  وما  للح�رش.  بالن�صبة 

�شا�شية ملوؤ�رسات ميدان البنى التحتية واحل�رس والريف )%( �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 4-9: توزيع الأ

املوؤ�رش
احلرمان يف الريف ن�صبة حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال

اإىل احل�رش ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

21.666.70.00.078.433.33.1امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

33.330.730.637.736.131.60.9توفر مياه ال�رشب

42.072.521.712.936.314.71.7مدى الر�صا عن نوعية املياه

2.37.465.973.331.819.33.2توفر م�صدر للكهرباء

84.385.110.610.75.14.21.0اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة

37.363.040.535.222.11.81.7و�صيلة ال�رشف ال�صحي

61.797.20.90.537.52.31.6و�صيلة التخل�س من النفايات

49.189.330.48.920.51.81.8دليل ميدان البنى التحتية
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�رس( ال�شكل 4-5: ن�شب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�شب املحافظات )% للأ

التحتية  البنى  ن�شب احلرمان مليدان   :10-4 اجلدول 

ح�شب املحافظات ومقارنتها بدليل م�شتوى املعي�شة 

�رس( - بالرتتيب الت�شاعدي  )% للأ

احلرمان  لن�شبة  تبعًا  املحافظات  ترتيب   :11-4 اجلدول 

مليدان البنى التحتية ولعموم دليل م�شتوى املعي�شة

املحافظة
دليل ميدان البنى 

التحتية
املحافظةدليل م�صتوى املعي�صة 

دليل ميدان البنى 

التحتية

دليل م�صتوى 

املعي�صة 

الفرق بني 

الرتتيبني 

110اربيل2715.5اربيل

275دهو�27.428.6دهو�

396ال�شليمانية29.629.4ال�صليمانية

-431كركو�41.920.4كركو�

-523بغداد46.820.4بغداد

-642االنبار48.922.9االنبار

781نينوى50.729نينوى

8113النجف63.238.8النجف

9156ذي قار71.849.7ذي قار

10122وا�صط74.543.5وا�صط

-11101مي�صان74.733.1مي�صان

-1266�صلح الدين74.928.5�صلح الدين

13130كربلء75.045.6كربلء

14140دياىل76.447.4دياىل

15183املثنى79.256.4املثنى

16171بابل83.355.5بابل

-17161القاد�صية84.851.6القاد�صية

-18513الب�رشة93.128.2الب�رشة

كرث حرمانا(58.231.2العراق قل حرمانا و18 للمحافظة االأ )1 للمحافظة االأ

رقام الغامقة يف اجلدول 4-10 اىل ان ن�صبة احلرمان يف تلك املحافظات تزيد على ن�صبة احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام، اأما القيمة الغامقة يف اجلدول 4-11 فتبني اأكرب فرق يف الرتتيب  ملحظة: ت�صري االأ

�صارة �صالبة دل ذلك على ان م�صتوى حرمان املحافظة من  بني دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، يف حني متثل القيم ال�صالبة الفرق بني ترتيب املحافظة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، فاإذا كانت االإ

امليدان اأكرث من م�صتوى احلرمان لدليل م�صتوى املعي�س
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ويفرت�س  العامة  بال�صبكات  كلها  واملتعلقة  بالدليل  امل�صمولة  املجاالت 

ان تغطي م�صاحات كبرية واأعدادًا كبرية من ال�صكان. وكذلك فاإن 

خروج مدينة الب�رشة عن هذا ال�صياق بالن�صبة لدليل امليدان على هذا 

النحو، ال يتناق�س مع نتائج التحليل العنقودي الذي اأ�صار بدوره اإىل 

املحافظات  عن  متيزها  بخ�صائ�س  )واملثنى(  الب�رشة  حمافظة  تفّرد 

ميدان  دليل  من  احلرمان  ن�صب  تو�صح   1-4 اخلارطة  خرى.  االأ

البنى التحتية ح�صب املحافظات واحل�رش والريف.

خري من اجلدول 4-11 ي�صري اإىل  من ناحية اأخرى، فاإن العمود االأ

ودليل  املعي�صة  م�صتوى  دليل  ح�صب  املحافظات  ترتيب  يف  التفاوت 

الب�رشة  بالن�صبة ملحافظة  الفارق  التحتية. وكما يلحظ  البنى  ميدان 

مر بالن�صبة ملحافظتي �صلح  وهو �صالب وبلغ 13 مرتبة، وكذلك االأ

اأكرث  امليدان  و�صع  اأن  اإىل  ت�صري  ال�صالبة  القيم  حيث  وبغداد  الدين 

تراجعا من و�صع املحافظة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة ب�صكل عام، 

بفارق �صت مراتب وثلث مراتب على التوايل. باملقابل هنا� فارق 

ايجابي يبلغ �صت مراتب لكل من حمافظتي ال�صليمانية وذي قار )وهو 

يعني ان الرتتيب يف ميدان البنى التحتية اأف�صل من الرتتيب ح�صب 

دليل م�صتوى املعي�صة(. وب�صكل عام فاإن هنا� ات�صاقًا يف االجتاه العام 

لت�صنيف املحافظات ح�صب دليل البنى التحتية مع ت�صنيفها ح�صب دليل 

م�صتوى املعي�صة، اإذ اأن الفرق يف الرتتيب قليل ما عدا احلاالت التي 

اأ�رشنا اليها.   

املحافظات،  ح�صب  لل�صكان  الفعلي  العدد  االعتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

جمايل   من  مكان احت�صاب ح�صة كل حمافظة من العدد االإ ي�صبح باالإ

فراد املحرومني يف العراق، وهو اأمر �رشوري من اجل تقدير  االأ

حجم املوارد املطلوبة لتح�صني موؤ�رشات امليدان. ويعر�س اجلدول 

�رس( اخلارطة 4-1: دليل ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

ت�صكل املناطق الريفية %90 

�رش  اأو اأكرث من جمموع االأ

املحرومة يف 14 حمافظة 

وهي: مي�صان، القاد�صية، 

كركو�، الب�رشة، املثنى، 

ذي قار، بابل، كربلء، 

وا�صط،  ال�صليمانية، 

النجف، �صلح الدين، 

نينوى، دياىل، مما يعك�س 

م�صتوى احلرمان العايل 

الذي تعاين منه املناطق 

الريفية يف ميدان البنى 

التحتية.

ت�صجل منطقة ح�رشية 

واحدة وهي املنطقة 

احل�رشية يف حمافظة دهو� 

اأقل م�صتوى للحرمان وميثل 

�رش  3% من جمموع االأ

املحرومة، والدوائر البيانية 

يف اخلارطة تو�صح ذلك.

البنى  ميدان  يف  املحرومني  فراد  االأ من  حمافظة  كل  ح�صة   12-4

الرتتيب  عن  خمتلف  وهو  لذلك،  وفقا  املحافظات  وترتيب  التحتية 

ال�صابق بحكم اختلف حجم ال�صكان ح�صب املحافظات.

اأعلى  �صجلت  بغداد  حمافظة  ان   12-4 اجلدول  يف  البيانات  تظهر 

فراد املحرومني يف ميدان البنى التحتية  م�صتويات احلرمان يف عدد االأ

اإجمايل   من  املحافظة  ح�صة  بلغت  اإذ  خرى،  االأ باملحافظات  مقارنة 

املحرومني يف العراق 19.4% وجاءت يف الرتتيب 18، بينما جاء 

تليها  املحافظة،  املحرومني �صمن  فراد  االأ ن�صبة  اخلام�س يف  ترتيبها 

اأقل  دهو�  حمافظة  �صجلت  ذلك  مقابل  ونينوى.  الب�رشة  حمافظتا 

ول ح�صب ح�صتها من اإجمايل   م�صتويات احلرمان، وجاء ترتيبها االأ

املحافظة ح�صب  ترتيب  العراق، وكذلك يف  املحرومني يف  فراد  االأ

فراد املحرومني �صمن املحافظة.   ن�صبة االأ

م�صتويات  �صجلت  كرد�صتان(  )اإقليم  ال�صمالية  املحافظات  اإن  يلحظ 

خرى، يف ترتيب املحافظة  حرمان اأقل من نظرياتها يف املناطق االأ

ح�صب ح�صتها من اإجمايل املحرومني يف العراق، وكذلك يف ترتيب 

فراد املحرومني �صمن املحافظة، حيث جاء  املحافظة ح�صب ن�صبة االأ

ترتيب املحافظات الثلثة )دهو� واأربيل وال�صليمانية 1، 2، 3 على 

التوايل(. 

اأظهرت املحافظات اجلنوبية ارتفاعا ملحوظا يف  اآخر،  على �صعيد 

اأعلى ثلث  املحافظة، فكان ترتيب  فراد املحرومني �صمن  االأ ن�صبة 

 ،17 القاد�صية   ،18 )الب�رشة  احلرمان  م�صتويات  يف  حمافظات 

مرتفعة  م�صتويات  جنوبية  حمافظات  خم�س  �صجلت  كما   .)16 بابل 

للحرمان فيما يخ�س ح�صة املحافظة من اإجمايل  املحرومني يف العراق 

وهي؛ الب�رشة، بابل، ذي قار، القاد�صية، وا�صط، وهي م�صتويات 
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فراد ح�شب م�شتوى احلرمان مليدان البنى التحتية – حمافظات اخلارطة 4-2: توزيع الأ

ن�شبة  مبوجب  الت�شاعدي  بالرتتيب   - التحتية  البنى  مليدان  املحرومني  اإجمايل  من  املحافظات  ح�شة   :12-4 اجلدول 

احلرمان

املحافظة
فراد  عدد االأ

املحرومني )األف(

ح�صة املحافظة من 

اإجمايل  املحرومني يف 

العراق

فراد  ن�صبة االأ

املحرومني �صمن 

املحافظة

ترتيب املحافظة ح�صب ح�صتها 

فراد املحرومني  من اإجمايل  االأ

قل  )الرتتيب 1 للمحافظة االأ

حرمانا(

ترتيب املحافظة ح�صب ن�صبة 

فراد املحرومني �صمن  االأ

املحافظة )الرتتيب 1 للمحافظة 

قل حرمانا( االأ

316019.448.2185بغداد

168110.393.51718الب�رشة

13858.554.7167نينوى

12617.784.41516بابل

10926.777.21414دياىل

10446.470.9139ذي قار 

8335.175.41212�صلح الدين

7834.885.91117القاد�صية

7414.676.31013وا�صط

نبار  6584.049.896االأ

6353.964.988النجف

5863.674.4711كربلء

5583.473.1610مي�صان

5453.331.853ال�صليمانية

4492.880.9415املثنى

3882.427.932اأربيل 

3772.344.124كركو�

1180.725.011دهو�

16293100.060.1العراق

فراد املحرومني  ي�صكل عدد االأ

كرب من  يف بغداد العدد االأ

املحرومني يف هذا امليدان 

خرى.  مقارنة باملحافظات االأ

على الرغم من ان التدرج 

اللوين يف اخلارطة يعك�س ان 

ع�رش حمافظات هي ا�صواأ 

حااًل من بغداد. وال�صبب كما 

هو وا�صح مرتبط باأن عدد 

ال�صكان يف بغداد ي�صكلون 

حوايل ربع �صكان العراق 

وان اأي ن�صبة حرمان 

مهما كانت قليلة �صيقابلها 

عدد اأكرب من املحرومني 

مقارنة مبحافظات اأخرى 

يقل عدد �صكانها ب�صكل كبري 

عن بغداد كاملثنى ودهو� 

عمدة البيانية  والقاد�صية، واالأ

فراد ح�صب  تو�صح توزيع االأ

م�صتويات احلرمان.
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تعك�س الظروف والتحديات التي تعاين منها املحافظات اجلنوبية يف 

فراد ح�صب  ميدان اخلدمات العامة. اخلارطة 4-2 تو�صح توزيع االأ

م�صتوى احلرمان من ميدان البنى التحتية للمحافظات.

�شرات ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات 8. موؤ

ان الرتابط الداخلي بني موؤ�رشات ميدان البنى التحتية �صعيف مقارنة 

اأو  املحافظات  اإحدى  متتع  اإمكانية  ذلك  ويعني  خرى.  االأ بامليادين 

ملوؤ�رش معني، مع وجود  بالن�صبة  املناطق مبعدالت حرمان مرتفعة 

درا�صة  تاأخذ  ولذلك  اآخر.  ملوؤ�رش  بالن�صبة  مرتفعة  حرمان  ن�صبة 

خرى، خ�صو�صا  املوؤ�رشات اأهمية اأكرب مما هي بالن�صبة للميادين االأ

املت�صمنة يف  الثلثة  املجاالت  بكل جمال من  املوؤ�رشات اخلا�صة  اإن 

الدليل قد تكون من اخت�صا�س جهة خمتلفة من وزارات اأو �صلطات 

حملية وبلديات. 

ويوجز اجلدول 4-13 ن�صب احلرمان ملوؤ�رشات دليل ميدان البنى 

الت�صاعدي  بالرتتيب  معرو�صة  وهي  املحافظات،  ح�صب  التحتية 

)كما  للميدان،  بالن�صبة  املحافظة  يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  ح�صب 

مو�صح يف اخلارطة 3-4(.

املوؤ�رشات  ح�صب  احلرمان  ن�صب  تقاطع  حتليل  اإىل  االنتقال  قبل 

�صجلت  التي  حدى ع�رشة  االإ املحافظات  ان  اإىل  ن�صري  واملحافظات، 

فيها ن�صب حرمان تزيد عن املتو�صط الوطني، هي نف�صها املحافظات 

بالن�صبة  الوطني  املتو�صط  من  اأعلى  احلرمان  من  ن�صبًا  �صجلت  التي 

نوعية  عن  الر�صا  ومدى  النفايات،  من  التخل�س  و�صيلة  ملوؤ�رشات 

النجف  حمافظتي  )با�صتثناء  ال�رشب  ملياه  الرئي�س  وامل�صدر  املياه، 

خري  االأ للموؤ�رش  بالن�صبة  فيهما  احلرمان  ن�صبة  كانت  اللتني  وكربلء 

منخف�صة(. يف حني ان و�صعية املحافظات بالن�صبة للمتو�صط الوطني 

الت�صابه  من  الرغم  على  لكن  مت�صابهة.  لي�صت  خرى  االأ للموؤ�رشات 

العام يف الت�صنيف قيا�صا اىل املتو�صط الوطني، فاإن ترتيب املحافظات 

ح�صب املوؤ�رشات الثلثة املذكورة يختلف بني موؤ�رش واآخر ويختلف 

عن الرتتيب ح�صب دليل امليدان. وهذا من جتليات �صعف الرتابط 

فيما  اإنفراد  على  كل  تناولها  �صيجري  التي  املوؤ�رشات  بني  الداخلي 

ياأتي: 

اأف�صل  النجف  حمافظة  �صجلت  ال�رشب:  ملياه  الرئي�س  امل�صدر  اأ. 

املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  بلغت  حيث  املوؤ�رش  لهذا  بالن�صبة  النتائج 

ونينوى  وبغداد  كركو�  حمافظات  تليها   ،%13 املحافظة  يف 

حرمان  ن�صب  �صجلت  التي  للمحافظات  بالن�صبة  اما  وكربلء. 

احلرمان  ن�صب  فاإن   ،%32 البالغ  الوطني  املتو�صط  فوق  تقع 

فجاأة  ثم  واملثنى(،  )دياىل  و%48  )اأربيل(   %35 بني  تراوحت 

الب�رشة وهو  82% يف حمافظة  اإىل  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  تقفز 

ي�صكل ن�صبة غري ماألوفة ت�صري اإىل وجود م�صكلة بالغة احلدة فيما 

يتعلق بتوفر �صبكات املياه يف املحافظة بريفها وح�رشها على ما 

�صياأتي الحقا. 

يف  للحرمان  ن�صبة  اأعلى  املوؤ�رش  هذا  �صجل  ال�رشب:  مياه  ب. توفر 

حمافظة املثنى)52%(، واأدنى ن�صبة يف حمافظة ذي قار )%14(. 

و�صجلت ت�صعة حمافظات ن�صب حرمان يف هذا املوؤ�رش اأعلى من 

املعدل العام للعراق، منها خم�س حمافظات جنوبية، اإىل جانب 

حمافظة بغداد حيث بلغت ن�صبة احلرمان حوايل 36%. مما يعك�س 

وجود خدمة متقطعة لتقدمي املياه يف حمافظات هذه املنطقة. اأما 

نقف هنا   .%23 تبلغ  ن�صبة حرمان  �صجلت  فقد  الب�رشة  حمافظة 

�صا�صية يف حمافظتي الب�رشة وذي قار  قليل لنوؤكد ان امل�صكلة االأ

ال�رشب  مياه  تتوفر  اإذ  ال�رشب،  ملياه  الرئي�س  امل�صدر  يف  تكمن 

�رس( اخلارطة 4-3: موؤ�رسات دليل ميدان البنى التحتية على م�شتوى املحافظات )% للأ

�رشطة البيانية اىل  ت�صري االأ

اأن اأعلى املوؤ�رشات حرمانًا 

هو موؤ�رش اإ�صتقرار الطاقة 

الكهربائية من ال�صبكة 

العامة، يليه موؤ�رش و�صيلة 

التخل�س من النفايات، 

فمدى الر�صا عن نوعية 

املياه، ويلحظ نف�س منط 

توزيع م�صتويات احلرمان 

يف حمافظات املنطقة 

نبار،  الو�صطى نينوى واالأ

كذلك حمافظتي النجف 

والقاد�صية يف املنطقة 

اجلنوبية.
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خر اأو بل م�صاكل، اإال اأن املعاناة  مع وجود م�صاكل من حني الآ

احلقيقية تظهر يف امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب، برغم ال�رشوع 

مل  اأنها  اإال  املنطقة،  ماء خلدمة  م�صاريع  باإن�صاء  واآخر  بني حني 

اإىل الب�رشة. هذه امل�صاكل جعلت  اإي�صال املاء ال�صايف  توفق يف 

ال�صكان يعتمدون على م�صادر اأخرى كال�صهاريج/اخلزانات اأو 

حمافظة  �صجلت  لذلك  املعاجلة.  غري  العامة  احلنفيات  اأو  بار  االآ

الر�صا عن نوعية  اأعلى م�صتويات احلرمان يف موؤ�رش  الب�رشة 

�صبيل  على  املعي�صية،  حوال  االأ م�صح  اأ�صار  وقد  اأي�صا.  املياه 

�رش  خر للمياه ال�صاحلة لل�رشب للأ املثال، ان امل�صدر الرئي�س االآ

ويف   ،%19 اجلنوب  يف  احلو�صية  ال�صيارات  هي  احل�رشية 

�رش  االأ من   %41 ن�صبته  ما  الريفية  �رش  االأ تعتمد  اجلنوبي  الريف 

على م�صادر طبيعية غري حممية كم�صدر رئي�س للمياه ال�صاحلة 

اإىل  احلو�صية  ال�صيارات  فيه  ت�صل  الذي  الوقت  ففي  لل�رشب8. 

املناطق احل�رشية، يتعذر و�صولها اإىل املناطق الريفية املرتامية 

طراف، والتي تفتقر اإىل وجود الطرق املبلطة اأو املك�صية. االأ

مدى الر�صا عن نوعية املياه: �صجلت جميع املحافظات اجلنوبية  ج. 

العام  املعدل  وجتاوزت  احلرمان  ن�صب  يف  وا�صحًا  ارتفاعا 

للعراق بالن�صبة لهذا املوؤ�رش. وقد �صجلت حمافظة الب�رشة اأعلى 

حمافظات  جميع  �صجلت  بينما   ،)%89 )حوايل  للحرمان  ن�صب 

املعدل  عن  تقل  املوؤ�رش  هذا  يف  للحرمان  ن�صبا  كرد�صتان  اإقليم 

كري  منظمات  عن  �صادرة  تقارير  بينت  وقد  للعراق.  العام 

واليوني�صيف وال�صليب االحمر الدويل ان حمطات توزيع املياه 

وحمطات ال�رشف ال�صحي ال تقوم مبعاجلة املياه ب�صكل مقبول، 

حيث انه من ا�صل 177 حمطة متت درا�صتها هنا� 34 حمطة 

فقط اعترب اأداوؤها جيدا و98 حمطة اعتربت مقبولة و45 حمطة 

يف  ت�صهم  املتدنية  املياه  نوعية  ان  ومعلوم  �صعيفًا9.  اأداوؤها  كان 

تفاقم امل�صاكل ال�صحية، خ�صو�صا بني االطفال.

توفر م�صدر الكهرباء: �صجل هذا املوؤ�رش، الذي ي�صري اإىل ات�صال  د. 

ن�صب  اأقل  الكهربائية،  للطاقة  العامة  التوزيع  ب�صبكة  امل�صاكن 

للحرمان  ن�صبة  اأدنى  واإن  خرى.  االأ بامليادين  قيا�صا  للحرمان 

 6 وان   ،)%1.3( الب�رشة  حمافظة  يف  �صجلت  املوؤ�رش  هذا  يف 

العام.  املعدل  عن  تقل  حرمان  ن�صبة  �صجلت  جنوبية  حمافظات 

كما �صجلت معظم حمافظات الو�صط ن�صب حرمان تقل عن املعدل 

كرد�صتان  اإقليم  حمافظات  جميع  ان  االنتباه  يلفت  وما  العام. 

�رس( اجلدول 4-13: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات دليل ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات )% للأ

املحافظة
امل�صدر الرئي�س 

ملياه ال�رشب

توفر مياه 

ال�رشب

مدى الر�صا 

عن نوعية 

املياه

توفر م�صدر 

للكهرباء

اإ�صتقرار الطاقة 

الكهربائية من 

ال�صبكة العامة

و�صيلة 

ال�رشف 

ال�صحي

و�صيلة التخل�س 

من النفايات

دليل ميدان 

البنى التحتية

35.432.217.45.592.855.94.827.0اأربيل 

26.727.624.710.531.726.533.527.4دهو�

28.940.029.510.595.537.919.029.6ال�صليمانية

18.427.823.12.587.723.683.741.9كركو�

18.535.941.01.895.851.958.746.8بغداد

نبار  24.322.932.31.984.516.883.148.9االأ

21.533.739.03.597.538.965.750.7نينوى

13.125.154.62.495.748.493.663.2النجف

37.113.574.71.642.936.097.571.8ذي قار

40.829.977.93.786.535.787.874.5وا�صط

40.817.761.83.363.158.394.574.7مي�صان

38.037.256.87.793.060.691.474.9�صلح الدين

22.746.951.72.591.239.198.075.0كربلء

48.244.763.94.182.825.085.076.4دياىل

48.451.959.94.276.952.488.379.2املثنى

31.838.250.82.195.740.995.883.3بابل

39.833.968.73.695.952.791.884.8القاد�صية

81.922.789.41.339.038.995.493.1الب�رشة

31.832.748.93.584.543.269.758.2العراق

رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املحافظات تزيد على ن�صب احلرمان العامة للدليل اأو للموؤ�رش ملحظة: ت�صري االأ

حوال املعي�صية يف العراق 2004، م�صدر �صابق، ج2، �س19 8.  م�صح االأ

مم  املتحدة والبنك الدويل، التقديرات امل�صرتكة، م�صدر �صابق، �س29. 9.  االأ
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�صجلت ن�صب حرمان اأعلى من املعدل العام للحرمان يف العراق 

همال  االأ عاملي  اإىل  ذلك  ويعود  للكهرباء،  م�صدر  توفر  يف 

�رش  ن�صبة االأ الوعرة. وتبلغ  ال�صابق والطبيعة اجلغرافية اجلبلية 

10% وهي  اأكرث من  املحرومة يف حمافظتي دهو� وال�صليمانية 

تغطية  عن  ُيعلن  كان  الذي  الوقت  يف  االهتمام،  ت�صتحق  ن�صبة 

�صبكة التوزيع العامة للطاقة الكهربائية جلميع اأنحاء العراق منذ 

اأكرث من عقدين من الزمان.

ال�صبكة  كانت  اذا  العامة:  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  هـ.اإ�صتقرار 

ت�صمل الغالبية ال�صاحقة من امل�صاكن يف خمتلف املحافظات، فاإن 

ب�صكل م�صتقر، وهذا هو  لي�صت متوفرة  نف�صها  الكهربائية  الطاقة 

هم. وترتفع ن�صبة احلرمان بالن�صبة لهذا املوؤ�رش اإىل م�صتويات  االأ

ا�صتثناء، وبلغت  العراق دون  عالية جدا يف خمتلف حمافظات 

اأدنى ن�صبة حرمان لهذا املوؤ�رش 32% يف حمافظة دهو� واأق�صاها 

حرمان  ن�صب  حمافظة   11 و�صجلت  نينوى.  حمافظة  يف   %98

حمافظات   5 منها  للعراق  العام  املعدل  من  اأعلى  املوؤ�رش  لهذا 

ن�صبة  اإرتفعت  العا�صمة  بغداد  وحتى  اجلنوبية.  املنطقة  يف 

حمافظات  غالبية  �صجلت  كما   .%96 حوايل  اإىل  فيها  احلرمان 

احلرمان،  ن�صب  يف  ملحوظا  ارتفاعا  والو�صط  كرد�صتان  اإقليم 

)اجلدول4-13(. هذه املوؤ�رشات تعك�س درجة عالية من املعاناة 

ب�صبب تدهور البنية التحتية لقطاع الكهرباء، والدمار الذي حلق 

به. فالعديد من حمطات توليد الطاقة الكهربائية ال تعمل، ف�صل 

عن انقطاع ال�صيانة وقدم املعدات وتعرث نظام النقل والتوزيع 

ني�صان  تلت االحتلل يف  التي  ال�صنوات  والتي زادت حدتها يف 

2003، وما رافقها من عمليات نهب و�صلب.

هذا  يف  للحرمان  ن�صبة  اأعلى  �صجلت  ال�صحي:  ال�رشف  و�صيلة  و. 

ن�صبة  واأدنى   ،%61 حوايل  الدين،  �صلح  حمافظة  يف  املوؤ�رش 

�صبع  و�صجلت   .%17 حوايل  نبار،  االأ حمافظة  يف  للحرمان 

اأربع  العام، ب�صمنها  املعدل  اأعلى من  حمافظات ن�صب حرمان 

كرد�صتان  اإقليم  حمافظات  ان  ويلحظ  جنوبية.  حمافظات 

�صجلت  كما  العام.  املعدل  من  اأقل  فيها  حرمان  ن�صب  �صجلت 

حمافظة بغداد ارتفاعا ملحوظا يف ن�صبة احلرمان بلغت %52. 

�رش املحرومة بح�صب هذا  و�صيلة التخل�س من النفايات: ن�صبة االأ ز. 

على  االأ وهي  الوطني  امل�صتوى  على   %70 حوايل  تبلغ  املوؤ�رش 

 18 13 حمافظة من ا�صل  النظر ان  املوؤ�رشات. كما يلفت  بني 

ن�صب  وزادت  الوطني،  املعدل  احلرمان  ن�صبة  فيها  جتاوزت 

ثماين  يف   %90 عن  وزادت  جميعا،  فيها   %80 عن  احلرمان 

حمافظات. من ناحية اأخرى هنا� تفاوت كبري بني عدد حمدود 

اإقليم كرد�صتان. فن�صبة  من املحافظات خ�صو�صا بني حمافظات 

يف   %19 تبلغ  وهي   ،%5 عن  تقل  اأربيل   يف  املحرومة  �رش  االأ

حجم  تعك�س  املعطيات  هذه  دهو�.  يف  و%33  ال�صليمانية، 

اليوم  توجد  فل  ال�صكان،  من  العظمى  للغالبية  اليومية  املعاناة 

خرية انخفا�صا  مطامر �صحية للنفايات. كما �صهدت ال�صنوات االأ

من  �صغري  عدد  جانب  اإىل  التجميع،  �صيارات  عدد  يف  وا�صحًا 

اللزمة يف  ال�صغط والبلدوزرات وغريها من االجهزة  اآالت 

هذا املجال. كما ان احلاجة ملحة اليوم اإىل الكثري من االهتمام 

بامل�صاكل املتعلقة بعمليات جتميع ومعاجلة املواد ال�صلبة التي باتت 

تهدد البيئة وتنذر بكارثة ان�صانية. 

9. دليل ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات 

واحل�شر والريف

فجوة  تت�صع  خرى،  االأ امليادين  موؤ�رشات  حتليل  يف  اأ�رشنا  مثلما 

االختلفات وب�صكل اأعمق بني املناطق احل�رشية والريفية. فقد �صبق 

العراق  يف  التحتية  البنى  دليل  يف  احلرمان  ن�صبة  ان  اإىل  �صارة  االإ

وت�صل  احل�رش،  يف   %49 اإىل  الن�صبة  هذه  وتنخف�س   ،%58 بلغت 

اإىل حوايل 89% يف الريف. هذه التفاوتات توؤ�رش حالة انف�صام بني 

امليدان بالغة  التنمية الريفية يف هذا  الريف واحل�رش، ومن ثم تبدو 

همية لعلج هذه التفاوتات.  االأ

وعلى الرغم من ارتفاع ن�صب احلرمان، عموما يف ح�رش املحافظات 

)كما مبني يف اخلارطة 4-4(، اإال اأن التباين كان عميقا بني املناطق 

احل�رشية هذه، حيث تراوحت  ن�صب احلرمان  بني 3% يف ح�رش 

حمافظة دهو�، وحوايل 93% يف ح�رش حمافظة الب�رشة. ويلحظ 

ب�صمنها  حمافظة   11 ح�رش  يف   %50 على  تزيد  احلرمان  ن�صبة  ان 

 4 25%-50% يف ح�رش  جميع املحافظات اجلنوبية، وترتاوح بني 

من  يت�صح  حمافظات.    3 ح�رش  يف    %25 عن  وتقل  حمافظات، 

اإن 7 مناطق ح�رشية فقط تقل ن�صبة احلرمان فيها   14-4 اجلدول 

ن�صبة  فيها  تقل  ح�رشية  مناطق  و8  للح�رش،  الوطني  املتو�صط  عن 

احلرمان عن املتو�صط الوطني للعراق للريف واحل�رش معا. 

ريف  يف  �صجلت  حرمان  ن�صبة  اأدنى  فاإن  للريف،  بالن�صبة  اما 

�صجلت  حرمان  ن�صبة  واأعلى   ،%66 بلغت  حيث  دهو�  حمافظة 

احلرمان  ن�صبة  وتزيد   .%98 بلغت  حيث  مي�صان  حمافظة  ريف  يف 

ويلحظ  حمافظة.   18 ا�صل  من  حمافظة   14 ريف  يف   %90 عن 

نف�صها.  املحافظة  داخل  واحل�رش  الريف  بني  كبرية  فجوة  وجود 

اإقليم  حمافظات  يف  واحل�رش  الريف  بني  التباين  ن�صب  ارتفعت  وقد 

احل�رشية  املناطق  ح�صلت  الذي  الوقت  ففي  والو�صط.  كرد�صتان 

 ،2  ،1( ت�صل�صلت  على  واأربيل  وال�صليمانية  دهو�  حمافظات  يف 

 ،13( اإىل  ت�صل�صلت احلرمان يف ريفها  ارتفعت  التوايل،  3( على 

26، 21( على التوايل، وقد �صجلت حمافظة دهو� رقما قيا�صيا يف 

مقابل  احل�رش  يف  حرمان  ن�صبة   %3( وريفها  ح�رشها  بني  التفاوت 

66% يف الريف(. اإىل جانب ذلك، �صجلت حمافظات الو�صط  تباينا 

ح�رش  فيه  ح�صل  الذي  الوقت  ففي  وريفها.  ح�رشها  بني  وا�صحًا 

 )6  ،5  ،4( ت�صل�صلت  على  ونينوى  نبار  واالأ كركو�  حمافظات 

على التوايل، ارتفعت ت�صل�صلت ن�صب احلرمان يف ريفها اإىل )34، 

م�صاحة  تقل�س  ويلحظ   .)4-4 )اخلارطة  التوايل  على   )23  ،19

التباين، عموما، يف ن�صب احلرمان بني الريف واحل�رش يف جميع 

كلتا  العالية يف  يعك�س م�صتويات احلرمان  املحافظات اجلنوبية، مما 

البيئتني، )اجلدول 14-4(.
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�رس املقيمة يف  اخلارطة 4–4: م�شتويات احلرمان مليدان البنى التحتية ح�شب ح�رس وريف املحافظات )% من اإجمايل الأ

املحافظة(

   احل�رس                                                                                        الريف

�رس( اجلدول 4-14: ن�شب احلرمان مليدان البنى التحتية ح�شب املحافظات وترتيب احل�رس والريف )% للأ

املحافظة

ن�صبة 

احلرمان

%

الرتتيب
دليل م�صتوى 

املعي�صة
املحافظة

ن�صبة 

احلرمان

%

الرتتيب
دليل م�صتوى 

املعي�صة

دهو�
2.713.9ح�رش

كربلء
68.51739.3ح�رش

94.02964.3ريف65.81367.1ريف

نينوى
31.1611.1ح�رش

وا�صط
63.41225.6ح�رش

93.82874.7ريف90.62365.7ريف

ال�صليمانية
22.8222.6ح�رش

�صلح الدين
59.2912.1ح�رش

91.42445.7ريف92.32691.6ريف

كركو�
27.148.6ح�رش

النجف
56.2828.5ح�رش

91.72580.3ريف97.23464.4ريف

اأربيل
24.9313.7ح�رش

القاد�صية
78.22033.4ح�رش

98.03588.2ريف86.22166.0ريف

دياىل
61.91125.3ح�رش

املثنى
66.31529.3ح�رش

95.53290.8ريف90.52268.8ريف

نبار االأ
27.759.1ح�رش

ذي قار
59.91035.9ح�رش

94.93176.7ريف76.61941.0ريف

بغداد
45.4719.3ح�رش

مي�صان
66.21418.2ح�رش

98.23674.2ريف67.21635.8ريف

بابل
74.41840.2ح�رش

الب�رشة
92.62725.1ح�رش

95.73345.9ريف94.53075.0ريف

العراق
   49.110.521.2ح�رش

   89.326.564.9ريف
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�شرات ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات  10. موؤ

واحل�شر والريف

املحافظات  م�صتوى  على  واحل�رش  الريف  بني  التفاوت  تناول  بعد 

باعتمادها  تية،  االآ الفقرات  تتناول  امليدان،  بدليل  يخت�س  فيما 

املجاالت  م�صتوى  نف�صها على  التفاوتات  4-15، هذه  على اجلدول 

وموؤ�رشات امليدان املكونة لهذا الدليل.

ت�صال بال�صبكة، توفر املياه  بالن�صبة للماء، وموؤ�رشاته الثلثة )االإ اأ. 

تية: من خلل ال�صبكة، نوعية املاء( ميكن  اإيراد  امللحظات االآ

يلحظ  ال�رشب،  ملياه  الرئي�س  امل�صدر  مبوؤ�رش  يتعلق  فيما   •
وجود تباين وا�صح  بني الريف واحل�رش وبني املحافظات 

بني  حرمان  ن�صبة  اأدنى  املوؤ�رش  هذا  �صجل  فقد  اأي�صا. 

حمافظة  يف  احل�رش  م�صتوى  على  التحتية  البنى  موؤ�رشات 

املوؤ�رش  0.5 %، يف حني �صجل  الن�صبة  بلغت  اذ  كركو�، 

نف�صه ن�صبة حرمان بلغت 91% يف ريف حمافظة الب�رشة. 

يف  العامة  املياه  �صبكات  على  الرئي�س  االعتماد  يعك�س  مما 

توفري هذه اخلدمة يف املناطق   احل�رشية مقارنة باملناطق 

الريفية.

ن�صبيا  اأف�صل  واقع  هنا�  ال�رشب  مياه  توفر  ملوؤ�رش  بالن�صبة   •
يف ح�رش بع�س املحافظات اجلنوبية، ويف حمافظات اإقليم 

املناطق  اأغلب  �صجلت  كما  الو�صطى.  واملنطقة  كرد�صتان 

ارتفعت  بينما  الريفية.  املناطق  اأف�صل من  احل�رشية واقعا 

ن�صبة احلرمان يف ح�رش بغداد اإىل حوايل 38% مقابل حوايل 

اأعلى ن�صبة تباين بني الريف  13% للريف. وبذلك �صجلت 

بغداد وهذه ظاهرة  ل�صالح ريف  املوؤ�رش  واحل�رش يف هذا 

العا�صمة  يف  ال�صبكات  كفاءة  يف  التدهور  اإىل  تعود  الفتة  

بغداد وعدم القدرة على تلبية االحتياجات املتزايدة للتو�صع 

احل�رشي يف توفري مياه ال�رشب.

املياه، وخلفا  نوعية  الر�صا عن  موؤ�رش مدى  يخ�س  فيما   •
فاإن ن�صب احلرمان يف الريف ويف  خرى،  للموؤ�رشات االأ

جميع املحافظات اأ�رشت ن�صبًا اأعلى منها يف احل�رش )با�صتثناء 

الريف(.  من  حرمانا  اأكرث  احل�رش  فاإن  الب�رشة  حمافظة 

حيث بلغت ن�صبة احلرمان يف ريف املحافظات لهذا املوؤ�رش 

اأقل  وان  املحافظات.  42% يف ح�رش  مقابل   %73 حوايل 

رياف �صجلت يف ريف حمافظة اأربيل  ن�صب حرمان يف االأ

)31%( مقابل 89% يف ريف حمافظة وا�صط.

قيا�صا  الريف  يف  احلرمان  م�صتوى  تعك�س  املوؤ�رشات  هذه 

بلغت  فقد  طويلة،  �صنوات  الريف  حرمان  امتد  وقد  باحل�رش. 

عام   %12 الريف  يف  نقية  �رشب  مياه  على  يح�صلون  من  ن�صبة 

وتائر  وازدادت   .101990 عام   %41 اإىل  وارتفعت   ،1980

احلرمان يف جتهيز مياه ال�رشب لعدم تنفيذ اأي م�رشوع ماء يف 

العراق بعد عام 1991، ب�صبب ظروف احل�صار تلتها �صنوات 

من اللاإ�صتقرار بعد ني�صان 2003، التي ا�صطربت فيها اأ�صعار 

اإحالة املقاوالت وقلت املوارد املالية لتغطيتها11.

وما يلفت االنتباه، ان ارتفاع ن�صب احلرمان يف بع�س املناطق 

الدرا�صات  ت�صري  اإذ  االنتاج،  تدين حجم  اإىل  يعود  احل�رشية ال 

امل�صكلة  لكن  املنتج*.  ال�صايف  املاء  يف  فائ�صا  هنا�  ان  الر�صمية 

الرئي�صة تكمن يف �صبكات التوزيع، ولي�س يف ا�صتطاعة اجلهات 

املعنية مد �صبكات ماء جديدة و�صيانة وتاهيل القدمي منها ملواكبة 

التو�صع ال�رشيع يف املدن، ف�صل عن قلة املوارد املخ�ص�صة ملثل 

عمال. وتقدر وزارة البلديات واال�صغال كمية ال�صائعات  هذه االأ

يف ال�صبكة املائية مبقدار20% من املاء املنتج12. كما تظهر البيانات 

2 مليون  اأي�صا ان العجز يف املناطق احل�رشية جتاوز  الر�صمية 

اما  لرت.  مليون   5.5 بحدود  االنتاج  بلغ  بينما  لرت/فرد/يوم، 

املناطق الريفية فاإن العجز قد جتاوز فيها 1 مليون لرت، واالنتاج 

يبلغ 1.5 مليون ون�صف لرت13.

ت�صال بال�صبكة واإ�صتقرار توفر الطاقة،  ب. يف جمال الكهرباء، االإ

ت�صال بال�صبكة العامة  فاإن البيانات ت�صري اإىل ن�صب عالية من االإ

التزود يف  اإ�صتقرار  امل�صكلة تكمن يف عدم  للكهرباء يف حني ان 

االنتباه  ويلفت  واحل�رشية.  الريفية  املناطق  عموم  يف  الطاقة 

ان  ن�صب احلرمان بالن�صبة للت�صال بال�صبكة مرتفعة ب�صكل خا�س 

يف ريف حمافظات اإقليم كرد�صتان )دهو�، ال�صليمانية، اأربيل( 

قيا�صا ملناطق العراق كافة حيث بلغت 21%، 59%، 62% على 

التوايل. وهذا يعك�س �صعوبات توفري م�صدر الكهرباء من ال�صبكة 

اإىل  بالن�صبة  اما  ت�صاري�صها.  وتعقيد  القرى  تباعد  ب�صبب  العامة 

اإ�صتقرار الطاقة يف القطاع احل�رشي، فقد بلغت ن�صبة احلرمان 

نينوى  ارتفعت يف حمافظة  بينما   ،%22 املوؤ�رش يف دهو�  لهذا 

اإىل حوايل 99%. ويف القطاع الريفي تراوحت ن�صب احلرمان 

لهذا املوؤ�رش بني 31%  يف ريف حمافظة الب�رشة وحوايل %100  

يف ريف حمافظة النجف.

احلرمان  ن�صب  فاإن  ال�صحي،  ال�رشف  بو�صيلة  يتعلق  فيما  ج. 

حوايل  بلغت  حيث  العام  املعدل  من  اأقل  كانت  املوؤ�رش  هذا  يف 

واقعا  املوؤ�رش  هذا  عك�س  بغداد،  حمافظة  وبا�صتثناء   .%43

63% يف  بـ  37% مقارنة  ن�صبته  بلغت  اأف�صل يف احل�رش، حيث 

   10. Iraqi  Economist Association, Human Development Report 1995, Baghdad, p. 94.
11.  انوار جميل بني، درا�صة ا�صتهل� املاء ال�صايف ملدينة بغداد لغاية 2005، درا�صة غري من�صورة.

12.  امل�صدر ال�صابق �س17

13.  امل�صدر ال�صابق نف�صه.

*  اأعتمدت اجلهات املخت�صة يف العراق املعدالت االتية:
  -500 لرت/فرد/يوم يف مدينة بغداد.

  -450 لرت/فرد/يوم يف املناطق احل�رشية يف العراق )مراكز املحافظات(.

ق�صية والنواحي(.   -350 لرت/فرد/يوم يف املناطق احل�رشية يف العراق )مراكز االأ

  -250 لرت/فرد/يوم يف املناطق الريفية.



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق102

هذا  فاإن  ال�صابقة،  للموؤ�رشات  بالن�صبة  احلال  هو  وكما  الريف. 

للقطاعني  املحافظات  تباينا وا�صحًا بني  خر  االآ �صجل هو  املوؤ�رش 

املحطات  اأن  الر�صمية  رقام  االأ وتظهر  والريفي.  احل�رشي 

�صبكات  عموم  من  فقط   %8 حوايل  تغطي   الت�صغيل  قيد  احلالية 

العراق، واأغلبها تغطي اق�صاما �صغرية من مراكز بع�س املدن 

التي تخدمها14. اأما بخ�صو�س و�صيلة التخل�س من النفايات، فقد 

ان   ،2004 العراق  يف  املعي�صية  حوال  االأ م�صح  نتائج  اأظهرت 

و�صائل التخل�س من النفايات مازالت �صعيفة، ومل تلق حلد االن 

الدرا�صات والتوجه املطلوب15. وتوؤكد املعطيات يف اجلدول 4-

15 هذا اال�صتنتاج، حيث ارتفعت ن�صب احلرمان اإىل اأكرث من 

لدليل  العام  املعدل  اأعلى من  70%، وهي  �رش، حوايل  االأ ثلثي 

البنى التحتية، مع تا�صري تفاوت كبري جدا بني ن�صبة احلرمان يف 

 %97 62% للح�رش مقابل  احل�رش والريف والتي بلغت حوايل 

البيئي  للريف. هذه املعطيات توؤ�رش م�صتوى احلرمان والت�صوه 

من  للتخل�س  �صحية  ا�صاليب  وجود  وعدم  الريفية  املناطق  يف 

لغالبية  البيئي  الوعي  م�صتويات  انخفا�س  عن  ف�صل  النفايات، 

ال�صكان.

وقد اأ�صار تقرير التنمية الب�رشية يف العراق عام 1995، اإىل اكتمال 

اأنها  اإال  جمموعة من م�صاريع ال�رشف ال�صحي يف العراق انذا�، 

تركزت يف بع�س املدن )بغداد، احللة، تكريت، النجف، كربلء، 

الب�رشة(، وان م�صتوى اخلدمات  الديوانية،  النا�رشية،  العمارة، 

اأو  ال�صخ،  حمطات  اأو  الرئي�صة،  املجاري  �صبكة  )يف  انذا�  املقدمة 

حمطات املعاجلة( دون امل�صتوى املطلوب يف جميع املناطق. وقد اأظهر 

التقرير اإن ن�صبة ال�صكان الذين يعتمدون نظام ال�رشف ال�صحي يف 

العراق بلغت حدا اأعلى عام 1990 بن�صبة 49%، وانخف�س اإىل %42 

يف عام 161994. وقد ارجع التقرير هذا االنخفا�س اإىل امل�صكلت 

املياه  معاجلة  وحمطات  ال�صخ  وحمطات  ال�صبكات  منها  تعاين  التي 

ال�صكان  اأغلب  اليوم ان  الثقيلة ب�صبب الظروف اال�صتثنائية. يلحظ 

 ،)Septic Tanks( اأحوا�س التعفني الثقيلة بوا�صطة  ي�رشفون املياه 

العايل  اجلوفية  املياه  من�صوب  ب�صبب  كفوءة  غري  الو�صيلة  وهذه 

التي تتوفر فيها �صبكة  واحتمال تلويثها للمياه اجلوفية. ويف املناطق 

مياه االمطار، غالبا ما يتم ربط املياه الثقيلة عليها من قبل املواطنني 

ب�صورة غري �رشعية، مما ي�صهم يف تلوث املياه ال�صطحية. 

التحتية  البنى  ميدان  ملوؤ�رشات  احلرمان  ن�صب  يو�صح   6-4 ال�صكل 

ح�صب احل�رش والريف.

14.  انوار جميل بني امل�صدر ال�صابق نف�صه.

حوال  املعي�صية، م�صدر �صابق. 15.  م�صح االأ

16.  انوار جميل بني امل�صدر ال�صابق نف�صه.

16. Iraqi Economist Association, Op cit.

�رس( اجلدول 4-15: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

املحافظة
امل�صدر الرئي�س 

ملياه ال�رشب

توفر 

مياه 

ال�رشب

مدى الر�صا 

عن نوعية 

املياه

توفر م�صدر 

للكهرباء

اإ�صتقرار 

الطاقة 

الكهربائية من 

ال�صبكة العامة

و�صيلة 

ال�رشف 

ال�صحي

و�صيلة التخل�س 

من النفايات

دليل ميدان 

البنى التحتية

دهو�

3.921.110.13.722.115.03.42.7ح�رش

62.237.747.421.149.144.380.365.8ريف

26.727.624.710.531.726.533.527.4ح�رش وريف

نينوى

4.033.724.62.598.823.649.331.1ح�رش

57.333.768.45.494.870.399.290.6ريف

21.533.739.03.597.538.965.750.7ح�رش وريف

ال�صليمانية

22.538.727.55.295.332.510.622.8ح�رش

88.051.947.458.798.587.095.892.3ريف

28.940.029.510.595.537.919.029.6ح�رش وريف

كركو�

0.521.38.02.484.87.879.727.1ح�رش

84.752.079.43.098.482.298.597.2ريف

18.427.823.12.587.723.683.741.9ح�رش وريف

اأربيل

33.832.017.03.592.854.52.124.9ح�رش

80.437.331.061.690.094.079.486.2ريف

35.432.217.45.592.855.94.827.0ح�رش وريف

دياىل

24.246.748.33.384.68.370.561.9ح�رش

71.642.879.04.981.141.299.190.5ريف

48.244.763.94.182.825.085.076.4ح�رش وريف

نبار االأ

1.019.014.31.580.57.173.727.7ح�رش

54.728.155.92.589.729.595.376.6ريف

24.322.932.31.984.516.883.148.9ح�رش وريف



103 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

املحافظة
امل�صدر الرئي�س 

ملياه ال�رشب

توفر 

مياه 

ال�رشب

مدى الر�صا 

عن نوعية 

املياه

توفر م�صدر 

للكهرباء

اإ�صتقرار 

الطاقة 

الكهربائية من 

ال�صبكة العامة

و�صيلة 

ال�رشف 

ال�صحي

و�صيلة التخل�س 

من النفايات

دليل ميدان 

البنى التحتية

بغداد

17.237.640.01.996.053.256.245.4ح�رش

37.312.556.50.893.334.393.767.2ريف

18.535.941.01.895.851.958.746.8ح�رش وريف

بابل

11.145.634.61.893.322.694.374.4ح�رش

58.128.871.52.698.764.497.694.5ريف

31.838.250.82.195.740.995.883.3ح�رش وريف

كربلء

9.446.744.31.990.625.697.668.5ح�رش

61.547.873.24.193.378.899.294.0ريف

22.746.951.72.591.239.198.075.0ح�رش وريف

وا�صط 

22.232.971.61.986.317.582.063.4ح�رش

73.024.789.06.686.867.597.993.8ريف

40.829.977.93.786.535.787.874.5ح�رش وريف

�صلح الدين

7.649.344.42.289.945.184.759.2ح�رش

69.924.569.813.496.477.098.491.4ريف

38.037.256.87.793.060.691.474.9ح�رش وريف

النجف

1.922.648.92.094.737.692.856.2ح�رش

58.535.477.74.099.692.397.291.7ريف

13.125.154.62.495.748.493.663.2ح�رش وريف

القاد�صية

24.838.760.32.095.234.087.878.2ح�رش

69.924.285.77.097.290.099.898.0ريف

39.833.968.73.695.952.791.884.8ح�رش وريف

املثنى

21.554.444.61.678.923.579.466.3ح�رش

82.748.779.57.674.489.499.595.5ريف

48.451.959.94.276.952.488.379.2ح�رش وريف

ذي قار

12.89.567.61.332.219.396.659.9ح�رش

84.421.188.72.163.968.799.194.9ريف

37.113.574.71.642.936.097.571.8ح�رش وريف

مي�صان

32.316.155.61.557.647.793.166.2ح�رش

64.621.979.08.278.687.498.498.2ريف

40.817.761.83.363.158.394.574.7ح�رش وريف

الب�رشة

80.323.389.71.140.438.295.192.6ح�رش

91.219.487.62.230.642.897.395.7ريف

81.922.789.41.339.038.995.493.1ح�رش وريف

العراق

21.633.342.02.384.337.361.749.1ح�رش

66.730.772.57.485.163.097.289.3ريف

31.832.748.93.584.543.269.758.2ح�رش وريف
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�رس( ال�شكل 4-6: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان البنى التحتية ح�شب احل�رس والريف )% للأ

�رس( ق�شية )% للأ اخلارطة 4-5: دليل ميدان البنى التحتية ح�شب الأ

ق�صية التي ت�صكل  بلغ عدد االأ

�رش املحرومة فيها  ن�صبة االأ

70% اأو اأكرث 51 ق�صاء، 

منها 34 ق�صاء يف املنطقة 

اجلنوبية، 11  ق�صاء يف 

املنطقة الو�صطى، و5 اأق�صية 

يف املنطقة ال�صمالية، وق�صاء 

واحد يف منطقة بغداد، فقد 

كانت اأق�صية �صط العرب 

وال�صلمان و�صنجار والكحلء 

و)الفاو واأبواخل�صيب(** 

على  ق�صية اخلم�صة االأ االأ

حرمانًا. 

دنى  ق�صية اخلم�صة االأ اأن االأ

حرمانًا هي اأق�صية دهو� 

و)عنه والرطبة(** 

وال�صيخان وال�صليمانية 

والقائم. 

ق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة، لذلك تظهر الفروق  ق�صية، وال�صبب يف ذلك يعود اىل دمج االأ طل�س يلحظ ان هنا� فروقًا يف عدد االأ ق�صية يف هذه اخلارطة مع ما ورد يف االأ ** عند مقارنة عدد االأ
يف العدد



105 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

11. دليل ميدان البنى التحتية على م�شتوى 

ق�شية* الأ

مثلما هو احلال اإىل حد بعيد يف التباين يف ن�صب احلرمان من احلاجات 

�صا�صية للبنى التحتية على اأ�صا�س املحافظات، فاإن ثمة تباين اأو�صح  االأ

املوؤ�رشات ملمح احلرمان مع  تعك�س  ق�صية حيث  االأ م�صتوى  على 

على  االأ امل�صتوى  من  تعاين  التي  ق�صية  االأ عدد  يف  ملحوظ  ارتفاع 

جميع  اإن  بينت  فاملوؤ�رشات  اجلنوبية.  املحافظات  يف  للحرمان 

ق�صية يف املحافظات اجلنوبية )با�صتثناء ق�صاء اجلباي�س( تعاين من  االأ

م�صتويات حرمان تزيد عن 50%، وترتاوح غالبيتها بني %70.1-

100%. مقابل ذلك، اأظهرت البيانات ان ق�صاءًا واحدًا يف املنطقة 

يف  واحدًا  ق�صاءًا  واإن  للحرمان،  م�صتوًا  اأقل  �صجل  )عنه(  الو�صطى 

اإقليم كرد�صتان )دهو�( يعاين اأقل ن�صبة للحرمان. 

هذه املوؤ�رشات مبجملها تعك�س حالة احلرمان يف ميدان البنى التحتية 

زمات دون حت�صن ملحوظ  يف جميع اأق�صية العراق، وا�صتمرار االأ

يف اخلدمات مع معاناة �صديدة يف املحافظات اجلنوبية، وكما مو�صح 

يف اخلارطة 5-4.

12. ترابط ميدان البنى التحتية مع خ�شائ�س 

ومتغريات اأخرى

يف  �رشة  االأ اأفراد  عدد  زيادة  اأثر  وا�صحًا  يظهر  �رشة:  االأ حجم  اأ. 

زيادة م�صتوى احلرمان. ويرتفع م�صتوى احلرمان بحوايل 13 

اأفراد   10 �رش بحجم  اأفراد واالأ  5 �رش بحجم  االأ ن�صبية بني  نقطة 

من  فاأقل(  اأفراد   4( احلجم  �صغرية  �رش  االأ ا�صتبعاد  بعد  فاأكرث. 

رامل  �رش كبار ال�صن )االأ املقارنة، اإذ غالبًا ما ت�صم مثل هذه االأ

مثًل( حيث يرتفع م�صتوى احلرمان فيها بن�صبة تقرتب من %55 

مقارنة بن�صبة حرمان اأقل يف الفئة التالية حيث تبلغ الن�صبة %53. 

التحتية  البنى  ميدان  من  احلرمان  ن�صبة  يف  التغري  منط  وي�صابه 

كما  املعي�صة  م�صتوى  لدليل  الظاهر  التغري  �رشة،  االأ بداللة حجم 

يعك�س ذلك اجلدول 16-4.

�رشة: ت�صري ن�صبة احلرمان من ميدان البنى التحتية اإىل  ب. نوع االأ

اأطفااًل.  �رشة  االأ ت�صم  ال  عندما  منخف�صة  تكون  الن�صب  هذه  اأن 

�رش التي ت�صم الزوجني دون اأطفال كانت  فن�صبة احلرمان يف االأ

�رش التي ت�صم اأفرادًا غري متزوجني  53%، ون�صبة احلرمان يف االأ

�رش التي ت�صم  فقط هي 39%، يف حني ترتفع الن�صبة اىل 63% للأ

5 �صنني، وتبدو هذه ال�رشيحة من  اأطفال حتت عمر  اأبوين مع 

�رش التي ت�صم اطفااًل دون �صن الـ 18  �رش اكرث معاناة من االأ االأ

اأو دون �صن الـ 15.  

من  اأمراأة  يراأ�صها  التي  �رش  االأ تعاين  �رشة:  االأ رب  جن�س  نوع  ج. 

�رش التي يراأ�صها  ن�صبة حرمان تبلغ 53% مقارنة بن�صبة 59% للأ

رجل. غري ان الفروق تعد طفيفة.

�رشة: من الوا�صح اإن هنا� علقة عك�صية بني عمر  د. عمر رب االأ

�رشة من ميدان البنى التحتية،  �رشة ون�صبة حرمان االأ رئي�س االأ

بعمر  اأفراد  يراأ�صها  التي  �رشة  للأ  %67 من  الن�صبة  تنخف�س  اإذ 

�رش التي يراأ�صها اأفراد بعمر 60 �صنة  29 �صنة فاأقل اىل 53% للأ

فاأكرث.

�رشة: ال تعك�س ن�صب احلرمان الواردة  هـ.و�صع قوة العمل لرب االأ

�رشة  يف اجلدول 4-16 وجود اأثر وا�صح للحالة العملية لرب االأ

�رشة من ميدان البنى التحتية، فقد تراوحت  يف ن�صب حرمان االأ

بني 56% و%59.

حوال املعي�صية يف  و. فئة دخل الفرد 2004: اأظهرت نتائج م�صح االأ

�رش ذات الدخل املنخف�س والتي يكون التح�صيل  العراق، اإن االأ

دورات  مرافق  تكون  منخف�صا،  فيها  �رشة  االأ لرب  العلمي  

خرى.  االأ �رش  باالأ اخلا�صة  املرافق  من  م�صتوًا  اأقل  لديها  املياه 

�رش ذات امل�صتوى املرتفع من الدخل مرافق  وباملقابل ت�صتخدم االأ

�رش ذات امل�صتوى املنخف�س من  دورات مياه خا�صة اأكرث من االأ

الدخل17. 

وقد عك�صت املعطيات يف اجلدول 4-16 ارتفاع ن�صب احلرمان 

)اخلمي�س  دنى  االأ الفرد  دخل  فئة  لدى  التحتية  البنى  ميدان  يف 

حوايل  بلغت  حيث  ال�صكان(،  من  دخل   %20 اأدنى   - دنى  االأ

لدى   %48 حوايل  اإىل  احلرمان  ن�صب  انخفا�س  مقابل   ،%66

دخل   %20 اأعلى   – على  االأ )اخلمي�س  على  االأ الفرد  دخل  فئة 

يف  االجتاه  ذات  احلرمان  ن�صب  اأظهرت  وقد  ال�صكان(.  من 

�رش  االأ بني  احلرمان  ن�صب  تنخف�س  حيث  املعي�صة  م�صتوى  دليل 

كلما ارتفعت فئات دخل الفرد فيها. وعلى هذا ميكن القول ان 

�صباع  الفقراء يف الغالب هم اأكرث من يعاين من حاالت احلرمان الإ

اأ�رشهم  ينفقون من مداخيل  التحتية. ورمبا  البنى  حاجاتهم من 

يتلقونها  التي  اخلدمات  ان  اال  غريهم،  من  اأكرث  ن�صبة  املعي�صية 

الدخل ال متلك  املتدنية  فالفئات  النوعية.  متدنية  تكون  ما  كثريا 

والكهرباء  املاء  خلدمات  البدائل  تاأمني  اأجل  من  الكافية  املوارد 

التي يتاح  املي�صورة  للفئات  ال�صوق، خلفا  خ�صو�صا من خلل 

لها توفري م�صادر اأخرى لتعوي�س خلل ال�صبكات العامة وبالتايل 

توفري درجات اإ�صباع اأف�صل يف هذا امليدان.

ق�صية. *  ملا كان حجم العينة ال ميكنه متثيل تفا�صيل موؤ�رشات كل ميدان، لذا �صنكتفي هنا بتحليل نتائج دليل ميدان البنى التحتية على م�صتوى االأ
17.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح اأحوال املعي�صة، م�صدر �صابق، ج2، �س26.
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�رسة )%( �رس املحرومة ح�شب ميدان البنى التحتية وخ�شائ�ض الأ اجلدول 4-16: ن�شب الأ

�رشة �رش )%(خا�صية االأ ن�صبة االأ
دليل ميدان

البنى التحتية
دليل م�صتوى املعي�صة

�رشة حجم االأ

1 اإىل 3
16.655.727.4

411.954.124.6

514.052.725.3

614.556.028.1

712.259.431.6

9 - 817.062.736.7

1013.866.443.4 فاأكرث

�رشة نوع االأ

بوين مع اأطفال حتت 18 8.859.035.7اأحد االأ

4.657.629.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 18

22.753.928.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 15

47.862.632.8اأبوين مع اأطفال حتت عمر 5

10.053.327.3زوج وزوجة دون اأطفال

1.138.828.7اأفراد غري متزوجني

5.050.127.3اآخرون

�رشة نوع جن�س رب االأ

88.658.931.1رجل 

11.453.431.7امراأة

�رشة )�صنة( عمر رب االأ

2910.866.634.5 اأو اأقل

34 - 3013.165.034.4

39 - 3514.559.230.5

44 - 4011.655.625.4

49 - 4512.256.428.4

59 - 5019.556.431.7

6018.352.732.3 فاأكرث

�رشة و�صع قوة العمل لرب االأ

69.359.429.2يعمل

3.757.138.2عاطل عن العمل

27.055.635.3خارج قوة العمل

فئة دخل الفرد 2004

20.065.948.8اأدنى %20 

20.064.541.6ثاين %20

20.059.930.3ثالث %20

20.056.122.0رابع %20

20.047.814.4اأعلى %20 

100.058.231.2ا لعراق
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�رش املحرومة من دليل البنى  يو�صح ال�صكلن 4-7 و4-8 ن�صب االأ

�رشة وح�صب فئة دخل الفرد. التحتية ح�صب عمر رب االأ

�شتنتاجات 13. خال�شة واإ

همال  االأ 1991 من  الثانية عام  العراق منذ حرب اخلليج  اأ. عانى 

جتماعية.  االإ واخلدمات  البيئة  ويف  التحتية  البنى  يف  والتدهور 

وقد جنم عن اإهمال اال�صتثمار يف البنى التحتية العامة �صل�صلة من 

االزمات املتعاقبة وانحداٌر �صديٌد يف م�صتويات اخلدمات العامة. 

للبنى  املتزايد  اال�صتخدام  اأي�صًا من جراء  ناجم  ال�رشر  ذلك  اإن 

ودورية  متتابعة  �صيانة  اأو  اأخرى  طاقات  اإ�صافة  دون  التحتية 

لها، مما اأدى اإىل انهيارها وعدم تلبيتها اإىل احلاجات املتزايدة 

لل�صكان.  

مراكز  بع�س  يف  الرئي�صة  امل�صكلة  ان  يلحظ  املاء  �صعيد  على  ب. 

املحافظات تكمن يف �صبكات التوزيع. ولي�س يف اإ�صتطاعة اجلهات 

وتاأهيل  و�صيانة  جديدة  ماء  توزيع  �صبكات  بتنفيذ  القيام  املعنية 

املوارد  وقلة  املدن  يف  ال�رشيع  التو�صع  مواكبة  يف  منها  القدمي 

عمال. هنا� �صائعات كبرية يف ال�صبكة املائية  املتاحة ملثل هذه االأ

قّدرته وزارة البلديات واال�صغال مبقدار 20% من املاء املنتج.

�رسة )%( ال�شكل 4-7:  ن�شب ال�رس املحرومة لدليل ميدان البنى التحتية ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب عمر رب الأ

ال�شكل 4-8: ن�شب ال�رس املحرومة لدليل البنى التحتية ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب فئة دخل الفرد  2004 )%(
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ج. اأما الكهرباء فاإىل جانب التخريب ب�صبب االرهاب واحلروب،  

جراء  من  املن�رشمة  الفرتة  خلل  التحتية  بناها  ت�رشرت  فقد 

اأو�صيانة  اأخرى  طاقات  اإ�صافة  دون  لها  املتزايد  اال�صتخدام 

اإىل  تلبيتها  وعدم  انهيارها  اإىل  اأدى  مما  لها،  ودورية  متتابعة 

الكهربائية  الطاقة  حمطات  فمعظم  لل�صكان.  املتزايدة  احلاجات 

وقدم  ال�صيانة  واإنقطاع  الغيار  قطع  قلة  ب�صبب  تعمل  ال  اليوم 

كرث  مر الذي عانت منه البنية التحتية يف العراق الأ املعدات، االأ

من 15 �صنة، يف الوقت نف�صه توقف نظام النقل والتوزيع لنف�س 

التي  والنهب  ال�صلب  اأن�صطة  حدتها  من  زادت  والتي  اال�صباب 

اأعقبت االحتلل يف ني�صان 2003.

حيث  ال�صحي،  ال�رشف  خدمات  من  ال�صكان  معاناة  تزداد  د. 

اأ�صا�س  يتم جتميع ومعاجلة املياه الثقيلة يف العا�صمة بغداد ب�صكل 

املراكز احل�رشية  بقية  اأما  ال�صكان.  80% من  منه  ي�صتفاد  حيث 

اإن  ال�صكان.  من   %9 النظام  هذا  من  امل�صتفيدون  يتعدى  فل 

التعفني  اأحوا�س  بوا�صطة  الثقيلة  املياه  ي�رشفون  ال�صكان  اأغلب 

العايل  اجلوفية  املياه  من�صوب  ب�صبب  �صحية  خماطر  ت�صّبب  التي 

واحتماالت تلوثها منها.

العقود  خلل  ال�صكان  عدد  يف  م�صتمرًا  منوًا  العراق  �صهد  لقد  هـ. 

املا�صية يف حني مل يقابل ذلك حت�صنًا يف م�صتوى اخلدمات املقدمة 

فقد  والريفية.  النائية  املناطق  يف  وخ�صو�صًا  التحتية  البنى  يف 

اإىل   1977 عام  يف  ن�صمة  مليون   12 من  العراق  �صكان  اأرتفع 

16335 مليون ن�صمة عام 1987 واإىل 22046 مليون يف عام 

الرتتيب.  3.0% على   ، %3.1 1997 ومبعدالت منو قدرها 

عدم  نتيجة  العراق  ل�صكان  احلرمان  زيادة  يف  �صاهم  ما  وهذا 

مواكبة البنى التحتية للتطور احلا�صل يف اأعداد ال�صكان.

�صا�صية غري امل�صبعة  و.لقد خل�س حتليل نتائج تطبيق دليل احلاجات االأ

يف ميدان البنى التحتية اإىل:

من  مرتفعة  درجة  �صجل  التحتية  البنى  ميدان  دليل  ان   .1

اإذ  خرى.  االأ بامليادين  مقارنة  احلاجة  لهذه  احلرمان 

�رش  االأ من   %58 حوايل  ان  ح�صائية  االإ املعطيات  اأظهرت 

وهي  العتبة،  حتت  يعي�صون  فراد  االأ من   %60 وحوايل 

املناطق  جميع  يف  للحرمان  م�صتويات  اأعلى  ت�صجل  بذلك 

خرى. ق�صية قيا�صًا بامليادين االأ واملحافظات واالأ

تفاوت  وا�صع يف م�صتويات احلرمان بالن�صبة ملوؤ�رشات دليل   .2

�رش  ميدان البنى التحتية، اإذ �صجلت اأعلى ن�صب احلرمان للأ

ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار  موؤ�رش  يخ�س  فيما 

العامة )حوايل 86%(، وهي ت�صري اإىل حالة �صبه عامة نظرا 

لتاأثرها بو�صع ال�صبكة العامة وانتاج الكهرباء بغ�س النظر 

جتماعية واملناطق التي ت�صكن فيها.  �رش االإ عن خ�صائ�س االأ

اأما انخفا�س ن�صبة احلرمان فيما يخ�س موؤ�رش توفر م�صدر 

جلميع  العامة  ال�صبكة  تغطية  اإىل  فيعود   .%4 اإىل  للكهرباء 

بال�صبكة  املت�صلة  امل�صاكن غري  تقريبا، واإن  العراق  مناطق 

متثل حاالت فردية واأ�صتثنائية يف بع�س امل�صاكن املنعزلة اأو 

غري النظامية يف املناطق النائية.

مكانيًا، اأظهرت نتائج حتليل دليل البنى التحتية تفاوتا كبريا   .3

قل حرمانا )ال�صمالية %28  يف ن�صب احلرمان بني املناطق االأ

كرث حرمانا )اجلنوبية  �رش حمرومة يف املنطقة(، واالأ من االأ

يزيد  تفاوت  املنطقة(، وهو  �رش حمرومة يف  االأ من   %79

دنى بني  على واالأ ب�صكل حم�صو�س على ن�صب التفاوت يف االأ

املناطق ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة.

تفاوتًا كبريًا يف  البيانات  اأظهرت  املحافظات،  على �صعيد   .4

التحتية ودليل  البنى  ميدان  دليل  املحافظات ح�صب  ترتيب 

م�صتوى املعي�صة. اإذ �صجلت 11 حمافظة ن�صب حرمان تفوق 

املتو�صط الوطني، وهي ت�صع حمافظات جنوبية وحمافظتان 

الذي �صجلت حمافظات  الوقت  الو�صطى. ويف  املنطقة  من 

الدليل،  لهذا  بالن�صبة  النتائج  اأف�صل  الثلثة  ال�صمالية  املنطقة 

ن�صبة احلرمان  قيا�صي يف  الب�رشة م�صتوى  �صجلت حمافظة 

بلغت حوايل 93% ح�صب دليل البنى التحتية. يف حني اإنها 

اأحتلت ترتيبا و�صطا ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة.

على م�صتوى البيئة )احل�رش والريف(، اأظهرت املعطيات   .5

التحليلية وجود تباين وا�صع يف ن�صبة احلرمان بني املناطق 

من  اجلغرافية  واملناطق  املحافظات  ح�صب  ذاتها  احل�رشية 

اإذ  اأخرى.  جهة  من  الريفية  املناطق  وبني  وبينها  جهة، 

ختلفات لت�صل ن�صبة احلرمان يف دليل البنى  تت�صع فجوة االإ

 %49 اإىل  وتنخف�س   ،%89 حوايل  اإىل  الريف  يف  التحتية 

التنموي،  يف احل�رش. وهي فجوة تعك�س انحراف امل�صار 

ومن ثم تبدو التنمية الريفية ق�صية ذات اأولوية لعلج هذه 

بني  وا�صعًا  تفاوتًا  اأي�صا  املوؤ�رشات  عك�صت  كما  التفاوتات. 

فيه  انخف�س  الذي  الوقت  ففي  ذاتها.  احل�رشية  املناطق 

م�صتوى احلرمان اإىل 3% يف ح�رش حمافظة دهو�، ارتفع 

ويلحظ  الب�رشة.  حمافظة  ح�رش  يف   %93 حوايل  اإىل 

11 حمافظة  50% يف ح�رش  ن�صبة احلرمان تزيد على  ان 

ب�صمنها جميع املحافظات اجلنوبية.  
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1. املقدمة

من  حقا  املجتمع،  يف  وفرد  اأ�رشة  لكل  امللئم  امل�صكن  توفري  يعد 

ن�صان وحاجة اأ�صا�س له اأفرزته املواثيق الدولية والد�صاتري  حقوق االأ

الوطنية1. ويعني ذلك م�صوؤولية املجتمع مبختلف مكوناته من حكومة 

امل�صكن  تاأمني  م�صوؤولية  اأنف�صهم، يف حتّمل  فراد  واالأ وقطاع خا�س 

املوا�صفات  من  اإجتماعيًا  عليه  املتعارف  باحلد  يتمتع  الذي  اللئق 

توفري  جلهة  �صواء  املحيطة  بالبيئة  واملتعلق  نف�صه،  بامل�صكن  اخلا�صة 

توفري  اأو جلهة  االت�صال،  التحتية والطرق وو�صائل  البنى  خدمات 

بيئة عامة �صحية و�صليمة خ�صو�صا يف املدن التي تكتظ ب�صاكينها الذين 

يعانون من كل اأنواع التلوث.

مان واحرتام  من ناحية ثانية، فاإن امل�صكن هو املكان الذي يوفر االأ

�رشة واأفرادها، ويوفر بذلك اأحد ال�رشوط  اخل�صو�صية ال�صخ�صية للأ

�رشة  االأ )خ�صو�صا  نف�صها  �رشة  االأ لبناء  عنها  غنى  ال  التي  املادية 

فراد وحماية حقوقهم  النواتية(، وتوفري م�صاحة حممية خل�صو�صية االأ

�رشة باأدوارها يف الرتبية  الفردية، ف�صل عن توفريها اإمكانية قيام االأ

جتماعية. لذلك يلحظ ان  دوراهم االإ طفال واإعدادهم الأ وتن�صئة االأ

اعتداء،  اأي  قانونية من  بحماية  املنازل  القانونية خ�صت  النظريات 

تتبع  مل  ما  منه،  القانوين  حتى  اأخرتاق  اأي  من  املجال  هذا  حتمي 

�رشة  االأ وحقوق  اخل�صو�صية  انتها�  دون  حتول  خا�صة  اجراءات 

فراد دون م�صوغات. واالأ

اأي�صا  املعا�رشة، تزايدت  التطورات  اإىل ذلك، ويف ظل  �صافة  باالإ

ت�صال احلديثة،  اأهمية العمل يف املنزل مع ا�صتخدام تكنولوجيات االأ

اأي�صا  هذا  وينطبق  نتاج.  واالإ للعمل  كمكان  امل�صكن  اأهمية  فازدادت 

احلرب  �صعوبات  اإن  حيث  ا�صافية  اأخرى  �صباب  الإ العراق  على 

نتقال  واحل�صار وجممل الو�صع النا�صئ بعد عام  2003 و�صعوبة االإ

بدوره  ي�صهم  التقليدية  العمل  ومواقع  واملن�صاآت  املوؤ�ص�صات  وت�رشر 

للم�صكن  التنموي  البعد  فاإن  املنزل. لكل ذلك،  العمل يف  انت�صار  يف 

ذو اأهمية بالغة من وجهة نظر حقوق االن�صان، ومن وجهتي النظر 

قت�صادية البحته والرفاهية العامة. االإ

لقد برزت ملمح م�صكلة امل�صكن يف العراق منذ منت�صف اخلم�صينات 

الثمانينات وما بعدها،  املا�صي، وا�صتمرت وتفاقمت يف  القرن  من 

وايقاف  امل�صكن  مل�صاريع  املبا�رش  التمويل  من  الدولة  اإن�صحاب  نتيجة 

اإىل  حتولت  بحيث  ال�صكنية  براجمها  تنفيذ  يف  العوائل  دعم  برنامج 

وقفة  يتطلب  مما  والع�رشين،  احلادي  القرن  مطلع  يف  خانقة  اأزمة 

واإهتمامًا جادًا من قبل الدولة والقطاع اخلا�س واملجتمع املدين على 

حٍد �صواء. 

 الف�شل اخلام�س: ميدان امل�شكن

واالكتظاظ،  ال�صكاين،  النمو  ب�صبب  �صكان  االإ نوعية  تدهورت  فقد 

لقرو�س  االئتمانية  الت�صهيلت  وانخفا�س  املحدودة  وال�صيانة 

تقود  كانت  كما  �صكان  االإ �صيا�صات  تقود  الدولة  كانت  �صكان.  االإ

خرى. وقد اإعتادت احلكومة اأن توفر امل�صاكن،  باقي القطاعات االأ

املدنيني  امل�صنني واملوظفني  �صتيعاب  �صكان الأ للإ لديها م�صاريع  وكان 

والع�صكريني يف القطاع العام. اإال اأن الدولة ومنذ مطلع الثمانينات 

عجزت عن اإال�صتثمار بالقدر الذي كانت ت�صتثمر به من قبل يف البنية 

التحتية القائمة اأو اجلديدة، ب�صبب احلروب والعقوبات. 

الن�صف  يف  عدة  بعوامل  تاأثر  العراق   يف  ال�صكني  القطاع  اأن  كما 

والهجرة  الداخلي،  النزوح  تيارات  منها  املا�صي  القرن  من  الثاين 

العراقية  احلرب  تاأثريات  ثم  الدميغرافية،  والتحوالت  اخلارجية 

وما   ،1991 الثانية  اخلليج  وحرب  الثمانينات،  يف  يرانية  االإ

و�صاع  االأ تدهور  يف  مبجملها  �صاهمت  وعقوبات  ح�صار  من  تبعها 

قت�صادية خلل هذه الفرتة. وقد تراجعت منذ منت�صف الثمانينات  االإ

التنمية يف العراق.  ولوية املعطاة لقطاع امل�صكن �صمن توجهات  االأ

جتماعية هذا يف خ�صائ�س  قت�صادية واالإ و�صاع االإ واأثر التدهور يف االأ

امل�صكن يف العراق، فاأحدث تغريات يف اخل�صائ�س العامة للم�صاكن 

)وجهة ا�صتعمال امل�صاكن ون�صقها وطريقة ا�صتعمالها(، ويف خ�صائ�س 

احتياجات  وتقدر  اإ�صغاله(.  امل�صكن، وعمره وكثافة  )حجم  امل�صاكن 

بناء الوحدات ال�صكنية يف العراق مبلغ 1.42 مليار دوالر2.

�صارة اإىل ان ق�صايا امل�صكن يجري تناولها يف  لعل من املفيد اأي�صا االإ

دبيات الوطنية والدولية وفق م�صتويات عدة، منها: االأ

الوحدة  نف�صه بو�صفه  امل�صكن  ول: يركز على خ�صائ�س  امل�صتوى االأ

اإىل  للحاجة  تلبيته  امل�صكن جلهة  �رشة. وي�صمل موا�صفات  ال�صكنية للأ

�رشية واخل�صو�صية والرفاه املادي املقبول  املاأوى و�رشوط احلياة االأ

اإجتماعيا. وهذا امل�صتوى يتناول م�صائل مثل نوع امل�صكن، مادة بناء 

�صغال، وعدد الغرف،  امل�صكن، وعمره، وحجم امل�صكن، وكثافة االإ

وتوفر الطاقة واملياه وو�صائل االت�صال داخل املنزل، والتجهيزات 

املوجودة فيه،...الخ.

امل�صتوى الثاين: يتناول ميدان خ�صائ�س املحيط املبا�رش للم�صكن، اأي 

احلي الذي يقع فيه امل�صكن يف املنطقة احل�رشية والريفية. ويغطي هذا 

امل�صتوى امل�صائل املتعلقة بالطرق املوؤدية اإىل امل�صكن، واملكاره البيئية 

حياء الع�صوائية...(،  التنظيم املديني )االأ يف حميط امل�صكن، ونوع 

بنية، وال�صو�صاء،...الخ.  ونوع االأ

1. Marin Rein, Problem in The Definition and Measurement of Poverty, (Michigan Press, 1968, p.116-33(.

جتماعية يف منطقة اال�صكوا 2004-2003، نيويور� 2004، �س98. قت�صادية واالإ جتماعية لغرب ا�صيا )اال�صكوا(، م�صح للتطورات االإ قت�صادية واالإ مم املتحدة، اللجنة االإ 2.  االأ
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املجال  بتنظيم  املتعلقة  الق�صايا  تناول  اإىل  يذهب  الثالث:  امل�صتوى 

�صا�س، وتقع هنا م�صائل  اجلغرايف على امل�صتوى الوطني اأو املناطق االأ

من نوع التوزيع الريفي/احل�رشي للم�صاكن، الهجرة، تنظيم قطاع 

النقل والطرق وامل�صاحات العامة وغريها.

جتماعية-الثقافية للم�صكن،  امل�صتوى الرابع: يركز على الدالالت االإ

فامل�صكن يف عامل اليوم الميثل وحدة مكان متكاملة وح�صب، بل اأ�صبح 

اإغفال  ميكن  ال  املثال،  �صبيل  على  اإجتماعية.  قيمة  ذلك  عن  ف�صًل 

وبالظروف  جتماعي  االإ بنائها  بطبيعة  املدينة  يف  امل�صاكن  اإرتباط 

املجتمعية العامة الناجمة عن التحوالت التي ت�صتهدفها يف �صياق االنتقال 

جتماعي،  االإ الن�صق  دماء  يف  حقنه  يتزامن  الذي  ال�صوق  نظام  اإىل 

خاٍف  وغري  جتماعية.  االإ اخلانة  يف  ت�صب  اأثار  من  عنه  ينجم  وما 

قد  البذخي،  �صتهلكي  االإ التح�رش  من  احلديثة  مناط  االأ �صيوع  اأن 

قت�صادية عمومًا، وعلى  جتماعية واالإ األقى بظلله على االو�صاع االإ

مناط التقليدية من املعي�صة ب�صكل خا�س، يف خمتلف املناطق. وهذا  االأ

مر زاد من متطلبات موا�صفات امل�صكن وجتهيزاته، مما رفع من  االأ

جتماعية. و�صّكل يف النهاية عن�رشًا �صاغطًا  اأهمية وظائفه القيمية-االإ

لرفع م�صتوى عتبة املوا�صفات املطلوبة للم�صكن املقبول اإجتماعيا يف 

الن�صق الثقايف ال�صائد. وقد ك�صفت التحليلت النظرية والتجريبية، اأن 

العجز واأنعدام التوازن والتوفيق بني موا�صفات امل�صكن-كماأوى، 

وامل�صكن كقيمة، �صكلت مبجملها عوامل �صاغطة على املهم�صني من 

ذوي الدخل املحدود ممن يعانون حالة حرمان �صديد، وعلى فئات 

اأولئك  فئات و�صطى وعليا، خ�صو�صا  اأي�صا، من  خرى  االأ املجتمع 

ال�صاعني اإىل مكانة اإجتماعية او �صيا�صية والتي ي�صكل منط �صكنهم اأحد 

املعايري يف البيئتني التقليدية )الديوان وكربه يعرب عن مكانة الوجيه 

احلديث  )البناء  واملدنية  والع�صائرية(،  الريفية  البيئة  يف  التقليدي 

حياء املخ�ص�صة للثرياء(. والفخم وم�صتلزماته والواقع يف االأ

بعاد املت�صلة بامل�صكن كانت حا�رشة  من جهة ثانية، فاإن بع�س هذه االأ

لفية. فالغاية الثالثة من الهدف ال�صابع )حتقيق  منائية للأ هداف االإ يف االأ

حياء الع�صوائية، وهي  �صتدامة البيئية( خم�ص�صة حتديدا ل�صكان االأ االإ

تن�س على حتقيق حت�صن ملمو�س يف حياة ما ال يقل عن 100 مليون 

املوؤ�رش  اما   .2020 عام  بحلول  العامل  يف  الع�صوائيات  �صكان  من 

�صكن  على  حت�صل  التي  �رش  االأ ن�صبة  فهو  التقدم  هذا  لقيا�س  املختار 

م�صمون، اأي من خلل ح�صول ال�صكان على وثائق جتعل اإ�صغالهم 

للم�صاكن قانونيا وعدم حرمانهم من حقهم يف احل�صول على خدمات 

البنى التحتية. كما اأن الغاية الثانية من الهدف نف�صه تناولت مو�صوع 

توفري  )وكذلك  ودائم  فٌعال  ب�صكل  ال�صحي  وال�رشف  املاء  توفري 

اأي�صا  اأمر مرتبط  الثامن(، وهو  الهدف  الثابت يف  الهاتف  خدمات 

الدولية والوطنية تعني توفر هذه اخلدمات  املعايري  اأن  اإذ  بامل�صكن، 

داخل املنزل نف�صه. 

�صا�س،  اإن توفر امل�صكن وموا�صفاته هو اأحد معايري م�صتوى املعي�صة االأ

من  اأكرث  اعتمدت  وقد  الرفاهية.  اأو  الفقر  موؤ�رشات  من  وموؤ�رش 

امل�صكن وموؤ�رشاته يف  العامل  اأكرث من منطقة من مناطق  درا�صة يف 

للرتابط  نظرا  الدخل وذلك  لفقر  اأو مكمل  بديل  كموؤ�رش  الفقر  تقييم 

ال�صديد بني الفقر و�رشوط امل�صكن، بحيث ميكن تقييم م�صتوى معي�صة 

�رشة بدرجة عالية من الدقة من خلل �رشوط �صكنها. االأ

امل�صكن  ميدان  املعي�صة  م�صتوى  دليل  ت�صمن  احلالية،  الدرا�صة  ويف 

وب�صكل  اآخر  ميدانا  امل�صكن  حميط  ت�صمن  كما  وخ�صائ�صه،  بذاته 

�رش يف العراق. ويتناول  م�صتقل، من اأجل قيا�س م�صتوى معي�صة االأ

ول املتعلق بامل�صكن وخ�صائ�صه، بينما يعالج  هذا الف�صل امل�صتوى االأ

ميدان حميط امل�صكن يف ف�صل الحق.  

�شراته 2. عر�س دليل امليدان وموؤ

اأ: املجالت واملوؤ�رسات والعتبات

تغطي  العراق  يف  امل�صكن  دليل  لقيا�س  املختارة  اخلم�صة  املوؤ�رشات 

ب�صكل مقبول اجلوانب الرئي�صة املتعلقة بامل�صكن. ومتثل هذه املوؤ�رشات 

خم�صة جماالت هي:

ن�صائية للم�صكن: ميثل هذا املجال موؤ�رش مادة بناء ال�صقف،  املادة االإ  .1

�رشة حمرومة اإذا مل تكن مادة بناء �صقف امل�صكن اأ�صلعًا  وتعد االأ

حديدية اأو خر�صانة )كونكريت(.

االكتظاظ: ميثله موؤ�رش ح�صة الفرد من غرف امل�صكن، ومبوجبه   .2

�رشة حمرومة اإذا قلت ح�صة الفرد من عدد الغرف الكلي  تعد االأ

للم�صكن عن ن�صف غرفة. 

الطاقة  نوع  موؤ�رش  ميثله  امل�صكن:  �صمن  امل�صتخدمة  الطاقة   .3

�رشة حمرومة اإذا كان م�صدر  امل�صتخدمة يف تدفئة املاء، وتعد االأ

اأو  الفحم  اأو  اخل�صب  اأو  )الكريو�صني(  بي�س  االأ النفط  الطاقة هو 

اأنواع متدنية اأخرى من م�صادر الطاقة. 

موا�صفات اأخرى للم�صكن: ميثل هذا املجال موؤ�رش مركب يعرب   .4

املوا�صفات  من  اأنواع  بخم�صة  يتعلق  فيما  �رشة  االأ ر�صا  عن 

تخ�س امل�صاحة واخل�صو�صية والتكلفة وال�صو�صاء والبيئة داخل 

�رشة حمرومة بالن�صبة لكل نوع من موا�صفات  امل�صكن. وتعد االأ

اأو غري را�صية مطلقا  ما  اإىل حد  اإذا كانت غري را�صية  امل�صكن 

لعلمات  احل�صابي  الو�صط  املوؤ�رش  هذا  علمة  وت�صاوي  عنه. 

كان  اإذا  حمرومة  �رشة  االأ وتعد  للم�صكن.  اخلم�صة  املوا�صفات 

الو�صط احل�صابي املذكور يقل عن 1. 

املكاره البيئية �صمن امل�صكن: ميثل هذا املجال موؤ�رشًا مركبًا يعتمد   .5

الذي  الباحث  �صاهدها  التي  امل�صكن  يف  البيئية  املكاره  عدد  على 

هي:  مكاره  ثلثة  جمموع  من  �رشة  االأ من  البيانات  اأ�صتوفى 

�صاحته،  اأو  البيت  يف  ن�صان  االإ اأو  احليوان  لرباز  بقايا  وجود 

وجود اأية مياه راكدة يف البيت اأو �صاحته ووجود مياه جماري 

اإذا وجدت واحدة اأو  �رشة حمرومة  يف �صاحة امل�صكن. وتعد االأ

اأكرث من هذه املكاره يف م�صكنها.  
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اجلدول 5-1: موؤ�رسات ميدان امل�شكن وحالت احلرمان

حاالت احلرماناملوؤ�رش

1. مادة بناء ال�صقف

طابوق/ بلو� اأو لنب/ ق�صب/ 

بردي اأو األواح حديدية متموجة 

)جينكو( اأو اأخرى

اأقل من 0.5 غرفة2. ح�صة الفرد من غرف امل�صكن

3. نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء
نفط اأو حطب اأو فحم اأو روث 

احليوانات اأو اأخرى 

4. مدى الر�صا عن امل�صكن )امل�صاحة، 

اخل�صو�صية، التكلفة، ال�صو�صاء، 

البيئة داخل امل�صكن(

غري را�س اإىل حد ما اأو غري 

را�س مطلقا

5. عدد املكاره البيئية يف امل�صكن )من 

جمموع 3: براز يف البيت اأو �صاحته، 

مياه راكدة يف البيت اأو �صاحته، مياه 

جماري يف �صاحة امل�صكن(

1 فاأكرث

نحراف املعياري ح�شائي: الرتابط، املتو�شط، الإ ب. البعد الإ

اأوجه  وبقية  امل�صكن  ميدان  يف  احلرمان  بني  رتباط   االإ درا�صة  عند 

احلرمان الواردة يف اجلدول 5-2 يت�صح ان هنا�  اإرتباطا موجبا 

بني امل�صكن وبقية امليادين. وملا كان امل�صكن مبوؤ�رشاته العديدة يعك�س 

رتباط  �رشة، فاإن معاملت االإ قت�صادي للأ جتماعي واالإ الو�صع االإ

بينه وبني البنى التحتية والتعليم �صجلت اأعلى املعدالت اإذ بلغ 0.45. 

حيث  وحميطه،  امل�صكن  بني  العلقة  امتداد  املعطيات  عك�صت  كما 

�رشة  االأ بو�صع  امل�صكن  علقة  تليها   ،0.44 رتباط  االإ معامل  بلغ 

رتباط 0.41 بينما ت�صعف العلقة  قت�صادي، حيث بلغ معامل االإ االإ

رتباط 0.21. بني ميدان امل�صكن وال�صحة حيث بلغ معامل االإ

�رش املحرومة بح�صب  وتظهر املعطيات يف اجلدول 5-3 ان  ن�صب االأ

�رش يف عموم العراق،  دليل ميدان امل�صكن بلغت حوايل 20% من االأ

ميدان  با�صتثناء  خرى  االأ امليادين  من  انخفا�صا  اأكرث  ن�صبة  وهي 

يف  و%55  التعليم،  ميدان  يف   %32 وحوايل  بلغت  وقد  ال�صحة. 

قت�صادي، و58% يف ميدان البنى التحتية و  �رشة االإ ميدان و�صع االأ

40% يف ميدان حميط امل�صكن، و21% يف ميدان ال�صحة. كما بلغت 

�رش املحرومة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة حوايل %31. ن�صبة االأ

ويعود �صبب هذا التفاوت اإىل اأن دليل امل�صكن يرتبط من جهة مب�صتوى 

املرتاكم.  اأو  املوروث  بامل�صتوى  اأخرى  جهة  ومن  املتاحة  املوارد 

قت�صادي خلل  �رشة التي تدهورت من ناحية الو�صع االإ اأن االأ اي 

املوا�صفات  ذات  مب�صاكنها  االحتفاظ  ا�صتطاعت  احلرب،  �صنوات 

فرتة  منذ  قت�صادية  االإ اأو�صاعها  حت�صنت  التي  �رشة  االأ اأما  اجليدة. 

ق�صرية، فتحتاج اإىل وقت اأطول ن�صبيا لتح�صني م�صتوى �صكنها.

نحراف املعياري لدليل امل�صكن البالغة 0.3، انخفا�س  اوتوؤكد قيمة االإ

�رش اإزاء ميدان امل�صكن ب�صكل عام. م�صتوى التباين بني االأ

3. دليل ميدان امل�شكن على م�شتوى العراق  

اأ: عر�ض نتائج دليل ميدان امل�شكن، وفق الت�شنيفني الثلثي 

فراد �رس والأ واخلما�شي، للأ

 %22 20% وحوايل  �رش املحرومة يف ميدان امل�صكن حوايل  متثل االأ

ن�صب  وبلغت  )اجلدول5-5(،  الوطني  امل�صتوى  على  فراد  االأ من 

فراد الذين يعدون يف م�صتوى حرمان عال جدا بح�صب  �رش واالأ االأ

وهي  )اجلدول4-5(،  التوايل  على  و%8   %7 حوايل  امل�صكن  دليل 

ن�صب اأعلى بقليل من الن�صب املقابلة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة. يف 

�رش ذات م�صتوى حرمان منخف�س حوايل %53  حني بلغت ن�صبة االأ

من اأ�صلها حوايل 24% تعد ذات م�صتوى حرمان منخف�س جدًا. 

ويعود الو�صع املقبول ن�صبيًا الذي عك�صته درجة احلرمان املنخف�س 

قت�صادي  العمراالإ اأن  منها؛  اال�صباب،  من  جملة  اإىل  امليدان  هذا  يف 

الر�صيد  معظم  واأن  �صنة،   40 اإىل  ي�صل  قد  ن�صبيًا  طويل  للم�صكن 

ال�صكني القائم حاليًا يف العراق يعود اإىل الفرتة املح�صورة بني منت�صف 

رتباط الب�شيط بني دليل امل�شكن واأدلة امليادين ودليل م�شتوى املعي�شة اجلدول 5-2: قيم معاملت الإ

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمامليدان
حميط

امل�صكن

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ
دليل م�صتوى املعي�صة

0.450.210.451.000.440.410.72امل�صكن

خرى رقام الغامقة اىل اأعلى معاملت اإرتباط بني امليدان وامليادين االأ ملحظة: ت�صري االأ

خرى ودليل م�شتوى املعي�شة )%( �رس دون العتبة ح�شب دليل امل�شكن واأدلة امليادين الأ اجلدول 5-3: ن�شبة الأ

دليل حميط امل�صكن دليل امل�صكندليل البنى التحتيةدليل ال�صحةدليل التعليم
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ
دليل م�صتوى املعي�صة

31.820.758.320.140.455.131.2
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اجلزء  واأن  املا�صي.  القرن  من  الثمانينات  ومنت�صف  ال�صتينات 

كرب من الر�صيد ال�صكني منجز من قبل القطاع اخلا�س وبالذات  االأ

القطاع العائلي. وان كانت هنا� م�صاهمة وا�صحة من قبل الدولة يف 

�صكان. وهذا ما اأكدته اأي�صا نتائج م�صح  جمال اال�صتثمار يف قطاع ااالإ

نتائج  ت�صري  2004، حيث  العراق عام  ال�رشيع يف  �رشة  االأ ميزانية 

�رش ت�صكن يف وحدات متتلكها ي�صاف  ذلك امل�صح اأن 80.5% من االأ

�رش ت�صكن وحدات موؤجرة من القطاع اخلا�س،  اإليها 8.6% من االأ

�رش فقط ت�صكن يف وحدات �صكنية موؤجرة من قبل  واأن 3.3% من االأ

الدولة3. ويف ال�صياق نف�صه اأظهرت بيانات م�صح اأحوال املعي�صة يف 

�رش التي ت�صكنها. ومل  العراق 2004، اأن 76% من امل�صاكن متلكها االأ

قت�صادية- تظهر فروق يف ملكية وحيازة امل�صكن بني املجموعات االإ

جتماعية يف املجتمع4. ولعل االرتفاع يف ن�صبة امل�صاكن التي متلكها  االإ

كرث  �صد انخفا�صا )79%( واالأ �رش التي ت�صكنها عند ذوي الدخل االأ االأ

ارتفاعا )74%(، يعود اإىل عوامل اإجتماعية وثقافية تعد البيت اأمرًا 

اإختلف  توقع  مع  للم�صتقبل.  واإ�صتثمارًا  جتماعي  االإ لل�صمان  مهما 

�رش من بيوت طينية  كبري يف نوعية الوحدات ال�صكنية التي متتلكها االأ

اأو �صغرية اىل بيوت فارهة وفخمة.

اخلما�صي  الت�صنيف  ح�صب  �رش  االأ توزيع  يظهر  ذلك،  �صوء  ويف 

ح�صب  �رش  للأ العام  التوزيع  عن  حم�صو�صة  اختلفات  امل�صكن  لدليل 

احلرمان  فئتي  ل�صالح  اأرجحية  هنا�  حيث  املعي�صة،  م�صتوى  دليل 

املنخف�س واملنخف�س جدًا ح�صب دليل امل�صكن، يف حني يرتكز توزيع 

�رش ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة ل�صالح الفئة الو�صطى مع رجحان  االأ

ل�صالح الفئات املنخف�صة  مقارنة باملرتفعة )ال�صكلن 5-1 و2-5(. 

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل امل�شكن ودليل م�شتوى املعي�شة- الت�شنيف اخلما�شي )%( �رس والأ اجلدول 5-4: توزيع الأ

املوؤ�رش 
م�صتوى احلرمان

املجموع
منخف�س جدامنخف�س متو�صطعال عال جدا

6.613.527.128.524.3100.0دليل ميدان امل�صكن )اأ�رش(

5.425.844.822.02.0100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

7.614.428.028.221.8100.0دليل ميدان امل�صكن )اأفراد(

6.327.544.620.01.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفرد(

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل امل�شكن ودليل م�شتوى املعي�شة- الت�شنيف الثلثي )%( �رس والأ اجلدول 5-5: توزيع الأ

املوؤ�رش
م�صتوى احلرمان

املجموع
منخف�سمتو�صطعال

20.127.152.7100.0دليل ميدان امل�صكن )اأ�رش(

31.244.824.0100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

22.028.050.0100.0دليل ميدان امل�صكن )اأفراد(

33.844.621.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفرد(

�رشة ال�رشيع يف العراق، اأيلول 2005، �س140. ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح ميزانية االأ 3.  اجلهاز املركزي للإ

حوال املعي�صية يف العراق2004، اجلزء الثاين، �س30. منائي، م�صح االأ مم املتحدة االإ 4.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات وبرنامج االأ

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 5-2: توزيع الأ

م�شتوى املعي�شة - الت�شنيف اخلما�شي

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 5-1: توزيع الأ

امل�شكن - الت�شنيف اخلما�شي
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ب: عر�ض نتائج موؤ�رسات ميدان امل�شكن، وفق الت�شنيف 

الثلثي

يف الوقت الذي اأ�رش فيه دليل ميدان امل�صكن انخفا�صًا ن�صبيًا يف ن�صب 

احلرمان  ن�صب  يف  هام  تباين  وجود  يلحظ  املحرومة،  �رش  االأ

�رش  االأ ن�صب  تراوحت  فقد   .6-5 اجلدول  يف  مبني  كما  ملوؤ�رشاته 

املحرومة بني حد اأدنى بالن�صبة ملوؤ�رش مادة بناء ال�صقف )16%( وحد 

اأق�صى )40%( بالن�صبة ملوؤ�رش ح�صة الفرد من الغرف. وقد تراوح 

الو�صط احل�صابي للموؤ�رشات بني 1 و1.7 )وهو و�صط مرتفع قيا�صا 

نحراف  خرى(، كما ي�صري اجلدول 5-6 اإىل اإن قيم االإ اإىل امليادن االأ

�رش ح�صب املوؤ�رش، تظهر اإن  املعياري، املعرب عن التباينات بني االأ

�رش اإزاء كل موؤ�رش متقارب ن�صبيًا، يرتاوح  م�صتوى التفاوت بني االأ

�رش اإزاء موؤ�رش مادة بناء ال�صقف  بني 0.4 و0.6، واإن تفاوت االأ

�رش لبقية  وعدد املكاره البيئية يف امل�صكن كان اأعلى من التفاوت بني االأ

املوؤ�رشات. 

ونتناول فيما ياأتي موؤ�رشات دليل ميدان امل�صكن على م�صتوى العراق 

تباعا:

من  م�صتوى  اأقل  املوؤ�رش  هذا  ي�صجل  ال�صقف:  بناء  مادة  موؤ�رش    .1

احلرمان بلغ حوايل 16%، مما يعك�س جودة الهياكل العمرانية 

بظروف  تاأثرًا  اأقل  هو  املوؤ�رش  هذا  اأن  عن  ف�صل  للم�صاكن، 

احلروب واحل�صار الذي فر�س على العراق. لكن االنحراف 

على مقارنة  �رش لهذا املوؤ�رش يبلغ 0.6 وهو االأ املعياري بني االأ

خرى، وهذا يعني تركز النوعية املتدنية ملادة بناء  باملوؤ�رشات االأ

بالدرجة  )ريفية  معينة  مناطق  ويف  حمددة  فئات  لدى  ال�صقف 

بالدرجة  وال�صواحي  املدن  يف  ع�صوائية  واأحياء  وىل،  االأ

الثانية(. 

موؤ�رش ح�صة الفرد من غرف امل�صكن: مقابل االنخفا�س يف ن�صبة   .2

احلرمان للموؤ�رش ال�صابق، يلحظ ت�صجيل موؤ�رش ح�صة الفرد من 

على درجة حرمان و�صلت اإىل حوايل %40،  غرف امل�صكن الأ

مقابل م�صتوى حرمان متو�صط       بلغ 35%، بينما �صجل م�صتوى 

25%، مما يعك�س ارتفاع درجة االكتظاظ  املنخف�س  احلرمان 

نتاج  االأ معدالت  انخفا�س  نتيجة  ال�صكني  العجز  وحجم  ال�صكني 

ال�صكني منذ منت�صف الثمانينات ولغاية عام 2001. وهذا يتطابق 

مع نتائج العديد من الدرا�صات التي اأ�رشت انخفا�صا وا�صحًا يف 

�شا�شية مليدان امل�شكن– العراق  �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 5-6: توزيع الأ

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان 
�رش  ن�صبة االأ

امل�صمولة)%(

الو�صط 

احل�صابي

نحراف  االإ

املعياري
املجموعمنخف�سمتو�صطعال

15.641.742.6100.099.91.30.6مادة بناء ال�صقف

39.735.225.1100.0100.01.00.4ح�صة الفرد من غرف امل�صكن

22.430.247.4100.0100.01.10.4نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء

36.923.339.7100.0100.01.10.5مدى الر�صا عن امل�صكن 

22.90.077.1100.0100.01.70.6عدد املكاره البيئية يف امل�صكن 

20.127.152.7100.0100.01.30.3دليل ميدان امل�صكن

يف  �صكنية(  )اأ�رشة/وحدة   1.6 من  ال�صكني  �صغال  االإ معدالت 

نهاية اخلم�صينات اإىل 1.2 )اأ�رشة/وحدة �صكنية( يف عام 1977 

1987 ومعاودة ارتفاعها  1.07 )اأ�رشة/وحدة �صكنية( عام  ثم 

اإىل حوايل 1.5 )اأ�رشة/وحدة �صكنية( عام 2004. اإن ظاهرة 

اإجتماعية واإقت�صادية وبيئية،  ال�صكني ترتبط بعوامل  االكتظاظ 

�صارة اإليه اأي�صا، ان  وياأتي يف مقدمة ذلك الفقر. وما جتدر االإ

�صغال هذا اأبعاد تتجاوز املعدل الب�صيط للم�صاحة املفرت�س  ملوؤ�رش االإ

توفرها لل�صخ�س الواحد. فاالكتظاظ يف الغرف ينعك�س �صلبا على 

امل�صتقلة،  ال�صخ�صية  ببناء  تت�صل  تربوية  اأبعاد  وله  اخل�صو�صية 

اإنه  �رشة الواحدة. كما  اأفراد االأ وعلئقية تت�صل بالعلقات بني 

م�صاحات  وجود  عدم  ظرف  حتت  التعليمي  جناز  االإ يف  يوؤثر 

ناهيك عن  املنزلية،  الفرو�س  للدرا�صة واإجناز  كافية تخ�ص�س 

مرا�س على  اآثاره ال�صحية مبا يف ذلك زيادة احتمال اإنتقال االأ

اختلفها. وتبلغ قيمة الو�صط احل�صابي لهذا املوؤ�رش واحد، وهي 

عام  ب�صكل  العراق  يف  �رش  االأ اإن  مبعنى  املوؤ�رشات  بني  دنى  االأ

تقف عند حد العتبة يف ح�صة اأفرادها من غرف امل�صكن. اأما قيمة 

دنى مبا يوؤ�رش تقارب  نحراف املعياري البالغة 0.4 فهي االأ االإ

�صغال وهي منت�رشة على نطاق وا�صع  �رش من كثافة االإ معاناة االأ

بني خمتلف املناطق والفئات.

موؤ�رش الطاقة امل�صتخدمة يف ت�صخني املاء: �صجل هذه املوؤ�رش م�صتوًا   .3

�رش املحرومة،  االأ ن�صبة  بلغت  لقد  ن�صبيًا من احلرمان.  منخف�صًا 

احليوانات  روث  اأو  الفحم  اأو  احلطب  اأو  النفط  ت�صتخدم  والتي 

كم�صدر رئي�س للطاقة امل�صتخدمة يف ت�صخني املاء حوايل %22، 

املاء،  تدفئة  يف  الغاز  ت�صتخدم  التي  �رش  االأ ن�صبة  بلغت  بينما 

ذات  �رش  االأ اأما  تقريبا،   %30 املتو�صط،  احلرمان  متثل  والتي 

والكهرباء  ال�صم�صية  اخلليا  ت�صتخدم  والتي  املنخف�س  احلرمان 

فقد بلغت بحدود 47%. وم�صتوى التباين منخف�س ن�صبيا فقد بلغ 

نحراف املعياري 0.4، اأي هنا� م�صتوى منا�صب من التجان�س  االإ

�رش بالن�صبة لهذا املوؤ�رش. والتقارب بني االأ

عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش  عك�س  امل�صكن:  عن  الر�صا  موؤ�رش   .4

مبا   %37 حوايل  اإىل  و�صل  احلرمان  ن�صبة  يف  ارتفاعا  امل�صكن 

معدالت  ارتفاع  عن  الر�صا  عدم  عن  �صا�صي  االأ بالدرجة  يعرب 
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�صغال ال�صكني املعرب عنها هنا بح�صة الفرد من غرف امل�صكن  االإ

تاأهيل قد ال  اإىل ترميم واأعادة  امل�صاكن  اإىل حاجة معظم  اإ�صافة 

واإعادة  الرتميم  كلفة  الرتفاع  �رش  االأ معظم  مب�صتطاع  تكون 

اأن  مبدخوالتها.  مقارنة  ال�صكنية  الوحدات  وتو�صيع  التاأهيل 

)امل�صاحة،  امل�صكن  يف  الرئي�صة  النواحي  عن  الر�صا  درجة 

ق�صمت  امل�صكن(  البيئة داخل  ال�صو�صاء،  التكلفة،  اخل�صو�صية، 

را�ٍس،  غري  مقبول،  را�ٍس،  جدًا،  )را�ٍس  فئات  خم�س  اإىل 

غري را�ٍس مطلقا(، وح�صل اثنان من عنا�رش ظروف امل�صكن 

اأن  وجد  حيث  الر�صا  معدالت  اأقل  على  التكلفة(  و  )امل�صاحة 

�رش يف العراق اأما م�صتاءة اأو م�صتاءة جدًا من حجم  37% من االأ

م�صاكن  يف  تعي�س  التي  �رش  االأ من   %56 عربت  وقد  م�صكنها5. 

مكتظة عن ا�صتيائها من م�صاحة امل�صكن مقارنة بـ 34 %فقط من 

�رش التي ال تعي�س يف م�صاكن مكتظة6. واأظهرت النتائج اأي�صا  االأ

�رش م�صتاءة جدًا ب�صاأن البيئة الداخلية وخ�صو�صا  اأن 12%7 من االأ

اأعلى  ال�صو�صاء، وتعرب جمموعات الدخل املنخف�س عن ن�صبة 

بع�س ال�صي من اال�صتياء فيما يتعلق بخ�صو�صية م�صكنها.

يف  البيئية  املكاره  عدد  موؤ�رش  �صجل  البيئية:  املكاره  عدد  موؤ�رش   .5

 .%23 بحدود  احلرمان  من  ن�صبيا  منخف�صة  م�صتويات  امل�صكن، 

�رش ذات م�صتوى حرمان منخف�س بالن�صبة لهذا  وقد بلغت ن�صبة االأ

املوؤ�رش حويل 77%، كما ان الو�صط احل�صابي �صجل اأعلى م�صتوى 

نحراف  للإ املرتفعة  القيمة  ان  )1.7(، يف حني  املوؤ�رشات  بني 

على اأي�صا وم�صاوية ملا هي عليه بالن�صبة ملوؤ�رش  املعياري )وهي االأ

تباينات وا�صحة  0.6(، تعرب عن وجود  اأي  ال�صقف  بناء  مادة 

كرث حرمانا  بالن�صبة لهذا املوؤ�رش الذي يرتكز اأي�صا لدى الفئات االأ

حياء الع�صوائية حيث تتدهور  وىل ويف االأ يف الريف بالدرجة االأ

اخلدمات العامة.

امل�صكلة  فاإن  امل�صكن،  ميدان  مبوؤ�رشات  يخت�س  فيما  وباخت�صار، 

�صغال تليها عدم الر�صا عن امل�صكن.  كرث اأهمية تتمثل يف كثافة االإ االأ

املحيطة  البيئية  املكاره  عدد  وهي  خرى  االأ امل�صكلت  تاأتي  حني  يف 

ان  يتوقع  والتي  املاء،  تدفئة  يف  امل�صتخدمة  الطاقة  ونوع  بامل�صكن 

تكون اأكرث تركزا يف فئات ومناطق معينة، ثم مادة بناء ال�صقف يف 

درجات اأقل اأهمية، )الحظ ال�صكل 3-5(.

4. دليل ميدان امل�شكن على م�شتوى املناطق 

اجلغرافية

الثمانينات  “نق�س” اأثناء  �صكان يف العراق من  اإن تطور م�صاكل االإ

اإىل “م�صكلة” اثناء الت�صعينات ثم اإىل “اأزمة” بعد عام 2000، يجعل 

امل�صكن  اإىل  احلاجة  من  احلرمان  اجتاهات  حتليل  ال�رشوري  من 

على اأ�صا�س املناطق اجلغرافية، والتي تعك�س بدرجة اأو�صح اجتاهات 

التنمية املكانية واأمناطها. ويتبني مرة اأخرى وجود تباين وا�صح يف 

ب�صكل جلي،  فيلحظ  للم�صكن وخ�صائ�صه،  بالن�صبة  ن�صب احلرمان 

انخفا�س ن�صب احلرمان يف منطقة بغداد اإىل حوايل 12% ويف املنطقة 

الو�صطى اإىل حوايل 17% ثم املنطقة ال�صمالية )20%(، يف حني ترتفع 

ن�صب احلرمان عن املتو�صط العام للعراق يف املنطقة اجلنوبية اإذ تبلغ 

حوايل 29% )اجلدول 7-5(.

ورغم اأن دليل م�صتوى املعي�صة ي�صجل ن�صب حرمان اأعلى من دليل 

امل�صكن يف جميع املناطق اجلغرافية، يلحظ وجود علقة اإيجابية بني 

الدليلني، حيث ترتفع ن�صب احلرمان يف دليل امل�صكن مع ارتفاع دليل 

اأحوال املعي�صة يف املناطق اجلغرافية وتنخف�س بانخفا�صها )ال�صكل 5-

4(. فاأعلى ن�صبة حرمان يف دليل امل�صكن �صجلت يف املنطقة اجلنوبية 

5.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، امل�صدر ال�صابق نف�صه.

6.   امل�صدر ال�صابق نف�صه.

7.   امل�صدر ال�صابق نف�صه.

�شا�شية ملوؤ�رسات ميدان امل�شكن )%( �رس ح�شب م�شتويات احلرمان من احلاجات الأ ال�شكل 5-3: توزيع الأ
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وهي املنطقة نف�صها التي �صجلت اأعلى ن�صبة حرمان ح�صب دليل م�صتوى 

املعي�صة )اجلدول 5-7(، مقابل ذلك �صجلت منطقة بغداد اأدنى ن�صبة 

و�صجل  املعي�صة.  م�صتوى  ودليل  امل�صكن  دليل  من  لكل  حرمان 

الدليلني،  ح�صب  والو�صطى  ال�صمالية  املنطقتني  ترتيب  بني  اختلف 

اإذ اأتت ن�صبة احلرمان يف ميدان امل�صكن يف املنطقة الو�صطى اأقل مما 

يف  مني  االأ �صتقرار  االإ من  الرغم  على  ال�صمالية  املنطقة  يف  عليه  هي 

اأف�صل يف دليل م�صتوى املعي�صة  ال�صمال واإحتلل هذه املنطقة مواقع 

اإليه  �صارة  االإ �صبق  ما  اإىل  ذلك  ويعود  قت�صادي.  االإ الو�صع  ودليل 

نقاط مرتاكمة  �صجلت  املوؤ�رشات حيث  تطور  تفاوت زمني يف  من 

يف العقود ال�صابقة يف جمال امل�صاكن للمنطقة الو�صطى مقارنة باملنطقة 

�صهدت  ثم  متوا�صلة  لعقود  مزمن  اإهمال  من  عانت  التي  ال�صمالية 

حت�صنا يف موؤ�رشات التنمية فيها منذ الت�صعينات من القرن املا�صي. اأما 

املنطقة اجلنوبية فهي تعاين من اإهمال مزمن ومن انعك�صات احلرب 

بدرجة اأ�صد من باقي املناطق، مبا يف ذلك ميدان امل�صكن، �صواء جلهة 

هوار  التدمري اأو التهجري اأو حتى امل�صكلة اخلا�صة املتعلقة بتجفيف االأ

ونقل �صكانها ق�رشًا يف الثمانينات.

5. دليل ميدان امل�شكن على م�شتوى املناطق 

اجلغرافية واحل�شر والريف

على  التباين  م�صتويات  يف  البحث  الف�صل  من  اجلزء  هذا  ي�صتكمل 

فكما  احلرمان،  ن�صبة  ح�صب  وترتيبها  والريف  احل�رش  م�صتوى 

ومنها  �صا�س  االأ احلاجات  من  احلرمان  م�صتويات  يف  تباين  يوجد 

بني  فيما  الفجوة  فاإن  العراق،  وحمافظات  مناطق  بني  امل�صكن 

الريف واحل�رش تبدو اأكرث و�صوحا يف معظم املوؤ�رشات. ويلحظ 

 %20 بحدود  بلغت  العراق  امل�صكن يف  دليل  احلرمان يف  ن�صبة  اأن 

تنخف�س هذه الن�صبة اإىل 14% يف احل�رش يف حني �صجل هذا الدليل 

ن�صبة حرمان قدرها 40% يف الريف اي حوايل ثلثة اأ�صعاف ن�صبة 

�رش احل�رش  احلرمان يف احل�رش، مما يعك�س ظروفًا �صكنية اأف�صل الأ

البيئية،  ومتطلباته  امل�صكن  بنوعية  واهتمامًا  الريف  باأ�رش  مقارنة 

)اجلدول 8-5(.

�رس( اجلدول 5-7: ن�شب احلرمان مليدان امل�شكن ح�شب املنطقة )% للأ

دليل ميدان امل�صكناملنطقة
ترتيب دليل ميدان 

امل�صكن*
دليل م�صتوى املعي�صة

ترتيب دليل م�صتوى 

املعي�صة*

19.9323.92ال�صمالية 

17.1230.53الو�صطى

11.5120.41بغداد

28.9442.94اجلنوبية

 31.2 20.1العراق

كرث حرمانا( قل حرمانا و4 للمنطقة االأ * ترتيب املناطق ح�صب ن�صب احلرمان )1 للمنطقة االأ
رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املناطق تزيد على ن�صب احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام ملحظة: ت�صري االأ

ال�شكل 5-4: ن�شب احلرمان مليدان امل�شكن ح�شب املنطقة مقارنة بدليل م�شتوى املعي�شة )%(
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الريفية  والبيئتني  املناطق  ح�صب  احلرمان  ن�صب  مقارنة  ت�صري 

واحل�رشية اإىل بع�س اخل�صائ�س التي متيزها عن ميادين اأخرى. 

منطقتي  يف  �صجل  واحل�رشية  الريفية  املناطق  بني  كرب  االأ فالتفاوت 

وبدرجة  بغداد  يف  اأدناه  التفاوت  بلغ  حني  يف  واجلنوب،  ال�صمال 

الرتتيب  يف  جاء  بغداد  ريف  اإن  هو  هنا  واللفت  الو�صط.  يف  اأقل 

7% من  تبلغ حوايل  ن�صبة حرمان  �صجل  قل حرمانًا حيث  االأ ول  االأ

الثالث  الرتتيب  الذي جاء يف  �رش متقدمًا بذلك على ح�رش بغداد  االأ

تقدم  وقد  املحرومة،  �رش  االأ من   %12 حوايل  بلغت  حرمان  بن�صبة 

عليه ح�رش املنطقة الو�صطى بن�صبة حرمان بلغت حوايل 9%. ويدل 

ذلك على وجود ر�صيد مرتاكم من العمران خلل العقود ال�صابقة يف 

خرى. كما يوؤ�رش تقدم  العا�صمة واملنطقة الو�صطى مقارنة باملناطق االأ

ريف بغداد على ح�رشها اإىل تاأثر بغداد املدينة �صلبًا بالنمو الع�صوائي 

حياء، وتدهور �رشوط امل�صكن فيها، وتاأثرها  لبع�س ال�صواحي واالأ

بيئته  تاأثرت  الذي  بغداد  ريف  من  والنزوح  التهجري  مبوجات 

ال�صكنية بن�صبة اأقل من املدينة نف�صها، ف�صًل عن اإن م�صتوى اخلدمات 

رياف  االأ يف  م�صتواها  من  كثريًا  اأف�صل  بغداد  لريف  التحتية  والبنى 

خرى. االأ

ح�رش  على  تقدم  كرد�صتان  ح�رش  ترتيب  فاإن  ثانية،  ناحية  من 

املنطقة  اجلنوبية )بن�صب حرمان بلغت على التوايل 15% و%20(، 

خري حيث بلغت  يف حني اتى ترتيب ريف كرد�صتان يف الرتتيب االأ

ن�صبة احلرمان 64% مقابل 50% لريف املنطقة اجلنوبية. وي�صري هذا 

التفاوت الكبري بني ريف وح�رش منطقة كرد�صتان، اإىل وجود خلل 

اإذ اأن بع�س التح�صن الن�صبي  يف التنمية املكانية داخل املنطقة نف�صها. 

يف م�صتوى املعي�صة يف خمتلف امليادين الذي عرفته منطقة كرد�صتان 

منذ الت�صعينات قد انعك�س بدرجة اأقل يف ميدان امل�صكن، وقد كان ذا 

اأثر �صعيف جدا يف ريف كرد�صتان. ويعود ذلك، اإ�صافة  اإىل خلل 

حمتمل يف التنمية املكانية داخل املنطقة كما �صبق ذكره، اإىل عوامل 

�رس( اجلدول 5-8: ن�شب احلرمان مليدان امل�شكن ح�شب املنطقة واحل�رس والريف )% للأ

الرتتيب*دليل م�صتوى املعي�صةالرتتيب*ميدان امل�صكنالبيئةاملنطقة

ال�صمالية

 

14.6417.42ح�رش

63.7878.18ريف

 23.9 19.9ح�رش وريف

الو�صطى

 

8.5212.81ح�رش

30.6658.26ريف

 30.5 17.1ح�رش وريف

بغداد

 

11.8319.33ح�رش

7.4135.85ريف

 20.4 11.5ح�رش وريف

اجلنوبية

 

20.4530.24ح�رش

49.7774.27ريف

 42.9 28.9ح�رش وريف

العراق

14.43.521.22.5ح�رش

39.65.564.96.5ريف

20.131.2ح�رش وريف

كرث حرمانا( قل حرمانا، 8 للمنطقة االأ * ترتيب املنطقة ح�صب ن�صب احلرمان )1 للمنطقة االأ

�صارة اإليها من ان حت�صني موؤ�رشات امل�صكن  اأخرى، منها ما �صبق االإ

تتطلب مدى زمنيا اأطول مما تتطلبه من اإمكانات مادية ومالية هامة. 

جتماعية والثقافية، اأو  كما ان ذلك يرتبط بنمط العي�س والعادات االإ

ينتج عنه  للم�صكن، بحيث  قيمي  بعد  اأي�صا من  اإليه  �صارة  االإ �صبق  ما 

مقاومة واعية  اأو غري واعية الحداث تغيري حا�صم و�رشيع  يف نوع 

امل�صكن وخ�صائ�صه ال�صيما يف البيئة الريفية. ي�صاف اىل كل ذلك هدم 

اآالف القرى خلل فرتة احلكم ال�صابق.

�شرات دليل ميدان امل�شكن على م�شتوى  6. موؤ

العراق واحل�شر والريف

 )9-5 )اجلدول  البيئة،  امل�صكن ح�صب  ميدان  موؤ�رشات  يلحظ من 

وجود تباين يف ن�صب احلرمان ح�صب كل موؤ�رش. 

اأدناه بالن�صبة ملوؤ�رش مدى الر�صا  يبلغ التفاوت بني احل�رش والريف 

وعلى   .)0.8 الريف  اإىل  ن�صبة  احل�رش  يف  )احلرمان  امل�صكن  عن 

ن�صب  اأعلى  امل�صكن  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش  �صجل  احل�رش،  �صعيد 

حرمان بلغت 38% مقابل 32% يف الريف. ولذلك ميكن القول اإن 

موؤ�رش مدى الر�صا عن امل�صكن بلغ �صعف املعدل الوطني للحرمان 

اأي 40%. وبالتايل يظهر هنا� تفاوت بني احل�رش والريف بحدود 

6 نقاط ل�صالح احل�رش.

يف حني انخف�س م�صتوى احلرمان من عدد املكاره البيئية يف امل�صكن 

اإن التفاوت الكبري بني  اإال  18% يف الريف.  6% للح�رش مقابل  من 

البيئتني يف جمال احلرمان العايل يف موؤ�رش مادة بناء ال�صقف بلغت 

حوايل 9% للح�رش مقابل 39% يف الريف.
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�رش ذات احلرمان العايل ح�صب  اأن ن�صبة االأ اإىل  �صارة  كما جتدر االإ

موؤ�رش نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء قد فاقت ال�صعف يف الريف 

حيث بلغت 38% مقابل 18% يف احل�رش. اأما اأعلى ن�صبة حرمان يف 

امل�صكن وبلغت  الفرد من غرف  الريفية فقد كانت يف ح�صة  املناطق 

49% مقابل 37% للح�رش. وهذا يعك�س حجم املعاناة لل�صكان الريفيني 

�رش املمتدة، كما �صي�صار اإىل  �رشة الكبري، و�صيوع االأ ب�صبب حجم االأ

ذلك يف اأجزاء الحقة.

اأما م�صتويات احلرمان املتو�صطة فقد �صجلت تفاوتا ن�صبيا، ارتفعت فيه 

ن�صب احلرمان يف الريف، و�صجلت اأعلى م�صتويات التفاوت يف عدد 

املكاره البيئية )10% للح�رش مقابل 26% يف الريف(.

7. دليل ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات 

يف  ال�صديد  برتكزه  تاأريخيًا،  العراق  يف  املكانية  التنمية  منط  يتميز 

هذه  اأ�صتقطبت  حيث  والب�رشة،  نينوى  وحمافظتي  بغداد  العا�صمة 

املحافظات ن�صبا مرتفعة من ا�صتثمارات خطط التنمية القومية والربامج 

اال�صتثمارية ال�صنوية لغاية منت�صف ال�صبعينات. ومن ثم ح�صل توجه 

من  العديد  يف  اأخرى  تنموية  اأقطاب  اإىل  التنمية  ثمار  توزيع  نحو 

املحافظات، ونتج عن ذلك حت�صن ن�صبي يف منط توزيع ثمار التنمية 

وبني  املحافظات  بني  الداخلية  الهجرة  اجتاهات  يف  بالتايل  اأثر  مما 

الريف واحل�رش ولكن بقي النمط املركزي هو ال�صائد8.

معظم  فاإن  �صابقا،  ذلك  اإىل  �صارة  االإ متت  وكما  امل�صكن،  ميدان  يف 

اخلا�س  العائلي   القطاع  قبل  من  اأجنز  العراق  ال�صكني يف  الر�صيد 

مناطق  عموم  يف  لل�صكن  املمنوحة  نف�صها  باالمتيازات  حظي  الذي 

املكاين  التوزيع  فاإن منط  لذا  دارية،  االإ م�صتوياتها  العراق مبختلف 

لهذا الن�صاط يتميز بكونه اأكرث اأنت�صارا وت�صابها يف املحافظات.

�رش املحرومة وفق دليل ميدان  اإن توزيع املحافظات ح�صب ن�صبة االأ

عن  تزيد  حرمان  ن�صبة  �صجلت  حمافظات   10 اأن  اإىل  ت�صري  امل�صكن 

�رش )اخلارطة 5-1(. فقد �صجلت  املعدل الوطني البالغ 20% من االأ

نبار اأدنى ن�صبة حرمان بواقع 7%، يف حني �صجلت اأعلى  حمافظة االأ

40% من املجموع الكلي  ن�صبة حرمان يف حمافظة القاد�صية وبواقع 

ن�صب  و11-5   10-5 اجلدوالن  ويعر�س   .)5-5 )ال�صكل  �رش  للأ

احلرمان ح�صب املحافظات وترتيب هذه املحافظات ت�صاعديا ح�صب 

هذه الن�صب.

ولو حاولنا الربط بني اجتاهات دليل امل�صكن ودليل م�صتوى املعي�صة 

ح�صب املحافظات نلحظ وجود اإرتباط اإيجابي يف م�صتويات احلرمان 

بني الدليلني. ويلحظ اأن 7 حمافظات من ا�صل 9 حمافظات جنوبية 

املعي�صة  م�صتوى  دليل  يف  املتو�صط  عن  تزيد  حرمان  ن�صب  �صجلت 

خرى ن�صب حرمان تزيد عن املتو�صط الوطني ح�صب  و�صجلت هي االأ

دليل  ح�صب  املحافظة  ترتيب  بني  التفاوت  وتراوح  امل�صكن.  دليل 

مراتب.  وثمان  واحدة  مرتبة  بني  امل�صكن  ودليل  املعي�صة  م�صتوى 

ترتيبها  ان  )اأي  مراتب   4 اإيجابيًا  قار  ذي  حمافظة  ترتيب  اإختلف 

ح�صب دليل امل�صكن اأف�صل من ترتيبها ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة(، 

وحمافظتي اأربيل والب�رشة بفارق �صالب بلغ 5 مراتب و8 مراتب 

اأف�صل  املعي�صة  م�صتوى  دليل  ح�صب  ترتيبها  ان  )اأي  التوايل  على 

امل�صكن(. و�صجلت حمافظات منطقة  ترتيبها ح�صب دليل ميدان  من 

احتلت حمافظات  وىل، يف حني  االأ اخلم�صة  املراتب  الو�صط وبغداد 

خرية. منطقة اجلنوب املراتب اخلم�صة االأ

املحافظات،  ح�صب  لل�صكان  الفعلي  العدد  االعتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

جمايل من  مكان اإحت�صاب ح�صة كل حمافظة من العدد االإ ي�صبح باالإ

فراد املحرومني يف العراق، وهو اأمر �رشوري من اأجل تقدير  االأ

حجم املوارد املطلوبة لتح�صني موؤ�رشات امليدان. ويعر�س اجلدول 

امل�صكن  ميدان  يف  املحرومني  فراد  االأ من  حمافظة  كل  ح�صة  تي  االآ

ال�صابق  الرتتيب  عن  خمتلف  وهو  لذلك،  وفقا  املحافظات  وترتيب 

بحكم اختلف حجم ال�صكان ح�صب املحافظات.

فراد املحرومني يف ميدان  ت�صري البيانات يف اجلدول 5-12 ان ن�صبة االأ

امل�صكن مبحافظة بغداد �صجلت اأعلى امل�صتويات من اإجمايل املحرومني 

�شا�شية ملوؤ�رسات ميدان امل�شكن واحل�رس والريف  �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 5-9: توزيع الأ

 )%(

املوؤ�رش

منخف�سمتو�صطعال
احلرمان يف الريف ن�صبة 

اإىل احل�رش
ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

8.639.443.137.048.223.64.6مادة بناء ال�صقف

37.148.635.434.727.616.61.3ح�صة الفرد من غرف امل�صكن

17.837.928.934.953.327.12.1نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء

38.432.022.227.039.441.00.8مدى الر�صا عن امل�صكن 

6.317.810.426.183.356.12.8عدد املكاره البيئية يف امل�صكن 

14.439.625.931.159.629.32.7دليل ميدان امل�صكن

قليمي يف وزارة التخطيط. 8.  ملزيد من التفا�صيل ميكن الرجوع اإىل درا�صات منط التوزيع املكاين لل�صتثمارات للفرتة 1970-1995، التي اأعدتها هيئة التخطيط االإ
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�رس( ال�شكل 5-5: ن�شب احلرمان مليدان امل�شكن ح�شب املحافظات )% للأ

5-10: ن�شب احلرمان مليدان امل�شكن ح�شب  اجلدول 

 %( املعي�شة  م�شتوى  بدليل  ومقارنتها  املحافظات 

�رس( – بالرتتيب الت�شاعدي  للأ

اجلدول 5-11: ترتيب املحافظات تبعًا لن�شبة احلرمان مليدان 

امل�شكن ولعموم دليل م�شتوى املعي�شة

املحافظةدليل م�صتوى املعي�صةدليل ميدان امل�صكناملحافظة
دليل ميدان 

امل�صكن

دليل م�صتوى 

املعي�صة

الفرق بني 

الرتتبني

نبار  نبار 6.922.9االأ 143االأ

231كركو�10.520.4كركو�

462�صلح الدين11.728.5�صلح الدين

-321بغداد14.520.4بغداد

583نينوى17.229.0نينوى

-615اأربيل 18.315.5اأربيل 

7103مي�صان 19.333.1مي�صان 

891ال�صليمانية19.629.4ال�صليمانية

9112النجف22.438.8النجف

-1073دهو�26.628.6دهو�

11154ذي قار27.049.7ذي قار

12131كربلء27.745.6كربلء

-1358الب�رشة27.928.2الب�رشة

14173بابل31.355.5بابل

-15123وا�صط33.543.5وا�صط

-16142دياىل33.647.4دياىل

17181املثنى 34.456.4املثنى 

-18162القاد�صية39.751.6القاد�صية

كرث حرمانا (20.131.2العراق قل حرمانا و18 للمحافظة االأ )1 املحافظة االأ

رقام الغامقة يف اجلدول 5-10 اىل ان ن�صبة احلرمان يف تلك املحافظات تزيد على ن�صبة احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام، اأما القيمة الغامقة يف اجلدول 5-11 فتبني اأكرب فرق يف  ملحظة: ت�صري االأ

�صارة �صالبة دل ذلك على ان م�صتوى حرمان املحافظة من  الرتتيب بني دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، يف حني متثل القيم ال�صالبة الفرق بني ترتيب املحافظة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، فاإذا كانت االإ

امليدان اأكرث من م�صتوى احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة
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�رس(   اخلارطة 5-1: دليل ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

ميكن من مقارنة 

الدوائر البيانية ملحظة 

ارتفاع م�صتوى 

احلرمان يف ريف 

اأغلب املحافظات، 

اإذ ت�صكل املناطق 

الريفية يف  حمافظات 

القاد�صية وال�صليمانية 

ووا�صط واملثنى %60 

اأو اأكرث من جمموع 

�رش املحرومة، فيما  االأ

بلغت اأقل من %20 

يف املناطق الريفية 

يف حمافظات بغداد 

نبار و�صلح  واالأ

الدين.

ت�صكل املناطق 

احل�رشية يف املحافظات 

نباروكركو�  االأ

ونينوى و�صلح الدين 

ودهو� اأقل من %10 

�رش  من جمموع االأ

املحرومة.  

فراد ح�شب م�شتوى احلرمان مليدان امل�شكن - حمافظات اخلارطة 5-2: توزيع الأ

تتوزع اأعداد 

املحرومني على 

م�صتويات ميدان 

امل�صكن ب�صكل متنا�صب 

عمومًا. وال تظهر 

اأعداد كبرية ممن 

يعانون من حرمان 

�صديد اإال يف حمافظات 

حمدودة، وهي ب�صكل 

خا�س حمافظات 

دياىل، بابل، 

القاد�صية، كما تو�صح 

عمدة البيانية. ذلك االأ
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خرى )اخلارطة  يف العراق بلغت حوايل 14% مقارنة باملحافظات االأ

5-2(. اإذ جاء ترتيب حمافظة بغداد باملرتبة 18 ح�صب ح�صتها من 

بينما احتلت بغداد الرتتيب  العراق،  فراد املحرومني يف  اإجمايل االأ

ويلحظ  املحافظة.  �صمن  املحرومني  فراد  االأ ن�صبة  ح�صب  الثاين 

تباين وا�صح يف ن�صب احلرمان بني حمافظات املنطقة الو�صطى، ففي 

الوقت الذي �صجلت حمافظة كركو� اأقل امل�صتويات، جاءت حمافظة 

يف  املحرومني  اإجمايل  من  املحافظة  ح�صة  يف   16 بالرتتيب  دياىل 

ارتفاعا  جنوبية  حمافظات  خم�س  �صجلت  نف�صه  الوقت  يف  العراق. 

ح�صتها  ح�صب  املحافظات  ترتيب  وجاء  احلرمان،  م�صتويات  يف 

بابل  الب�رشة،  كاالتي:  العراق  يف  املحرومني  فراد  االأ اإجمايل  من 

، ذي قار ، القاد�صية ، وا�صط. بينما �صجلت �صبع حمافظات جنوبية 

فراد املحرومني �صمن املحافظات تزيد  ارتفاعا ملحوظا يف ن�صبة االأ

عن الرتتيب التا�صع وكاالتي: القاد�صية، املثنى، وا�صط، بابل، ذي 

الثلثة  كرد�صتان  حمافظات  �صجلت  كما  الب�رشة.  كربلء،  قار، 

اأربيل  ملحافظة  اخلام�س  الرتتيب  بني  تراوحت  بينها  وا�صحا  تباينا 

والعا�رش ملحافظة دهو�.

�شرات ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات 8.  موؤ

�رش املحرومة ح�صب  يبني اجلدول 5-13 واخلارطة 5-3، ن�صب االأ

املوؤ�رشات املكونة مليدان امل�صكن ح�صب املحافظات. 

اإذا ما مت حتليل نتائج موؤ�رشات ميدان امل�صكن على م�صتوى املحافظات 

احلرمان  ن�صب  يف  تباين  وجود  اأي�صا  يلحظ  اجلغرافية،  واملناطق 

بالن�صبة لكل موؤ�رش من املوؤ�رشات اخلم�صة املبحوثة وعدم وجود اإجتاه 

موحد لهذه املوؤ�رشات. وكما يظهر من اجلدول 5-13 فاإن اخلليا 

املظللة ت�صري اإىل ن�صب احلرمان التي تزيد عن املعدل الوطني مبعرثة 

ن�صبيا وفق املحورين العمودي )الذي يعرب عن موقع املحافظة بالن�صبة 

للموؤ�رشات   احلرمان  ن�صب  عن  يعرب  )الذي  فقي  واالأ للموؤ�رش(، 

املختلفة �صمن املحافظة الواحدة(. ويندر ان تكون حمافظة حمرومة 

بالدرجة نف�صها من احلدة ح�صب كل املوؤ�رشات. 

اجلدول 5-12: ح�شة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان امل�شكن - بالرتتيب الت�شاعدي مبوجب ن�شبة احلرمان 

املحافظة
فراد املحرومني  عدد االأ

)األف(

ح�صة املحافظة من 

اإجمايل املحرومني يف 

العراق

فراد املحرومني  ن�صبة االأ

�صمن املحافظة

ترتيب املحافظة ح�صب 

ح�صتها من اإجمايل 

فراد املحرومني  االأ

)الرتتيب 1 للمحافظة 

قل حرمانا( االأ

ترتيب املحافظة ح�صب 

فراد املحرومني  ن�صبة االأ

�صمن املحافظة )الرتتيب 

قل  1 للمحافظة االأ

حرمانا(

80613.512.3182بغداد

535929.71711الب�رشة

5058.535.71615دياىل

5008.433.51514بابل

4697.918.5146نينوى

4447.430.11313ذي قار 

3896.542.71218القاد�صية

3776.322118ال�صليمانية

3545.936.51016وا�صط

2484.217.895اأربيل

241424.889النجف

236429.9712كربلء

2143.638.9617املثنى

1512.519.857مي�صان

1442.413.144�صلح الدين

121225.6310دهو�

نبار 1131.98.621االأ

1111.81313كركو�

  595810022العراق
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�رس( اخلارطة 5-3: موؤ�رسات دليل ميدان امل�شكن على م�شتوى املحافظات )% للأ

�رشطة البيانية  االأ

تو�صح ان اأعلى 

املوؤ�رشات حرمانًا 

ح�صة الفرد من 

غرف امل�صكن، يليه 

مدى الر�صا عن 

امل�صكن، ثم املكاره 

البيئية يف امل�صكن.

فيه  احلرمان  ن�صبة  ت�صل  التي  ال�صقف  بناء  مادة  موؤ�رش  يخ�س  ففيما 

على م�صتوى العراق اإىل حوايل 16%، يلحظ اأن اأف�صل املحافظات 

اأن  كما  فقط.   %4 اإىل حوايل  ينخف�س  وبواقع حرمان  بغداد،  هي 

املثنى،  النجف،  كربلء،  نبار،  االأ حمافظات  يف  احلرمان  ن�صبة 

10%، يف حني ترتفع ن�صب احلرمان يف حمافظات  اأربيل تقل عن 

ن�صب  توزيع  منط  اإن   .%30 عن  ووا�صط  ال�صليمانية،  دهو�، 

احلرمان ح�صب املحافظات بالن�صبة لهذا املوؤ�رش �صجل تباينًا عن دليل 

التي  اجلنوبية  املنطقة  حمافظات  من  عدد  يف  وبالذات  ككل  امليدان 

متيزت  حني  يف   ،%10 عن  احلرمان  م�صتوى  يف  انخفا�صًا  اأ�رشت 

امل�صكن  دليل  لعموم  بالن�صبة  عالية  حرمان  بن�صب  اأخرى  حمافظات 

خا�صة كربلء، النجف، املثنى.

وفيما يخ�س ح�صة الفرد من غرف امل�صكن، �صجل هذا املوؤ�رش اأعلى 

ن�صب للحرمان تراوحت بني 22% يف حمافظة كركو� وحوايل%57 

لهذا  حرمان  ن�صب  حمافظات   10 و�صجلت  القاد�صية.  حمافظة  يف 

املوؤ�رش اأعلى من املعدل العام للعراق، منها 6 حمافظات يف املنطقة 

والعجز  ال�صكاين  االكتظاظ  من  اأعلى  درجة  يعك�س  مما  اجلنوبية، 

ال�صكني يف حمافظات هذه املنطقة.

وفيما يخ�س موؤ�رش نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء، �صجل هذا 

 ،%51 بلغت حوايل  املثنى  للحرمان يف حمافظة  ن�صبة  اأعلى  املوؤ�رش 

 7 و�صجلت   .%3 حوايل  بلغت  نبار  االأ حمافظة  يف  ن�صبة  واأدنى 

حمافظات ن�صبة حرمان يف هذا املوؤ�رش تقل عن املعدل العام للحرمان 

ومنطقة  الو�صطى  املنطقة  حمافظات  يف  معظمها  ترتكز  العراق  يف 

بغداد يف حني تركزت اأعلى م�صتويات احلرمان يف حمافظات املنطقة 

اجلنوبية واأربيل.

ن�صبة  اأعلى  فاإن  امل�صكن،  عن  الر�صا  عدم  موؤ�رش  يخ�س  وفيما 

للحرمان يف هذا املوؤ�رش �صجلت يف حمافظة ال�صليمانية، حوايل%50، 

 9 و�صجلت   .%14 بلغت  مي�صان  حمافظة  يف  للحرمان  ن�صبة  واأدنى 

يف  املوؤ�رش  لهذا  الوطني  املعدل  من  اأعلى  حرمان  ن�صب  حمافظات 

خرى ن�صب حرمان اأقل من املعدل  حني �صجلت املحافظات الت�صعة االأ

رتباط يف بع�س احلاالت بني  الوطني للموؤ�رش، مما يعك�س �صعف االإ

القناعة  يتاأثر بعوامل  دليل امل�صكن عمومًا ومو�صوع الر�صا والذي 

اأو  مناطق  يف  امل�صكن  م�صتويات  على  واالطلع  احلياة  ومتطلبات 

دول اأخرى.

للحرمان  ن�صبة  اأدنى  فاإن  البيئية،  املكاره  عدد  موؤ�رش  يخ�س  وفيما 

حمافظة  يف  ن�صبة  واأعلى   ،%13 حوايل  بغداد  حمافظة  يف  �صجلت 

اأعلى  حرمان  ن�صب  حمافظات   10 و�صجلت   ،%47 حوايل  دياىل 

ال�صحي يف  لل�رشف  م�صاريع  توفر  ذلك مبدى  يرتبط  املعدل.  من 

املحافظات، حيث متيل ن�صب احلرمان اإىل االرتفاع يف املحافظات 

ب�صكل جزئي.  املغطاة  اأو  ال�صحي  ال�رشف  امل�صمولة مب�صاريع  غري 

وتنخف�س م�صتويات احلرمان يف املحافظات التي تنت�رش فيها م�صاريع 

ال�رشف ال�صحي ب�صكل وا�صع ن�صبيًا.
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�رس( اجلدول 5-13: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات دليل ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات )% للأ

مادة بناء ال�صقفاملحافظات
ح�صة الفرد من 

غرف امل�صكن

نوع الطاقة امل�صتخدمة 

يف تدفئة املاء

مدى الر�صا عن 

امل�صكن

عدد املكاره البيئية يف 

امل�صكن
دليل ميدان امل�صكن

نبار 5.629.92.821.415.56.9االأ

18.322.36.916.128.010.5كركو�

3.735.26.344.512.711.5بغداد

18.134.610.814.622.311.7�صلح الدين

25.143.517.226.729.817.2نينوى

9.944.340.738.623.518.3اأربيل

23.432.122.814.022.119.3مي�صان

34.731.515.650.317.219.6ال�صليمانية

8.646.641.640.619.422.4النجف

42.852.628.129.726.226.6دهو�

23.738.943.739.828.427.0ذي قار

8.649.740.339.422.027.7كربلء

15.252.339.435.025.127.9الب�رشة

10.543.938.044.228.631.3بابل

32.234.732.233.133.833.0وا�صط

26.641.921.332.446.833.6دياىل

9.747.151.342.734.434.4املثنى

24.356.942.644.934.239.7القاد�صية

15.639.722.436.922.920.1العراق

رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املحافظات تزيد على ن�صب احلرمان العامة للدليل اأو للموؤ�رش ملحظة: ت�صري االأ

9. دليل ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات واحل�شر 

والريف

املحافظات  ح�رش  يف  امل�صكن  دليل  يف  احلرمان  ن�صب  انخفا�س  اإن 

اأنعك�س على انخفا�س م�صتويات التباين بني ح�رش املحافظات املختلفة 

اأن   )14-5( اجلدول  يف  فيلحظ  �صا�س.  االأ احلاجة  هذه  اإ�صباع  يف 

5 حمافظات وترتاوح بني  10% يف ح�رش  ن�صبة احلرمان تقل عن 

 6 ح�رش  يف   %20 عن  وتزيد  حمافظات   7 ح�رش  يف   %19-%10

نبار وبواقع  حمافظات، لت�صجل اأدنى حرمان يف ح�رش حمافظة االأ

3.4%، واأعلى حرمان يف ح�رش حمافظة الب�رشة وبواقع %25.5. 

يف املقابل يلحظ اإت�صاع فجوة التباين يف اإ�صباع هذه احلاجة بني ح�رش 

املحافظات وريفها من جهة وبني ريف املحافظات من جهة اأخرى. 

وتظهر مقارنة اخلارطتني الريفية واحل�رشية )اخلارطة 5-4( هذه 

عالية يف  م�صتويات حرمان  ت�صجل  وا�صح حيث  ب�صكل  االختلفات 

ح�رش خم�س حمافظات جنوبية وحمافظة ديايل يف املنطقة الو�صطى. 

اما بالن�صبة للريف، فاإن كل حمافظات اجلنوب ما عدا حمافظة ذي 

قار، ي�صاف اإليها حمافظات املنطقة ال�صمالية )اإقليم كرد�صتان( الثلثة 

قد �صجلت معدالت حرمان عالية.

اأما املحافظات التي �صجلت اأقل حرمان يف ميدان امل�صكن يف مناطقها 

حوايل  تبلغ  حمرومة  اأ�رش  )بن�صبة  نبار  االأ حمافظة  فهي  احل�رشية 

يف   %8 تتجاوز  مل  )وهي  الدين  و�صلح  ونينوى  كركو�  ثم   )%3

امل�صكن  للحرمان يف ميدان  ن�صبة  اأعلى  اأما  املحافظات(.  ح�رش هذه 

حرمان  ن�صبة  اأعلى  �صجلت  التي  الب�رشة  حمافظات  فهي  احل�رشي 

قار،  ذي  تليها  �رش،  االأ من   %25 حوايل  بلغت  احل�رش  ميدان  يف 

والقاد�صية، وكربلء، وبابل مما يعك�س مرة اأخرى تدين امل�صتويات 

املعي�صية يف معظم حمافظات املنطقة اجلنوبية، ي�صاف اإليها حمافظة 

ديايل يف املنطقة الو�صطى.

مليدان  احلرمان  م�صتويات  يف  التباين  فاإن  املحافظات  ريف  ويف 

امل�صكن تراوحت بني حوايل 7% لريف حمافظة بغداد و74% لريف 

املناطق  بني  من  بغداد،  حمافظة  ريف  اأن  كما  القاد�صية.  حمافظة 

خرى، �صجل ن�صبة حرمان اأقل من %10،  الريفية لكل املحافظات االأ

الرابع  الرتتيب  يف  اأتى  بغداد  ريف  ان  حيث  اإ�صتثناءًا  ي�صكل  وهو 
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يف  املقيمة  �رس  الأ اإجمايل  من   %( املحافظات  وريف  ح�رس  ح�شب  امل�شكن  مليدان  احلرمان  م�شتويات   :4–5 اخلارطة 

املحافظة(

�رس( اجلدول 5-14: ن�شب احلرمان مليدان امل�شكن ح�شب املحافظات وترتيب احل�رس والريف )% للأ

املحافظة
ن�صبة 

احلرمان%
ترتيب

دليل م�صتوى 

املعي�صة
املحافظة

ن�صبة 

احلرمان%
ترتيب

دليل م�صتوى 

املعي�صة

دهو�
ح�رش

ريف

8.2

55.2

6

31

3.9

67.1
كربلء

ح�رش

ريف

23.3

40.6

20

25

39.3

64.3

نينوى
ح�رش

ريف

6.7

38.9

3

23

11.1

65.7
وا�صط

ح�رش

ريف

16.8

61.2

14

34

25.6

74.7

ال�صليمانية
ح�رش

ريف

13.8

72.9

10

35

22.6

91.6
�صلح الدين

ح�رش

ريف

7.6

16.1

5

12

12.1

45.7

كركو�
ح�رش

ريف

5.8

27.7

2

22

8.6

64.4
النجف

ح�رش

ريف

16.1

48.2

12

30

28.5

80.3

اأربيل
ح�رش

ريف

16.8

58.5

14

32

13.7

66.0
القاد�صية

ح�رش

ريف

22.4

74.3

19

36

33.4

88.2

دياىل
ح�رش

ريف

21.2

45.6

18

29

25.3

68.8
املثنى

ح�رش

ريف

13.9

60.4

11

33

29.3

90.8

نبار االأ
ح�رش

ريف

3.4

11.5

1

8

9.1

41.0
ذي قار

ح�رش

ريف

20.8

39.1

16

24

35.9

76.7

بغداد
ح�رش

ريف

11.8

7.4

9

4

19.3

35.8
مي�صان

ح�رش

ريف

10.0

45.0

7

28

18.2

74.2

بابل
ح�رش

ريف

20.8

44.6

16

27

40.2

75.0
الب�رشة

ح�رش

ريف

25.5

41.4

21

26

25.1

45.9

العراق

ح�رش

ريف

ح�رش وريف

14.4

39.6

20.1

11.3

25.5

18.4

21.2

64.9

31.2
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على  بغداد  ريف  وتقدم  واحل�رشية،  الريفية  املناطق  جمموع  بني 

هما  حمافظتني  ريف  ويحتل  ذلك.  اإىل  �صارة  االإ �صبق  كما  ح�رشها 

 ،%19-%10 بني  تراوحت  حرمان  ن�صبة  الدين  و�صلح  نبار  االأ

و�صجل ريف 12 حمافظة ن�صبة حرمان تزيد عن 40%، والتي ت�صمل 

حمافظات احلدود ال�رشقية للعراق وحمافظات املنطقة اجلنوبية، مما 

كما  املحافظات  هذه  يف  املتمثل  ال�صديد  املعي�صي  امل�صتوى  تدين  يعك�س 

تبينه اخلارطة. 

يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  ارتفاع  اإىل  �صارة  االإ من  بد  ال  واأخريًا 

ميدان امل�صكن يف ح�رش حمافظة الب�رشة اإىل 25.5%، وال�صبب يف 

اإىل كونها م�رشح عمليات ع�صكرية خلل فرتات طويلة  ذلك يعود 

والثانية،  وىل  االأ اخلليج  حرب  ويف  يرانية  االإ العراقية  احلرب  من 

امل�صكن يف املحافظة  اأثر ب�صكل مبا�رش وغري مبا�رش على تدهور  مما 

وهجرة ن�صب مهمة من �صكانها اإىل حمافظات اأخرى اأكرث اأمنًا.

�شرات ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات  10. موؤ

واحل�شر والريف 

�صجل دليل امل�صكن تباينًا يف درجات احلرمان بني املحافظات واحل�رش 

امل�صكن  دليل  موؤ�رشات  نتائج  اأ�رشت  كما  �صابقا.  مر  كما  والريف 

املحافظات  اأو بني ح�رش  املحافظات  �صواء بني  تباينًا مماثًل  اخلم�صة 

للمحافظة  والريف  احل�رش  بني  اأو   )6-5 )ال�صكل  ريفها  اأو  املختلفة 

الواحدة، )اجلدول 15-5(.

اأدنى ن�صبة حرمان  اأنها توؤ�رش  ال�صقف: يلحظ  موؤ�رش مادة بناء  اأ. 

بني موؤ�رشات امل�صكن على م�صتوى احل�رش بلغت حوايل 9% يف 

حني �صجل ذات املوؤ�رش ن�صبة حرمان بحدود 40% يف الريف مما 

يعك�س االهتمام بالهيكل العمراين للم�صكن يف املناطق احل�رشية 

مقارنة باملناطق الريفية. كما يعك�س االمكانيات املادية وامل�صتوى 

هذا  الريف.  ب�صكان  مقارنة  احل�رش  ل�صكان  ف�صل  االأ املعي�صي 

ب�صمنها  امل�صاكن  لبناء  التمكيني  الدولة  برنامج  اأن  اإىل  اإ�صافة 

املناطق  دون  فقط  احل�رشية  املناطق  �صملت  املي�رشة  القرو�س 

الريفية. اأن ن�صبة احلرمان لهذا املوؤ�رش تباينت ح�صب املحافظات 

يف  املوؤ�رش  لهذا  احلرمان  ن�صبة  بلغت  احل�رشي  القطاع  ففي 

يف   %28 حوايل  اإىل  و�صلت  حني  يف   %3 حوايل  بغداد  ح�رش 

ن�صب  الريفي تراوحت  القطاع  ال�صليمانية. ويف  ح�رش حمافظة 

نبار و%92  االأ 8% يف ريف حمافظة  املوؤ�رش بني  احلرمان لهذا 

يف ريف حمافظة ال�صليمانية.

ب. موؤ�رش ح�صة الفرد من غرف امل�صكن: �صجل هذا املوؤ�رش اأعلى ن�صبة 

واأعلى   .%40 بلغت  حيث  امل�صكن  دليل  موؤ�رشات  بني  حرمان 

درجة حرمان على امل�صتوى الريفي بلغت 49%. اأن ذلك يعك�س، 

القطاعني  كل  يف  ال�صكني  االكتظاظ  درجة  ارتفاع  اأ�صلفنا،  كما 

اأي�صا ح�صب  احل�رشي والريفي. وتتفاوت درجة احلرمان هذه 

املحافظات. ففي القطاع احل�رشي تراوحت ن�صبة احلرمان لهذا 

املوؤ�رش بني 21% يف حمافظة كركو� و51% يف حمافظة الب�رشة، 

ويف القطاع الريفي تراوحت ن�صب احلرمان لهذا املوؤ�رش بني %26 

يف حمافظة كركو� و74% يف حمافظة القاد�صية.

�رس( اجلدول 5-15: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

مادة بناء ال�صقفاملحافظة
ح�صة الفرد من 

غرف امل�صكن

نوع الطاقة امل�صتخدمة 

يف تدفئة املاء

مدى الر�صا عن 

امل�صكن 

عدد املكاره البيئية 

يف امل�صكن 
دليل ميدان امل�صكن

دهو�

ح�رش 

ريف

19.1

79.7

51.1

54.9

10.8

55.0

20.2

44.6

13.4

46.0

8.2

55.2

42.852.628.129.726.226.6ح�رش وريف

نينوى

ح�رش 

ريف

9.3

57.3

36.1

58.7

14.4

22.8

28.5

22.9

15.1

59.8

6.7

38.9

25.143.517.226.729.817.2ح�رش وريف

ال�صليمانية

ح�رش 

ريف

28.4

91.9

30.1

44.3

13.2

37.3

47.4

76.7

11.6

69.1

13.8

72.9

34.731.515.650.317.219.6ح�رش وريف

كركو�

ح�رش 

ريف

5.5

66.2

21.2

26.3

8.0

3.0

19.1

4.8

21.6

51.8

5.8

27.7

18.322.36.916.12810.5ح�رش وريف

اأربيل

ح�رش 

ريف

7.5

74.9

43.7

59.6

39.7

68.0

38.4

42.7.

22.8

42.4

16.8

58.5

9.944.340.738.623.518.3ح�رش وريف

دياىل

ح�رش 

ريف

11.3

41.5

35.0

48.6

17.4

25.1

33.0

31.8

36.5

56.9

21.2

45.6

26.641.921.332.446.833.6ح�رش وريف



125 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

مادة بناء ال�صقفاملحافظة
ح�صة الفرد من 

غرف امل�صكن

نوع الطاقة امل�صتخدمة 

يف تدفئة املاء

مدى الر�صا عن 

امل�صكن 

عدد املكاره البيئية 

يف امل�صكن 
دليل ميدان امل�صكن

نبار االأ

ح�رش 

ريف

4.1

7.6

26

34.9

2.4

3.4

20.7

22.3

9.1

24.0

3.4

11.5

5.629.92.821.415.56.9ح�رش وريف

بغداد

ح�رش 

ريف

3.2

10.5

35.5

32.1

6.4

5.2

46.1

21.9

11.9

23.6

11.8

7.4

3.735.26.344.512.711.5ح�رش وريف

بابل

ح�رش 

ريف

5.7

16.6

36.2

53.6

28.5

50.1

41.1

48.0

20.4

39.1

20.8

44.6

10.543.93844.228.631.3ح�رش وريف

كربلء

ح�رش 

ريف

7.6

11.2

44.4

65.3

33.8

59.3

42.1

31.5

17.4

35.2

23.3

40.6

8.649.740.339.422.027.7ح�رش وريف

وا�صط

ح�رش 

ريف

15.7

60.9

31.1

41.0

14.5

62.9

36.4

27.3

23.4

51.7

16.8

61.2

32.234.732.233.133.833ح�رش وريف

�صلح الدين

ح�رش 

ريف

9.7

26.9

28.2

41.4

7.5

14.2

15.1

14.1

12.2

32.9

7.6

16.1

18.134.610.814.622.311.7ح�رش وريف

النجف

ح�رش 

ريف

5.1

22.9

41.5

67.0

34.3

71.6

41.0

39.2

15.8

33.8

16.1

48.2

8.646.641.640.619.422.4ح�رش وريف

القاد�صية

ح�رش 

ريف

6.6

59.9

48.3

74.1

26.6

74.6

42.3

50.0

20.3

62.2

22.4

74.3

24.356.942.644.934.239.7ح�رش وريف

املثنى

ح�رش 

ريف

4.3

16.6

35.6

61.7

31.0

77.3

36.7

 .50

18.2

55.0

13.9

60.4

9.747.151.342.734.434.4ح�رش وريف

ذي قار

ح�رش 

ريف

8.8

52.9

39.9

36.9

33.1

64.4

38.9

41.5

22.8

39.2

20.8

39.1

23.738.943.739.828.427ح�رش وريف

مي�صان

ح�رش 

ريف

8.2

65.4

30.3

37.0

10.7

56.2

14.0

14.3

14.8

42.3

10

45

23.432.122.814.022.119.3ح�رش وريف

الب�رشة

ح�رش 

ريف

12.8

28.5

50.9

60.6

37.4

51.0

36.1

28.8

24.3

29.9

25.5

41.4

15.252.339.435.025.127.9ح�رش وريف

العراق

ح�رش

ريف

8.6

39.4

37.1

48.6

17.8

37.9

38.4

32.0

16.7

43.9

14.4

39.6

15.639.722.436.922.920.1ح�رش وريف
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يف  الغرف  اإ�شغال  من  احلرمان  ن�شبة   :16-5 اجلدول 

�رس( �رسة )% للأ امل�شكن ح�شب حجم الأ

اجلدول 5-17: ن�شبة احلرمان ملدى الر�شا عن امل�شكن 

�رس( �رسة )% للأ ح�شب حجم الأ

�رشة �رشةريفح�رشح�رش وريفحجم االأ ريفح�رشح�رش وريفحجم االأ

137.639.427.9-3  اأطفال130.630.730.6-3  اأطفال

438.139.928.8 اأطفال425.325.424.7 اأطفال

535.936.533.1 اأطفال529.528.634.0 اأطفال

636.337.530.9  اأطفال640.2625.630.5 اأطفال

736.537.732.6 اأطفال742.240.647.5 اأطفال

835.937.232.8-9  اأطفال848.446.254.0-9 اأطفال

1038.541.233.9 اأطفال فاأكرث1073.671.477.0 اأطفال فاأكرث

�رس( ال�شكل 5-6: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان امل�شكن ح�شب احل�رس والريف )% للأ

موؤ�رش نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء: بلغت ن�صبة احلرمان  ج. 

القطاع  يف  اأف�صل  واقعا  واأ�رشت   .%22 حوايل  املوؤ�رش  لهذا 

هو  وكما  الريفي،  للقطاع   %38 مقابل   %18 بن�صبة  احل�رشي 

خر  احلال بالن�صبة للموؤ�رشات ال�صابقة فاإن هذا املوؤ�رش �صجل هو االآ

تباينًا وا�صحًا بني املحافظات للقطاعني احل�رشي والريفي.

يف  ارتفاعا  املوؤ�رش  هذا  �صجل  امل�صكن:  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش  د. 

ن�صبة  اأعلى  ثاين  متثل  وهي   ،%37 بحدود  بلغ  احلرمان  ن�صب 

للموؤ�رشات  وخلفًا  امل�صكن.  دليل  ملوؤ�رشات  بالن�صبة  للحرمان 

خرى، فاإن ن�صب احلرمان يف الريف ا�رشت ن�صبا اأدنى منها  االأ

املحافظات  ريف  يف  احلرمان  ن�صبة  بلغت  حيث  احل�رش،  يف 

لهذا املوؤ�رش 32% مقابل 38% يف ح�رش املحافظات، مما يعك�س 

احل�رشي  بالفرد  مقارنة  الريفي  الفرد  قناعة  و�صهولة  ب�صاطة 

الريف وخا�صة  خرى يف  االأ امل�صكن  دليل  رغم تدين موؤ�رشات 

املوؤ�رش الذي يعك�س نوعية الهيكل العمراين واملوؤ�رش الذي يعك�س 

درجة االكتظاظ ال�صكاين.

ن�صبة  املوؤ�رش  هذا  �صجل  امل�صكن:  يف  البيئية  املكاره  عدد  موؤ�رش  هـ. 

بني  جدًا  كبري  تفاوت  وجود  مع   %23 حوايل  تبلغ  حرمان 

 %17 حوايل  بلغت  والتي  والريف  احل�رش  يف  احلرمان  ن�صبة 

الو�صع  الريف. ويعك�س ذلك تدين  44% يف  يف احل�رش مقابل 

البيئي لل�صكن الريفي وعدم وجود اأ�صاليب �رشف �صحي مقبولة 

يف  ال�صحي  ال�رشف  م�صتويات  وانخفا�س  الريفية  املناطق  يف 

مب�صاريع  العراقية  املدن  معظم  تغطية  لعدم  احل�رشية  امل�صاكن 

لل�رشف ال�صحي.

�رشة واإ�صغال الغرف  يف امل�صكن،  وعند حتليل العلقة بني حجم االأ

ترتفع  احلرمان  م�صتويات  ان   16-5 اجلدول  يف  املعطيات  تظهر 

�رشة يف الريف واحل�رش على حد �صواء. اإذ ترتفع  بازدياد حجم االأ

اإىل  اأطفال   3-1 �رش املكونة من  31% للأ ن�صبة احلرمان من حوايل 

حالة  وتتجلى  فاأكرث.  اأطفال   10 من  املكونة  �رش  للأ  %74 حوايل 

اإذ تنخف�س ح�صة الفرد من  اأكرث من احل�رش،  احلرمان يف الريف 
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ق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة، لذلك تظهر الفروق  ق�صية، وال�صبب يف ذلك يعود اىل دمج االأ طل�س يلحظ ان هنا� فروقًا يف عدد االأ ق�صية يف هذه اخلارطة مع ما ورد يف االأ * * عند مقارنة عدد االأ
يف العدد

�رس( ق�شية )% للأ اخلارطة 5-5: دليل ميدان امل�شكن ح�شب الأ

�رشاملكونة  غرف املنزل وتزداد م�صتويات احلرمان خ�صو�صا عند  االأ

م�صتوياتها  اأعلى  اإىل  احلرمان  ن�صب  لت�صل  فاأكرث،  اأطفال   4 من 

حوايل  مقابل  فاأكرث،  اأطفال   10 من  املكونة  الريفية  �رش  للأ  )%77(

�رش احل�رشية. 71% للأ

ومدى  �رشة  االأ حجم  بني  العلقة  تعك�س  التي  البيانات  يف  جند  كما 

الر�صا عن امل�صكن )اجلدول5 -17( ان م�صتويات احلرمان مبختلف 

حجم  بني  بالعلقة  مقارنة  ملحوظا،  ارتفاعا  �صجلت  �رش  االأ اأحجام 

�رشة واإ�صغال الغرف يف امل�صكن. كما يلحظ ان هنا� تقاربا ن�صبيا  االأ

�رش  واالأ اأطفال   3-1 من  املكونة  �رش  االأ بني  احلرمان  م�صتويات  يف 

م�صتويات  يف  طفيف  ارتفاع  مع  فاأكرث،  اأطفال   10 من  املكونة 

تلك  اأن  اإال  فاأكرث.  اأطفال   10 من  املكونة  �رش  االأ عند  احلرمان 

�رش الريفية واحل�رشية، حيث تتجلى مظاهر  امل�صتويات تتباين بني االأ

من  الفرد  ح�صة  اإن  رغم  احل�رشي  املحيط  يف  اأكرث  الر�صا  عدم 

غرف املنزل يف الريف اأقل.ورمبا تقود املقارنة عند �صكان الريف 

جتماعي اإىل تخفيف  واملناطق املحرومة �صمن حميطهم ال�صكني اأو االإ

ال�صعور باملعاناة عند هذه ال�رشائح، مقارنة مبدى اأو�صع من املقارنة 

ل�صكان املناطق احل�رشية.    

ق�شية* 11. دليل ميدان امل�شكن على م�شتوى الأ

على  امل�صكن  ميدان  يف  احلرمان  ن�صب  يف  تباين  وجود  يلحظ  كما 

ق�صية.  االأ م�صتوى  على  اأو�صح  تباين  فهنا�  املحافظات،  م�صتوى 

حمافظة  يف  عنه9   ق�صاء  يف  للحرمان  ن�صبة  اأية  ت�صجل  مل  حني  ففي 

اأق�صية ابي غريب  االنبار وت�صجيل ن�صبة منخف�صة جدًا للحرمان يف 

الدين والقائم وحديثة  بغداد وبيجي يف حمافظة �صلح  يف حمافظة 

م�صتويات  اإىل  احلرمان  ن�صب  ارتفاع  يلحظ  نبار،  االأ حمافظة  يف 

اأربيل وعفك يف حمافظة  اأق�صية خممور يف حمافظة  جدًا يف  عالية 

القاد�صية.

ق�صية التي تعاين من ن�صب حرمان متدنية يف حمافظات  وترتكز االأ

ترتكز  حني  يف  ونينوى(،  وبغداد،  الدين،  و�صلح  نبار،  )االأ

ق�صية التي تعاين من ن�صب حرمان عالية جدًا يف حمافظات املنطقة  االأ

م�صتوى  لتوزيع احلرمان على  م�صابها  يعك�س منطا  اجلنوبية، وهو 

املحافظات )اأنظر اخلارطة 5-5(. 

ق�صية. *  ملا كان حجم العينة ال ميكنه متثيل تفا�صيل موؤ�رشات كل ميدان، لذا �صنكتفي هنا بتحليل نتائج دليل ميدان التعليم على م�صتوى االأ
9. غمرت مدينة عنة القدمية بعد اإن�صاء �صد حديثة على نهر الفرات، ونقل �صكانها اإىل مدينة ع�رشية قريبة رمبا غطت حاجة النا�س من امل�صكن.

دنى  ق�صية االأ يبلغ عدد االأ

حرمانًا والتي تقل فيها ن�صبة 

احلرمان عن %10 17 

ق�صاءًا، منها 11 ق�صاءًا 

تقع يف حمافظات املنطقة 

الو�صطى، و4 اأق�صية يف 

منطقة بغداد وق�صاءين يف 

املنطقة ال�صمالية. املراتب 

دنى حرمانًا  اخلم�صة االأ

من ن�صيب اأق�صية )عنه 

والرطبة(**، اأبوغريب، 

بيجي، القائم، حديثة. 

على  ق�صية اخلم�صة االأ االأ

حرمانًا هي خممور، عفك، 

دوكان، ال�صديق، )�صنجار 

واحل�رش(**.
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�رسة )%( �رس املحرومة ح�شب ميدان امل�شكن وخ�شائ�ض الأ اجلدول 5-18: ن�شب الأ

�رشة �رش )%(خا�صية االأ دليل م�صتوى املعي�صةدليل ميدان امل�صكنن�صبة االأ

�رشة حجم االأ

3 -116.617.427.4

411.915.624.6

514.016.225.3

614.516.928.1

712.220.831.6

9 - 817.024.636.7

1013.828.743.4 فاأكرث

�رشة نوع االأ

بوين مع اأطفال حتت 18 اأحد االأ

اأبوين مع اأطفال حتت عمر 18

22.715.528.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 15

47.824.632.8اأبوين مع اأطفال حتت عمر 5

10.015.027.3زوج وزوجة دون اأطفال

1.112.728.7اأفراد غري متزوجني

5.012.827.3اآخرين

�رشة نوع جن�س رب االأ
88.620.531.1رجل 

11.416.931.7امراأة

�رشة عمر رب االأ

2910.825.734.5 اأو اأقل

34 - 3013.125.434.4

39 - 3514.522.430.5

44 - 4011.617.325.4

49 - 4512.217.828.4

59 - 5019.517.431.7

6018.317.532.3 فاأكرث

و�صع قوة العمل لرب 

�رشة االأ

69.320.829.2يعمل

3.719.738.2عاطل عن العمل

27.018.635.3خارج قوة العمل

فئة دخل الفرد 2004

20.029.948.8اأدنى %20 

20.026.441.6ثاين %20

20.018.430.3ثالث %20

20.015.622.0رابع %20

20.011.314.4اأعلى %20 

100.020.131.2العراق

12. ترابط امليدان مع خ�شائ�س ومتغريات اأخرى

بخ�صائ�س  امل�صكن  ميدان  دليل  علقة  على  الفقرة  هذه  يف  �صرنكز 

ب�صكل  متلزمان  وامل�صكن  �رشة  فاالأ  .)18-5 )اجلدول  �رشة  االأ

�رشة املعي�صية نف�صها تّعرف باإعتبارها جمموعة   ع�صوي. ال بل اإن االأ

يف  وي�صرتكون  واحد  م�صكن  يف  العي�س  يتقا�صمون  الذين  فراد  االأ

النظر  بغ�س  وذلك  واحدة،  موازنة  من  احتياجاتهم  على  نفاق  االإ

�رشة  االأ اإىل  املمتدة  �رشة  االأ نتقال من  االإ اإن  كما  القرابة.  عن رابط 

النواتية اإرتبط بدوره بامل�صكن امل�صتقل يف منزل خا�س بها ي�صمح لها 

باأن متار�س خ�صو�صيتها اإزاء الت�صكيل العائلي او الع�صائري املو�صع 

جلدران  املادية  احلدود  يخرتق  علئقي  منط  جوهره  يف  هو  الذي 

�رشة يف مفهومها احلديث.  املنازل الفردية للأ

بني  قوية  اإرتباط  علقة  وجود  يلحظ  وتركيبها:  �رشة  االأ حجم  اأ. 

رتباط اأ�صد مما هو عليه بالن�صبة  �رشة. واالإ دليل امل�صكن وحجم االأ

يف  ع�صويًا  يدخل  �رشة  االأ حجم  ان  ذلك  خرى.  االأ للموؤ�رشات 

�صغال وهو ما يف�رش وجود ن�صق متدرج حيث  بناء موؤ�رش كثافة االإ

�رشة.  االأ حجم  زاد  كلما  م�صطرد  ب�صكل  احلرمان  ن�صبة  تزداد 

�رش التي يقل عدد اأفرادها  وترتبط حالة احلرمان املرتفعة عند االأ

�رش كونها قد ت�صم كبارًا طاعنني  عن ثلثة اإىل خ�صائ�س هذه االأ

يف ال�صن. ويلحظ من اجلدول 5-18 اأن ن�صب احلرمان بلغت 

 )%16 )حوايل  اأفراد   4 حجمها  يبلغ  التي  �رش  للأ بالن�صبة  اأدناها 

 .)%29( اأفراد  ع�رشة  عن  عددها  يزيد  التي  �رش  للأ واأق�صاها 
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�رسة )%( �رس املحرومة لدليل ميدان امل�شكن ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب عمر رب الأ ال�شكل 5-7: ن�شب الأ

�رش التي  �رشة فاإن ن�صب احلرمان ترتفع بني االأ وجلهة تركيب االأ

منطقي  �صاأن   وهو  نف�صه.  اجلدول  من  يبدو  كما  اأطفال،  لديها 

�صباب نف�صها.  للأ

�رشة وجن�صه: يف حني �صجلت  ن�صب حرمان اأقل بني  ب. عمر رب االأ

�رش التي يراأ�صها رجل )وهو  �رش التي تراأ�صها اإمراأة مقارنة باالأ االأ

�رش اأ�صغر حجمًا(، فاإن الرتابط بني  يعود اأي�صا اإىل كون هذه االأ

�رشة ودليل ميدان امل�صكن يبدو بدوره قويًا ومت�صقًا  عمر رب االأ

5-7(. اإن ن�صب احلرمان تاأخذ باالنخفا�س �صمن فئة  )ال�صكل 

�رشة 40- �رشة 29 �صنة فاأقل اإىل فئة عمر رب االأ عمر رب االأ

44، �صنة حيث تراوحت بني 25.7% اإىل 17.3%، وهذا ي�صري 

اإىل وجود ترابط اإيجابي بني العمر وحالة احلرمان، واأنه كلما 

امل�صكن،  ميدان  يف  احلرمان  حالة  قلت  �رشة  االأ رب  عمر  زاد 

رب  عمر  فئة  يف  امليدان  هذا  يف  للحرمان  ن�صبة  اأقل  تبلغ  حيث 

اأن  النتائج حقيقة  17.3%. وتدعم هذه  40-44 وهي  �رشة  االأ

مد يحتاج اإىل مدخرات وم�صتوى  اال�صتثمار يف امل�صكن طويل االآ

دخل عال والتي ال ميكن حتقيقها يف الغالب يف مقتبل العمر.

ج. فئة دخل الفرد 2004: هنا� علقة قوية اأي�صا بني دخل الفرد 

فكلما   .)8-5 )ال�صكل  امل�صكن  دليل  يف  احلرمان  ن�صب  وبني 

امل�صكن  لدليل  بالن�صبة  احلرمان  ن�صبة  قلت  الفرد  دخل  ارتفع 

دنى  االأ ال%20  لفئة   %30 بحدود  احلرمان  ن�صبة  بلغت  حيث 

دخًل، واخذ م�صتوى احلرمان باالنخفا�س مع ارتفاع متو�صط 

اأن  دخًل.  على  االأ  %20 ال  لفئة   %11 اإىل  لي�صل  الفرد  دخل 

�رس املحرومة لدليل ميدان امل�شكن ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب فئة دخل الفرد 2004 )%( ال�شكل 5-8: ن�شب الأ
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اختلالت  وحدوث  واللاإ�صتقرار،  والعنف  احلروب  ظروف 

اإىل  اأدت  والطلب،  العر�س  وبني  واال�صتهل�،  نتاج  االأ بني 

ال�صكان  من  قليلة  ن�صبة  باأيدي  الدخول  من  كبرية  ن�صبة  انح�صار 

امل�صتفيدين من هذا الو�صع يف زمن احلرب وفيما بعده، مما كان 

�صببا مبا�رشا لزيادة التفاوت يف ن�صب الدخول وانخفا�س وا�صح 

�رش العراقية يف الريف  يف م�صتوى املعي�صة العداد متزايدة من االأ

�رشة التي  واحل�رش على حٍد �صواء.وت�صري نتائج م�صح ميزانية االأ

اأن  اإىل   2005 عام  ويف  والت�صعينات  الثمانينات  خلل  نفذت 

الدخول، زاد على  للتفاوت يف توزيع  معامل جيني، كمقيا�س 

.10%40

�شتنتاجات 13. خال�شة واإ

امل�صكن  قطاع  به  حظي  الذي  املبكر  االهتمام  من  الرغم  على  اأ. 

بالعراق منذ حوايل ن�صف قرن، فاإن م�صكلة امل�صكن تفاقمت بعد 

منت�صف الثمانينات نتيجة ان�صحاب الدولة من متويل قطاع امل�صكن 

وتوقف برنامج متكني املواطنني يف بناء وحداتهم ال�صكنية.

 

منت�صف  ولغاية  ال�صتينات  يف  اأعتمد  الذي  التمكني  برنامج  اإن  ب. 

�صكنية  اأرا�ٍس  بتوفري  واملتمثل  املا�صي  القرن  من  الثمانينات 

قيمتها  للمواطنني وتاأمني قرو�س مي�رشة ت�صل  باأ�صعار رمزية 

فائدة  وباأ�صعار  ال�صكنية  الوحدة  كلفة  من   %80 حوايل  اإىل 

تاأمني  �صيا�صة  اإىل  اإ�صافة  مد،  االأ طويلة  �صداد  وبفرتة  منخف�صة 

مدعومة  باأ�صعار  خرى  االأ البنائية  وامل�صتلزمات  ن�صائية  االإ املواد 

و�صيا�صة ال�رشائب الت�صجيعية �صاهمت كلها يف حتقيق نتائج مهمة 

نتاج ال�صكني خلل تلك الفرتة. وقد اأ�صهم  القطاع  يف جمال االإ

يف  ال�صكني  الر�صيد  من   %  90 اإىل   80 مابني  اإنتاج  يف  العائلي 

العراق.

املحاوالت  برغم من  انه  اىل  �صارة  االإ اآخر البد من  ج. على �صعيد 

�صكانية التي اأجنزت يف العراق بو�صع برامج  اجلادة للدرا�صات االإ

العام  املخطط  وبالذات  خمتلفة  زمنية  ملديات  ا�صكانية  و�صيا�صات 

�صكان، فاإن نتائج هذه الدرا�صات من برامج و�صيا�صات مل تدخل  للإ

حيز التنفيذ ب�صكل جدي وموؤثر وكانت دائما تواجه اأما بتحول يف 

النظام ال�صيا�صي او بقيود مالية حتول دون تنفيذ مقرراتها.

�رشة  االأ تواجهه  وما  م�صكلت،  من  اليوم  ن�صهده  مما  كثريًا  اإن  د. 

العراقية يت�صل اإت�صاال ال ميكن اإهماله مع  مرحلة ما قبل احلرب 

على  العراقي  املجتمع  قدرة  �صعفت  فقد   .2003 عام  خرية  االأ

�صا�س، واأ�صبحت بيئته مكتظة بعوامل التهديد  اإ�صباع حاجاته االأ

املخاطر  عدد  وتعاظم  املتاحة  الت�صهيلت  تراجع  مع  واخلطر، 

بغداد  يف  لل�صكن  املتفاقمة  زمة  االأ اإىل  �صافة  فباالإ واملعوقات. 

خرية بعد اإنهيار النظام ال�صابق  حداث االأ واملحافظات، دفعت االأ

�رش الفقرية التي ال متتلك وحدات �صكنية  الف من االأ 2003، االآ

اإىل اإحتلل دوائر الدولة وموؤ�ص�صاتها، وباتت بع�س املوؤ�ص�صات 

املهمة يف الدولة مرتعًا للجرمية والعنف.

�صا�س يف ميدان امل�صكن  هـ.اإن حتليل نتائج تطبيق دليل احلاجات االأ

يف العراق خل�صت اإىل:

من  ن�صبيا  منخف�صة  لدرجة  امل�صكن  ميدان  دليل  حتقيق   .1

مقارنة  امليدان  لهذا  �صا�صية  االأ احلاجات  من  احلرمان 

خر درجة  خرى، عدا ال�صحة الذي حقق هو االآ بامليادين االأ

مقاربة من احلرمان.

ملوؤ�رشات  بالن�صبة  احلرمان  ن�صب  يف  وا�صح  تباين  وجود   .2

�رش  للأ احلرمان  ن�صب  تنخف�س  حني  ففي  امل�صكن.  دليل 

فيما يخ�س موؤ�رش مادة بناء امل�صكن )حوايل 15%(، ترتفع 

غرف  من  الفرد  ح�صة  موؤ�رش  يخ�س  فيما  احلرمان  ن�صبة 

بذلك  موؤ�رشا  حوايل)%40(  بلغت  درجة  على  الأ امل�صكن 

ارتفاع معدالت العجز ال�صكني ودرجة االكتظاظ ال�صكني 

يف العراق.

للتوزيع  منطًا  امل�صكن  دليل  حتليل  نتائج  اأ�رشت  مكانيا،   .3

 8 �صجلت  حيث  اجليد  باالنت�صارالن�صبي  يتميز  املكاين 

حمافظات ن�صبة حرمان اأقل من املعدل العام للعراق وهو 

املحافظات  التباين بني  ات�صاع  ذلك  مقابل  لوحظ  20%، و 

كرث حظوة حيث تراوح التباين يف ن�صبة  قل حظوة واالأ االأ

نبار  احلرمان حلاجة امل�صكن بني حوايل 7% يف حمافظة االأ

ن�صب  انخفا�س  تاأ�صري  مع  القاد�صية،  حمافظة  يف  و%40 

والو�صطى  ال�صمالية  املنطقة  حمافظات  يف  عمومًا  احلرمان 

ومنطقة بغداد مقابل ارتفاع ن�صب احلرمان يف املحافظات 

اجلنوبية.

على م�صتوى البيئة )ح�رش وريف( اأ�رش دليل امل�صكن وجود   .4

ذاتها  املناطق احل�رشية  بني  احلرمان  ن�صبة  كبري يف  تباين 

ح�صب املحافظات واملناطق اجلغرافية من جهة وبينها وبني 

ن�صب  انخفا�س  وباجتاه  ثانية،  جهة  من  الريفية  املناطق 

احلرمان يف املناطق احل�رشية مقابل ارتفاعها يف املناطق 

حمافظات  يف  الطفيفة  �صتثناءات  االإ بع�س  مع  الريفية، 

االنبار وبغداد و�صلح الدين، حيث �صجلت ن�صب احلرمان 

يف  احل�رشية  املناطق  بع�س  من  حتى  اأقل  م�صتويات  فيها 

اأعلى  �صجلت  التي  اجلنوبية  وخا�صة  خرى  االأ املحافظات 

ال�رشيط  حمافظات  مع  الريفي  القطاع  يف  حرمان  ن�صب 

احلدودي يف �رشق العراق.

من  امل�صكن  ميدان  يف  املحرومني  فراد  االأ بعدد  يتعلق  فيما   .5

بغداد  حمافظة  �صجلت  العراق،  يف  املحرومني  اإجمايل 

 ،18 باملرتبة  ترتيبها  وجاء  احلرمان،  م�صتويات  اأعلى 

فراد املحرومني  بينما احتلت الرتتيب الثاين ح�صب ن�صبة االأ

اأقل  كركو�  حمافظة  �صجلت  ذلك  مقابل  املحافظة.  �صمن 

العراق.  يف  املحرومني  اإجمايل  من  احلرمان  م�صتويات 

ارتفاعا  �صجلت  جنوبية  حمافظات  خم�س  اإن  ويلحظ 

زادت  امل�صكن  ميدان  يف  احلرمان  م�صتويات  يف  ملحوظا 

فراد  االأ اإجمايل  من  ح�صتها  ح�صب  التا�صع  الرتتيب  عن 

زادت  جنوبية  حمافظات   7 واأن  العراق.  يف  املحرومني 

فراد املحرومني �صمن  عن الرتتيب التا�صع ح�صب ن�صبة االأ

املحافظة.   

�رشة. 10.  حم�صوب من نتائج م�صوح ميزانية االأ
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1. مقدمة

والتفاعل  والتقاطع  التلقي  مبجاالت  علميا  الت�صليم  اإبتداء  ينبغي 

ودرجة  ناحية  من  �صا�صية  االأ احلاجات  ميادين  بني  املتبادل  والتاأثري 

جتماعية  واالإ قت�صادية  االإ القوى  من  وا�صعة  ملنظومة  املركب  النمو 

والو�صع  وامل�صكن  وال�صحة  فالتعليم  اأخرى.  ناحية  من  وال�صيا�صية 

بع�صها  مع  ومتفاعلة  متداخلة  متغريات  امل�صكن  قت�صادي وحميط  االإ

قليمي  خر، ف�صل عن اأنها منظومات متفاعلة مع املحيط  املحلي واالإ االآ

والدويل بحكم الطبيعة املعقدة لعاملنا املتغري.

 لقد تعر�صت البيئة العراقية-الطبيعية وامل�صيدة- يف الريف واحل�رش 

اإىل عمليات تدمري وت�صويه متوا�صلة،  اأكرث من ربع قرن،  طوال 

اأفرادا وحكومات وجماعات.  اأطراف املجتمع،  تتحمل تبعاتها كل 

ومن املوؤكد اأن بع�س املخاطر �صتظل قائمة، ولن تنخف�س م�صتويات 

تهديدها اإال بعد جهد جهيد ووقت طويل، �صيما واأن موؤ�ص�صات الدولة 

واإنهيار  البيئي،  اخلرق  مظاهر  واإت�صاع  موؤ�ص�صي،  �صلل  من  تعاين 

ال�صلة  ذات  اخلدمات  فاعلية  وتراجع يف  الرادعة،  ال�صبط  و�صائل 

املبا�رشة وغري املبا�رشة ب�صحة البيئة ووقايتها. واإن الكلم عما ميكن 

ت�صميته باحلرمان البيئي، هو يف الواقع كلم عن احلياة نف�صها بكل ما 

تنطوي عليه من اأوجه اإعتلل و�صحة.

لتفات  و�صع، فاإن الواقع الذي ينبغي االإ وباملقارنة مع املجتمعات االأ

الراهنة  خفاقات  االإ واأن  اإ�صتثنائية،   العراق  ظروف  اأن  هو  اإليه، 

�صا�صية يجب اأن ال ينظر اإليها  وما ينجم عنها من حرمان للحاجات االأ

وبالتايل ال  2003 وحدها،  عام  منذ  اأنق�صت  التي  الفرتة  �صياق  يف 

ميكن اأن نقارن العراق بدول اأخرى على اأ�صا�س نف�س الت�صورات 

وتتفاقم  لغام،  االأ مبليني  تختنق  اليوم  العراقية  فالبيئة  املرجعية. 

همال،  للإ الطرق  وتتعر�س  البيئية،  واملكاره  التلوث  م�صكلت 

اأعداد   وتعاظم  ال�صيانة،  اإىل  فتقار  االإ ب�صبب  الدمار  من  ملزيد  بل 

ال�صيارات وتراجع نظام املرور. 

والنزاعات  احلروب  ثمن  دفعت  قد  العراق  يف  البيئة  كانت  واإذا 

خطري  اإجتماعي  عدوان  من  عانت  قد  اأي�صا  فاإنها  واحل�صار،  

اإىل  ال�صكنية  املناطق  وحتويل  �صجار،  االأ قطع  يف  متثل  ومتوا�صل 

البيئة  واإنهيار  التحتية  البنية  دمار  جانب  اإىل  للقمامة،  جممعات 

تزدحم  حمرمة  ومناطق  حكومية  بنايات  على  عتداء  واالإ امل�صيدة، 

فلم  التنمية  اأما  وال�رشع.  للزرع  املهددة  اخلطرية  �صعاعات  باالإ

القول  ميكن  بل  االخرية،  ال�صنوات  خلل  فاعل  ح�صور  لها  يكن 

وامل�صكلت  بالظواهر  تنفعل  �صارت  العراق  يف  البيئية  ال�صيا�صة  ان 

نية لكي جتد  حلوال �رشيعة ومبت�رشة لها دون خطط  حداث االآ واالأ

ذات ابعاد م�صتقبلية وا�صحة. 

الف�شل ال�شاد�س: ميدان حميط امل�شكن

لقد اأدى �صغط النمو ال�صكاين يف املدن اإىل اإختناق امل�صاحات اخل�رشاء 

�صا�صية،  داخل هذه املدن وتاآكل حدائقها العامرة وتغري ت�صاميمها االأ

مقلقة  اأمناط  ب�صبب  غالبا  وطاأة،  �صد  االأ الفقر  من  جيوب  واإنت�رشت 

يلحظ  ذلك  جانب  اإىل  �صا�صية.  االأ اخلدمات  توفري  يف  التمييز  من 

بالتطور  تت�صل  يدرج يف مراحل  بامل�صكن  املحيطة   البيئة  تلوث  اأن 

والتنمية العمرانية وال�صناعية والتخلف، ويرتبط باأمناط من التلوث 

والقذارة التي ترجع اإىل ق�صور اأجهزة املدينة من اأن تقوم بعمليات 

ق�صور  ذلك  اأ�صباب  من  يكون  وقد  كمل.  االأ الوجه  على  التنظيف 

جهزة ذاتها اأو تزايد اأعداد ال�صكان واإزدحامهم وزيادة خملفاتهم  االأ

جهزة. عن قدرة هذه االأ

املعا�رشة  امل�صكلت  اأهم  من  واحدة  بامل�صكن  املحيطة  البيئة  ومتثل 

من  غريها  دون  وتتميز  املتغريات.  من  العديد  فيها  تتفاعل  التي 

هذه  وجود  يف  وفاعل  م�صار�  اأق�صامه  بكل  املجتمع  باأن  امل�صكلت 

امل�صكلة واأي�صا يف التاأثر ب�صلبياتها ب�صورة اأكرث بروزا من امل�صكلت 

طياف املجتمعية  خرى. فالتلوث املحيط بامل�صكن تتفاعل فيه كل االأ االأ

قت�صادي وال�صيا�صي والثقايف(. يكولوجي واالإ جتماعي واالإ )االإ

كرث من ربع قرن  والبد اأن نقر اأن احلروب والنزاعات امل�صلحة الأ

اأحدثت دمارا كبريا يف البيئة العراقية وخ�صو�صا يف املناطق ال�رشقية 

عظم  واجلنوبية التي كانت م�رشحا لتلك احلروب. غري اأن الدمار االأ

بها  اإت�صل  اأو  تبعها  وما   ،1991 الثانية  اخلليج  حرب  خلل  حدث 

اإىل  كله  ذلك  اأدى  لقد  ع�صكرية1.  عمليات  ومن  دويل  ح�صار  من 

علم  بلغة  البيئية  نومي  االأ )اأو  البيئية  اللمعيارية  ي�صمى  اأن  ما ميكن 

يجابي  التكيف االإ جتماعي لقدرة  جتماع(، وهي فقدان النظام االإ االإ

مع البيئة )مبا يف ذلك ح�صن اإ�صتثمار املوارد واإيجاد الت�صهيلت(. كما 

اأن اللمعيارية البيئية ت�صري اإىل تكيف �صلبي مع البيئة، ومثال ذلك 

�صجار واإ�صتخدامها كوقود، ف�صل عن تراجع الوعي باأهمية  قطع االأ

ن�صان بها من الت�صخري اإىل التدمري2. البيئة وحتول علقة االإ

 ان �صخامة املخاطر التي هددت البيئة العراقية منذ عام 1980 حتى 

العراقية،  واالرياف  املدن  معظم  يف  الواقعية  امثلتها  جتد  اليوم، 

الفاعلة، و�صعف االجراءات  البيئية  ال�صيا�صات  والي�صاهيها اال فقر 

الواقعية للتعامل معها. لقد اأدت احلرب العراقية-االيرانية اىل هجرة 

الف من املناطق احلدودية اىل داخل حدود املدن، اأو اىل املراكز  االآ

واملحلت القدمية فيها والتي كانت تفتقر اأ�صل اىل بيئة �صكنية �صحية 

القمامة... جمع  �صيارات  دخول  و�صعوبة  املجاري،  اىل  )تفتقر 

الخ(. كل ذلك اىل جانب انت�صار اآالف االلغام والقذائف غري املنفلقة 

اجلنوبية ومناطق كرد�صتان. من جانب  املحافظات  وخ�صو�صا يف 

على  ذاته  امل�صكن  بيئة  تدهور  اىل  قت�صادية  االإ ال�صغوط  اأدت  اآخر 

�رشار البيئية وال�صحية، جامعة بغداد، 2001.   1.  مثنى عبد الرزاق العمر، العدوان الثلثيني واحل�صار، االأ

جتماعية لتلوث البيئة، وقائع ندوة علمية يف بيت احلكمة، بغداد، 2001، �س39. ثار االإ 2.  جمموعة باحثني، العوامل واالأ
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�رش  نحو انعك�س على حميطه. فعلى �صبيل املثال، اإ�صطّرت اآالف االأ

اىل اال�صتغناء عن حدائق منازلهم وحتويلها اىل م�صتملت لل�صتفادة 

منها. وقد جرى ذلك على نحو ع�صوائي، ف�صل عن ان ال�صيا�صات 

والوحدات  الهام�صية  االحياء  ظاهرة  من  احلد  يف  تنجح  مل  الر�صمية 

غري النظامية  )على �صبيل املثال: اأظهر اح�صاء 1997 ان جمموع 

من   %80 منها   34147 بلغ   احل�رش  يف  النظامية  غري  الوحدات 

الطني3 )الرقم الي�صمل حمافظات كرد�صتان(.

ي�صج  العراقية خ�صو�صا  املدن  ال�صكنية يف معظم  املناطق  اإن حميط 

على  منها  بيئية،  مكاره  ت�صكل  التي  الظواهر  من  بالكثري  ويزدحم 

العمليات  عن  الناجمة  املحرتقة  املدنية  ال�صيارات  مئات  املثال  �صبيل 

هو  )كما  ا�صعاعيا  امللوث  لل�صكراب  جممعات  وجود  اأو  االرهابية، 

ال�صاحات  حتويل  اأو  الفيحاء(،  قار-ناحية  ذي  حمافظة  يف  احلال 

ف�صل  �صنة،  االآ البحريات  انت�صار  اأو  للقمامة،  جممعات  اىل  اخلالية 

زقة ال�صيقة والتي تفتقر  ال�صعبية يف املدن، ذات االأ عن ان املناطق 

اىل املجاري تواجه م�صكلت جتمع النفايات، وعدم اإمكانية دخول 

ال�صيارات لنقلها وطمرها. 

�شراته 2. عر�س دليل امليدان وموؤ

اأ. املجالت واملوؤ�رسات والعتبات

اإن الروؤية املنهجية والنظرية ملو�صوع خ�صائ�س ميدان حميط امل�صكن 

باإعتباره و�صفا وحتليل منظما لبيانات م�صتمدة من دليل احلرمان من 

حوال  �صا�صية والذي مت اإ�صتخل�صه من بيانات م�صح االأ احلاجات االأ

احلرمان  م�صتوى  قيا�س  جرى  حيث   ،2004 العراق  يف  املعي�صية 

باإختيار ت�صعة متغريات: مدى  امل�صكن  اإىل ميدان حميط  من احلاجة 

اإىل  املوؤدي  الطريق  ال�صري، نوعية  املوا�صلت وحركة  الر�صا عن 

الر�صا  مدى  طفاء،  واالإ �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  اإمكانية  امل�صكن، 

عن توفر الدكاكني وال�صوق، مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث 

املواقع  عدد  امل�صكن،  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد  امل�صكن،  خارج 

طفال خارج  مان للأ غري املرغوبة قرب امل�صكن، مدى الر�صا عن االأ

امل�صكن، اإطلق النار يف حميط امل�صكن، وهذه املوؤ�رشات تقرتب من 

ر�صم ملمح احلرمان يف ميدان البيئة املحيطة بامل�صكن.

1.الطرق واملوا�صلت: ويت�صمن هذا املجال ثلثة موؤ�رشات، يتعلق 

ال�صري،  وحركة  املوا�صلت  عن  الر�صا  مبدى  ول  االأ املوؤ�رش 

�رشة حمرومة مبوجبه اإذا كانت غري را�صية اىل حد ما  وتعد االأ

ويتعلق  ال�صري.  املوا�صلت وحركة  اأو غري را�صية مطلقا عن 

�رشة  االأ وتعد  للم�صكن،  املوؤدي  الطريق  بنوعية  الثاين  املوؤ�رش 

حمرومة اإذا مل يكن الطريق معبدا اأو انه معبد ب�صكل جزئي. اأما 

املوؤ�رش الثالث فيتعلق باإمكانية و�صول �صيارة اال�صعاف و�صيارة 

مكان  باالإ يكن  اإذا مل  �رشة  مبوجبه حمرومة  االأ االطفاء، وتعد 

و�صول كلتيهما.

توفر  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش  وميثله  الدكاكني/ال�صوق:  توفر   .2

اإذا كانت غري  �رشة حمرومة مبوجبه  الدكاكني/ال�صوق وتعد االأ

را�صية اىل حد ما اأو غري را�صية مطلقا عن توفرها.

 3.النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن: وميثله موؤ�رش مدى الر�صا 

�رشة حمرومة  عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن، وتعد االأ

اأو غري را�صية مطلقا  اإذا كانت غري را�صية اىل حد ما  مبوجبه 

عن النظافة وعدم التلوث. 

4. املكاره البيئية يف حميط امل�صكن: وميثل هذا املجال موؤ�رش مركب 

جمموع  من  امل�صكن  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد  عن  يعرب 

خم�صة مكاره وفقا ملا �صاهده الباحث الذي ا�صتوفى البيانات من 

الطريق  يف  واأو�صاخ  قاذورات  هي  اخلم�صة  واملكاره  �رشة،  االأ

خارج امل�صكن، مياه جماري يف الطريق خارج امل�صكن، دخان 

ناجت عن حرق القاذورات يف املنطقة، عربات ع�صكرية مدمرة 

ومرتوكة يف حميط امل�صكن، ووقوع امل�صكن يف حميط خمازن 

�رشة حمرومة اإذا كان هنالك  لل�صلحة اأو مكان لطمرها. وتعد االأ

واحد اأو اأكرث من املكاره اخلم�صة يف حميط م�صكنها.

موؤ�رش  املجال  هذا  وميثل  امل�صكن:  قرب  املرغوبة  غري  املواقع   .5

مركب يعتمد على عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن التي 

�صاهدها الباحث يف امل�صكن عند ا�صتيفاء بيانات امل�صح من جمموع 

ثمانية تقع قرب امل�صكن، واملواقع الثمانية هي: حافة نهر بحدود 

بحدود  �رشيع  طريق  مرت؛   50 بحدود  حديد  �صكة  مرت؛   30

العايل  ال�صغط  خط  مرت؛   50 بحدود  �صناعية  منطقة  مرت؛   50

القمامة  اأو  االزبال  جتمع  مكان  مرت؛   50 بحدود  الكهربائي 

50 مرت؛ وبداية وادي بحدود  50 مرت؛ منحدر بحدود  بحدود 

�رشة حمرومة اإذا وجدت واحدة اأو اأكرث من  50 مرت. وتعد االأ

هذه املواقع قرب امل�صكن.

هو  ول:  االأ مبوؤ�رشين،  املجال  هذا  وميثل  ال�صخ�صي:  مان  االأ  .6

مان بالن�صبة  للطفال خارج امل�صكن. وتعد  مدى الر�صا عن االأ

�رشة حمرومة وفق هذا املوؤ�رش اإذا كانت غري را�صية اىل حد  االأ

يف  النار  اإطلق  هو  الثاين  واملوؤ�رش  مطلقا.  را�صية  غري  اأو  ما 

ت�صمع  اإذا كانت  �رشة حمرومة مبوجبه  االأ امل�صكن، وتعد  حميط 

اإطلق للنار لعدة مرات يف اال�صبوع اأو يوميا.

يجعل  الذي  مر  االأ مت�صاوية،  اأوزانا  الت�صعة  املوؤ�رشات  اأعطيت  وقد 

موؤ�رشات،  ثلثة  يت�صمن  والذي  واملوا�صلت،  الطرق  جمال 

مان ال�صخ�صي والذي يت�صمن موؤ�رشين، يح�صلن على  وجمال االأ

اأوزان اأكرب من بقية املجاالت �صمن ميدان بيئة امل�صكن الن كل منها 

واملوا�صلت   بالطرق  اخلا�صة  فاملوؤ�رشات  واحدا.  موؤ�رشا  يت�صمن 

مان ال�صخ�صي يف العراق يف الوقت احلا�رش حتتل اأهمية خا�صة،  واالأ

�صا�صية غري  االأ تقع يف مقدمة احلاجات  مان  االأ واإن احلاجة اىل هذا 

امل�صبعة يف العراق حاليا.   

الواقع  يف  تلتقي   ،1-6 اجلدول  يف  املذكورة  الت�صعة  املوؤ�رشات  اإن 

جتماعي، وت�صري حاالت  البيئي واالإ الن�صقني  التداخل بني  �صمن هذا 

توفر  مثل  املجتمعية  اخلدمات  ملعايري  اإنتها�  اإىل  منها  احلرمان 

واملراكز  ال�رشطة  ومراكز  الربيد،  ومكاتب  واحلدائق  ال�صاحات 

ال�صحية والطرق ال�صالكة يف حميط امل�صكن4. ان خم�صة من املوؤ�رشات 

اعله هي موؤ�رشات مو�صوعية وكمية، واإن اأربعة منها )موؤ�رشات 

�رشة ولكنها تبقى على درجة من  الر�صا( ت�صتند اىل التقييم الذاتي للأ

املو�صوعية.

3.  وزارة التخطيط، نتائج التعداد العام لل�صكان لعام 1997، �س12.

4.  د.�صباح فا�صل الرحماين، التغيري ال�صكاين وكفاءة اخلدمات املجتمعية يف املدينة العربية، جملة درا�صات اإجتماعية، بيت احلكمة، العددان 3-4، بغداد، 1999، �س89-88.
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نحراف  املعياري ب. البعد الح�شائي: الرتابط، املتو�شط، الإ

وبقية  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  احلرمان  بني  رتباط  االإ درا�صة  عند 

معاملت  ان  يت�صح   ،2-6 اجلدول  يف  الواردة  احلرمان  اأوجه 

رتباط فيه موجبة، وقد �صجلت اأعلى معدالت االرتباط بني ميدان  االإ

االرتباط  معامل  بلغ  حيث  التحتية،  البنى  وميدان  امل�صكن  حميط 

0.50. كما عك�صت االرتباط الوا�صح  بني امل�صكن وحميطه، حيث 

اإذ  من املعروف ان متغريات   ،0.44 بلغ معامل االرتباط بينهما 

ميدان امل�صكن ترتبط  عموما بتوفر اخلدمات والت�صهيلت يف حميط 

امل�صكن، يف حني ت�صعف العلقة بني حميط امل�صكن وميدان ال�صحة 

قت�صادي حيث بلغ معامل االرتباط 0.28  �رشة االإ وميدان و�صع االأ

و 0.30 على التوايل. 

بني  احلرمان  م�صتوى  تباين  عن   3-6 اجلدول  بيانات  وتك�صف 

ن�صبة  وتقع  العراق.  م�صتوى  على  �صا�صية  االأ احلاجات  ميادين 

بني  ن�صبيا   متو�صطة  مرتبة  يف  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  احلرمان 

اجلدول 6-1: موؤ�رسات ميدان حميط امل�شكن وحالت احلرمان

 حاالت احلرماناملوؤ�رش

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا1. مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

طريق مفرو�س باحل�صى اأو طريق ترابي اأو اأخرى2. نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

لي�س بامكان اأي منها اأو بامكان واحدة فقط3. اإمكانية و�صول �صيارة اال�صعاف و�صيارة االطفاء

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا4. مدى الر�صا عن توفر الدكاكني/ال�صوق 

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا5. مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن

6. عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن)من جمموع 5: قاذورات واأو�صاخ، 

مياه جماري، دخان، عربات ع�صكرية، مدمرة، خمازن(

�رشة حمرومة اإذا كان هنالك واحد اأو اأكرث من املكاره اخلم�صة يف حميط  تعد االأ

م�صكنها

7. عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن)من جمموع 8: نهر، �صكة حديد، 

طريق �رشيع، منطقة �صناعية، �صغط عايل، جتمع ازبال، منحدر، بداية 

وادي( 

�رشة حمرومة اإذا كان هنالك واحد اأو اأكرث من هذه املواقع قرب امل�صكن تعد االأ

مان بالن�صبة للطفال خارج امل�صكن غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا8.مدى الر�صا عن االأ

�رشة حمرومة اإذا كانت ت�صمع اإطلقًا للنار لعدة مرات يف اال�صبوع اأو يوميا 9.اإطلق النار يف حميط امل�صكن تعد االأ

خرى، حيث  بلغت حوايل 40%، مقابل ن�صب اأعلى للبنى  امليادين االأ

و�صع  ميدان  يف   %55 اإىل  قليل  تنخف�س  ثم  بحدود%58،  التحتية 

قت�صادي. واإنخف�صت هذه الن�صب لت�صل اإىل 20% و%21  �رشة االإ االأ

لتفات  االإ ينبغي  ما  ولعل  التوايل.  على  وال�صحة  امل�صكن  ميداين  يف 

اإليه يف هذا ال�صدد، اإن تف�صري العديد من الظواهر ينبغي اأن ال يعتمد 

الدرا�صات  اإحدى  اأظهرت  فقد  �رشي.  االأ اأو  الفردي  ال�صلو�  على 

-KAP( مهات اللواتي در�صن كعينة يف م�صح مثل اأن )64%( من االأ

تلوث  اإىل  يوؤدي  والنفايات  الف�صلت  رمي  اأن  يدركن   )2002

م�صادر املياه5. لكنهن ي�صطررن لذلك عندما ال تتوفر األيات لرفع 

تلك النفايات. مبعنى اأن معظم ميادين احلرمان ال تتعلق باإجراءات 

وىل بل تتعلق برتاجع الن�صاط املوؤ�ص�صي  اأو �صلو�  فردي بالدرجة االأ

يف املجتمع.

م�صتوى  انخفا�س  يف  خرى  االأ امليادين  عن  امليدان  هذا  يختلف  وال 

نحراف  املعياري 0.3. �رش اإذ بلغت قيمة االإ التباين بني االأ

 

اجلدول 6-2: قيم معاملت الرتباط الب�شيط بني دليل حميط امل�شكن واأدلة امليادين ودليل م�شتوى املعي�شة 

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمامليدان
حميط 

امل�صكن

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

0.370.280.500.441.000.300.71حميط امل�صكن

خرى رقام الغامقة اىل اأعلى معاملت اإرتباط بني امليدان وامليادين االأ ملحظة: ت�صري االأ

علم / اليوني�صيف، م�صح املعارف واملواقف واملمار�صات )KAP-2002(، بغداد 2003. ح�صاء / وزارة االإ 5.   اجلهاز املركزي للإ

خرى ودليل م�شتوى املعي�شة )%( �رس دون العتبة ح�شب دليل حميط امل�شكن واأدلة امليادين الأ اجلدول 6-3: ن�شبة الأ

دليل حميط امل�صكن دليل امل�صكندليل البنى التحتيةدليل ال�صحةدليل التعليم
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

31.820.758.320.140.455.131.2
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3. دليل ميدان حميط امل�شكن على م�شتوى العراق 

اأ: عر�ض نتائج دليل ميدان حميط امل�شكن، وفق الت�شنيفني 

فراد  �رس والأ الثلثي واخلما�شي، للأ

فراد ح�صب دليل ميدان حميط امل�صكن  �رش واالأ لدى اأحت�صاب و�صع االأ

وموؤ�رشاته، ومقارنته بدليل م�صتوى املعي�صة، تبني اأن حوايل %40 

املحددة  العتبة  حتت  يعي�صون  فراد  االأ من   %42 وحوايل  �رش  االأ من 

يف الدليل ويعدون بالتايل يف حالة حرمان عال. ومن ا�صل هوؤالء 

فراد يعي�صون يف حالة حرمان  �رش و17% من االأ حوايل 16% من االأ

ح�صب  �رش  االأ توزيع  و5-6   4-6 اجلدوالن  ويبني  جدًا.  �صديد 

الت�صنيفني الثلثي واخلما�صي، ومقارنة ذلك مع التوزيع ح�صب دليل 

م�صتوى املعي�صة.

الت�شنيف  فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل حميط امل�شكن ودليل م�شتوى املعي�شة -  �رس والأ الأ 6-4: توزيع  اجلدول 

اخلما�سي )%(

املوؤ�رش
م�صتوى احلرمان

املجموع
منخف�س جدامنخف�سمتو�صطعالعال جدا

15.524.930.220.58.9100.0دليل ميدان حميط امل�صكن )اأ�رش(

5.425.844.822.02.0100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

16.525.230.019.98.5100.0دليل ميدان حميط امل�صكن )اأفراد(

6.327.544.620.01.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد(

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل حميط امل�شكن ودليل م�شتوى املعي�شة - الت�شنيف  �رس والأ 6-5: توزيع الأ اجلدول 

الثلثي )%(

املوؤ�رش
م�صتوى احلرمان

املجموع
منخف�سمتو�صطعال

40.430.229.4100.0دليل ميدان حميط امل�صكن )اأ�رش(

31.244.824.1100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

41.730.028.4100.0دليل ميدان حميط امل�صكن )اأفراد(

33.844.621.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد(

فراد ح�صب دليل حميط امل�صكن مع توزيعهم  ت�صري مقارنة توزيع االأ

ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة اىل بع�س االختلفات حيث تزداد اأهمية 

الفئات الطرفية ح�صب دليل حميط امل�صكن يف االجتاهني، فيما حتتل 

املرتبة الو�صطى اأهمية اأقل )ال�صكلن 6-1 و2-6(. 

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 6-2: توزيع الأ

م�شتوى املعي�شة- الت�شنيف اخلما�شي

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 6-1: توزيع الأ

حميط امل�شكن - الت�شنيف اخلما�شي
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ب: عر�ض نتائج موؤ�رسات ميدان حميط امل�شكن، وفق 

الت�شنيف الثلثي

 %40 حوايل  امل�صكن  حميط  دليل  ح�صب  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  تبلغ 

اإال ان هذه الن�صبة تتفاوت بالن�صبة لكل  كما �صبق اال�صارة اىل ذلك. 

من املوؤ�رشات املكونة لدليل حميط امل�صكن. فهي تنخف�س اىل اأدناها 

اإذ بلغت  طفاء،  �صعاف واالأ اإمكانية و�صول �صيارة االإ بالن�صبة ملوؤ�رش 

�رش املحرومة 20%، وتبلغ اأق�صاها يف موؤ�رش اإطلق النار يف  ن�صبة االأ

حميط امل�صكن حيث بلغت حوايل 60%. ويبني اجلدول 6-6 وال�صكل 

�رش ح�صب موؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن.    6-3 توزيع االأ

يف  البيئية  املكاره  عدد  ملوؤ�رشات  احلرمان  م�صتويات  ارتفاع  اإن 

وعدم  النظافة  عن  الر�صا  ومدى   ،%58 حوايل  اإىل  امل�صكن  حميط 

امل�صكن  اىل  املوؤدي  الطريق  ونوعية   %57 امل�صكن  خارج  التلوث 

ن�صان بالبيئة املحيطة   )حوايل 43%(، يعك�س توترا حادا يف علقة االإ

بامل�صكن. وقد اأظهر م�صح اأحوال املعي�صة لعام 2004، ارتفاع ن�صبة 

�رش العراقية  القلق على البيئة يف العراق، حيث اأ�صارت 57% من االأ

اإما م�صتاءة جدا  اأنها  اإىل  اأحيائها  للبيئة اخلارجية ونظافة  يف و�صفها 

اأو م�صتاءة بع�س ال�صيء. كما اأظهر امل�صح اأي�صا اأن اأعلى درجة من 

اأ�رشتان  عربت  حيث  وبغداد،  اجلنوبية  املناطق  يف  كانت  �صتياء  االإ

اإىل  املنطقتني، واأرجع هذا  كلتا  اإ�صتيائها يف  اأ�رش عن  من كل ثلث 

يف  التح�رش  من  العالية  والدرجة  املناطق  هذه  يف  ال�صكانية  الكثافة 

بغداد واإنت�صار الع�صوائيات وتدهور ال�رشف ال�صحي6. 

تية: وميكن تف�صري هذه النتائج ا�صتنادا اىل العنا�رش واملعطيات االآ

1. مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري: �صجلت ن�صبة احلرمان 

كما   .%31 ال�صري حوايل  املوا�صلت وحركة  موؤ�رش  العايل يف 

29%. ورمبا يعود ذلك  �صجلت ن�صبة احلرمان املتو�صط حوايل 

�شا�شية مليدان حميط امل�شكن – العراق  �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 6-6: توزيع الأ

املوؤ�رشات

م�صتوى احلرمان

املجموع
�رش  ن�صبة االأ

امل�صمولة )%(

الو�صط 

احل�صابي

نحراف   االإ

املعياري
منخف�سمتو�صطعال

30.528.940.6100.099.91.10.6مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

42.814.542.7100.0100.01.00.7نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

طفاء �صعاف و�صيارة االإ 20.00.080.0100.0100.01.20.6اإمكانية و�صول �صيارة االإ

30.528.740.8100.099.91.10.6مدى الر�صا عن توفر الدكاكني وال�صوق 

57.117.225.7100.0100.00.70.7مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن 

58.40.041.6100.0100.01.20.7عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن

33.60.066.4100.0100.01.60.5عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن

طفال خارج امل�صكن مان للأ 34.524.940.5100.099.81.00.7مدى الر�صا عن االأ

59.819.121.1100.099.50.70.8اإطلق النار يف حميط امل�صكن

40.430.229.4100.0100.01.10.3دليل ميدان حميط امل�صكن

اإىل ثلثة اأحداث مهمة ذات علقة مبا�رشة بهذا املوؤ�رش.

ني�صان  بعد  العراق  دخلت  التي  املركبات  اأعداد  تعاظم  ول:  االأ

2003، حيث ت�صري بع�س التقديرات اإىل اأنها جتاوزت مليون 

حجام. نواع واالأ �صناف واالأ مركبة من خمتلف االأ

من  خرى  االأ واملدن  بغداد  اإىل  النازحني  اأعداد  زيادة  الثاين: 

املناطق  يف  اأكرب  بدرجة  عمل  فر�س  تتوفر  )حيث  رياف  االأ

اآالف  عودة  جانب  اإىل  بغداد(،  العا�صمة  �صيما  ال  احل�رشية 

املهّجرين واملهاجرين من خارج احلدود.

ك�صاء – تبليط  الثالث: توقف اخلدمات املتعلقة بالطرق )اإعادة االإ

- فتح طرق جديدة...الخ(. اأي ت�صاعف اأعداد املركبات مع 

بقاء اخلدمات ال�رشورية - ومنها الطرق على حالها - بل اإنها 

ليات الع�صكرية وعدم  اإىل حد كبري ب�صبب مرور االأ تدهورت 

اإىل  املجاري  تك�رش  ب�صبب  اأو  ال�رشورية،  بال�صيانات  القيام 

غري ذلك.

وبذلك �ّصكل العدد الكبري من ال�صيارات الداخلة اإىل العراق نوعا 

متل�  التخفيف من احلرمان من احلاجة الإ باجتاه  الت�صهيل  من 

ل�صنوات طويلة ما�صية،  العراقي  املواطن  �صيارة �صغطت على 

يكون  قد  هذا احلرمان -  وبالتايل  الت�صهيل -  هذا  فاإن  ثم،  من 

حاالت  اأوجد  نف�صه،  الوقت  يف  لكن  للمواطن.  ر�صا  م�صدر 

ختناق مل تكن الطرق قابلة عليها، مما جعل املوا�صلت  من االإ

�صعبة، وحركة ال�صري بطيئة، �صواء يف ال�صوارع العامة اأو يف 

ال�صوارع الداخلية للمجمعات ال�صكنية.

حوال املعي�صية يف العراق 2004، اجلزء الثاين، 2005، �س33. مم املتحدة، م�صح االأ منائي للأ 6.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، والربنامج االإ
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ن�صبة  ارتفاع  يلحظ  امل�صكن:  اإىل  املوؤدي  الطريق  نوعية   .2

املوا�صلت  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش  مع  باملقارنة  احلرمان، 

جابات التي ركزت على اأن  وحركة ال�صري لتبلغ 43%، وهي االإ

هنا� طريقًا مفرو�صًا باحل�صى اأو طريقًا ترابيًا. بينما بلغت ن�صبة 

جابات التي  احلرمان املتو�صط واملنخف�س حوايل 57%، وهي االإ

اأكدت وجود طرق معبدة اأو معبدة جزئيًا ت�صل اإىل امل�صكن.

امل�صكن:  اإىل  طفاء  االإ و�صيارة  �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  3.اإمكانية 

ال�صحي،  من  باالأ املواطن  اإح�صا�س  بدالالته  املوؤ�رش  هذا  يعك�س 

احلاجة.  عند  اإغاثته  على  الر�صمية  جهزة  االأ بقدرة  ثقته  ومدى 

وعلى الرغم من الرتاجع الكبري يف كثري من اخلدمات ال�صحية 

وخدمات اإطفاء احلرائق ب�صبب ظروف العراق غري الطبيعية، 

 1997 عام  بلغت  حيث  �صعاف،  االإ �صيارات  عدد  وتراجع 

)140( �صيارة فقط7. ويف عام 2001 بلغ عدد ال�صيارات جلميع 

املحافظات عدا اإقليم كرد�صتان )191( �صيارة8. يلحظ ارتفاع 

ن�صبة احلرمان املنخف�س لت�صل اإىل 80% مقابل حرمان عاٍل بلغ 

.%20

 

�صواق: يت�صمن هذا املوؤ�رش  4. الر�صا عن مدى توفر الدكاكني واالأ

واإ�صتمرار  لدميومة  ال�رشورية  احلياتية  الت�صهيلت  من  جملة 

من  كثري  يف  متثل  والدكاكني  �صواق  فاالأ الب�رشية.  الفعاليات 

حيان وكاالت ذات داللة على اأن املنطقة ذات ن�صاط اإقت�صادي  االأ

املتاحة  خرى  االأ اخلدمات  م�صتوى  على  ينعك�س  اأوجتاري 

لل�صكان، اأو على القيمة النقدية اأواملكانية لعقاراتهم، ف�صل عن 

قت�صادي لل�صكان اأنف�صهم.  اأن هذا املوؤ�رش يف�صح عن امل�صتوى االإ

لقد �صجلت ن�صبة احلرمان العايل 31% مقابل ن�صبة حرمان منخف�س 

بلغت %41.

5. الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن: يلحظ ارتفاع 

�رش املتو�صطة  ن�صبة احلرمان العايل اإىل 57%، فيما بلغت ن�صبة االأ

اإرتباط موؤ�رش  اإىل  43%. ولعل هذا يعود  واملنخف�صة احلرمان 

واأحداث  مبتغريات  مبا�رش  ب�صكل  العراق  يف  والتلوث  النظافة 

حرب  واأهمها  واحلروب،  النزاعات  مقدمتها  يف  لعل  عديدة 

وتراجع   ،2003 عام  بعد  التدهور  واإ�صتمرار  الثانية،  اخلليج 

قدرة احلكومة عن توفري و�صائل واآليات حتقيق النظافة وخف�س 

املواطنني  وعي  جانب  اإىل  احل�صار،  ب�صبب  التلوث  م�صتوى 

دنى من النظافة وارتفاع م�صتويات  بخطورة عدم توفر احلد االأ

التلوث.

منوذجا  املوؤ�رش  هذا  ميثل  امل�صكن:  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد   .6

عن  مبجموعها  تعرب  التاأثري  متداخلة  عنا�رش  خم�صة  من  مركبا 

�صكال الحظها الباحثون الذين اإ�صتوفوا البيانات  مكاره متعددة االأ

�رشة حمرومة اإذا كان هنا�  �رش اخلا�صعة للم�صح. وتعد االأ من االأ

اأو اأكرث من املكاره: قاذورات واأو�صاخ، مياه جماري،  واحد 

دخان، عربات ع�صكرية مدمرة، خمازن اأ�صلحة. وقد اإرتفعت 

ن�صبة  بلغت  بينما   %58 اإىل  املوؤ�رش  العايل يف هذا  ن�صبة احلرمان 

اأعلى  اأن  ويبدو   .%42 حوايل  املنخف�س  احلرمان  ذات  �رش  االأ

�رش املحرومة، هي تلك التي تعاين من تراكم مياه  ن�صبة من االأ

اأ�صباب ياأتي يف  مر اإىل عدة  املجاري وخملفاتها. ويعود هذا االأ

اأن  عن  ف�صل  نف�صها،  املجاري  واإن�صداد  املحطات  قدم  مقدمتها 

هنا� مناطق �صكنية وا�صعة ال تتوفر فيها جماري ومثالها ناحية 

لل�صخ  حمطة  هنا�  تكون  وقد  بغداد.  م�صارف  على  احل�صينية 

ال�صدر،  مدينة  يف  كما  م�صدودة،  اأو  خمتنقة  املجاري  ولكن 

�صنة9.  االآ للمياه  �صطحية  �صواقي  حفر  اإىل  ال�صكان  اإ�صطر  مما 

البيوت وال�صوارع يف  تفي�س وتغرق  املجاري  مياه  وقد كانت 

مناطق عديدة من املدن العراقية.

مركب  املوؤ�رش  هذا  امل�صكن:  قرب  املرغوبة  غري  املواقع  عدد   .7

ووجود  زبال،  االأ اأو  للنفايات  جتمع  وجود  هما  عن�رشين  من 

جمموعة من املظاهر غري ال�صحية اأو غري املريحة مثل املناطق 

اأظهرت  وقد  احلديد.  وال�صكك  ال�رشيعة،  والطرق  ال�صناعية، 

 %66 اأن   ،3-6 وال�صكل   6-6 اجلدول  يف  التحليلية  املعطيات 

توجد  ال  اأي  منخف�س،  حرمان  م�صتوى  �صجلت  �رش  االأ من 

�رش  االأ من   %34 مقابل  �صكنها،  منطقة  يف  مرغوبة  غري  مواقع 

�صجلت م�صتوى حرمان عال، توجد يف حميط م�صاكنها مثل هذه 

جتمع  من  تعاين  �رش  االأ من  على  االأ الن�صبة  اإن  ويبدو  املواقع. 

زبال وخ�صو�صا يف املناطق احل�رشية، حيث تظهر امللحظة  االأ

يف  ال�صحية  وغري  النظامية  غري  القمامة  جممعات  اأن  امليدانية 

اإنك�صارات  بتاأثري  يتفاقم  ا�صبحت ذات خطر  قد  ال�صكنية  املناطق 

وجتمع  النقية،  املياه  �صبكة  مع  اأحيانا  واإمتزاجها  املجاري  مياه 

�صتهل� غري الر�صيد للمياه، ف�صل عن تردي  مطار واالإ مياه االأ

حجم اخلدمات املطلوبة ونوعيتها. اإن املعاناة احلالية للمواطنني 

هي اإ�صتمرار تراكم ملعاناة اإمتدت من عام 1991. فمثل خلل 

ول من عام 1994، مل تتمكن املوؤ�ص�صات البلدية من  الن�صف االأ

رفع �صوى 439 األف طن من النفايات من جمموع 1.5 مليون 

طن، ومبا ميثل حوايل 28% من ن�صبتها على م�صتوى العراق. 

 %7 4% فقط يف حمافظة املثنى وحوايل  اإىل  وقد و�صلت الن�صبة 

لعام  الوطني  الب�رشية  التنمية  لتقرير  طبقًا  مي�صان10  حمافظة  يف 

.1995

اأن  يلحظ  امل�صكن:  خارج  طفال  للأ مان  االأ عن  الر�صا  مدى   .8

�رش تعاين من حرمان عال بلغ 35% مقابل 65% �صجلت  ثلث االأ

الر�صا  عن  عربت  حيث  ومنخف�س  متو�صط  حرمان  ن�صب 

امل�صكن.  خارج  طفال  للأ بالن�صبة  مان  االأ عن  اأواجلزئي  التام 

الطفل  تعر�س  عن  ناجمة  املوؤ�رش  هذا  يف  احلرمان  مظاهر  اإن 

العراقي خلل ال�صنوات املا�صية للعديد من م�صادر التهديد، وبعد 

ني�صان 2003 �صهد املجتمع العراقي اإنهيارًا تامًا ل�صلطات ال�صبط 

ح�صائية ال�صنوية، 1997، �س292. ح�صاء، املجموعة االإ 7.  اجلهاز املركزي للإ

ح�صائية ال�صنوية، لعام 2001. ح�صاء، املجموعة االإ 8.  اجلهاز املركزي للإ

ن�صانية العربية 2002، �س14(. ن�صانية العربية اإىل اأن 25% من جمموع �صكان العراق ال تتوفر لهم خدمات ال�رشف ال�صحي )تقرير التنمية االإ 9.  اأ�صار تقرير التنمية االإ

قت�صاديني العراقيني، تقرير التنمية الب�رشية لعام 1995. 10.  جمعية االإ
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جتماعي الر�صمية، مما اأدى اإىل حدوث فراغ اأمني اإ�صتغل من  االإ

نتقام  اأواالإ الع�صائري  للثاأر  هدفًا  الطفل  واأ�صبح  املجرمني،  قبل 

ختطاف للح�صول على مكا�صب مادية. وقد اأ�صهبت و�صائل  اأواالإ

للقتل  تعر�صوا  الذين  طفال  االأ اأخبار  بن�رش  العراقية  علم  االإ

اأواخلطف طلبا للفدية من اأ�رشهم اأو اإنتقاما منها11. واأ�صار تقرير 

طفال نتيجة زيادة اأعداد  جتار باالأ لليون�صيف اإىل ات�صاع ظاهرة االإ

يتام وبروز ظاهرة اأطفال ال�صوارع. واأكدت اليون�صيف اأن  االأ

�صتغلل12.   طفال عر�صة للإ الو�صع يف العراق جعل االأ

     

اأكرب  معاناة  املوؤ�رش  هذا  �صجل  امل�صكن:  منطقة  يف  النار  اإطلق   .9

خرى، حيث بلغت ن�صبة  مقارنة بن�صب احلرمان للموؤ�رشات االأ

ومتو�صط  منخف�س  حرمان  ن�صبة  مقابل   %60 العايل  احلرمان 

من  جمموعة  اإىل  احلرمان  ن�صبة  ارتفاع  ويعود   .%40 بلغت 

املجتمع  النار يف  اإطلق  �صيوع عادة  مقدمتها  تاأتي يف  العوامل 

العراقي، وخ�صو�صا يف بع�س املنا�صبات التي يعدها العراقيون 

مهمة كالزواج والوفاة اأو التعبري عن الفرح يف اأحيان عديدة. 

وقد اأخذت هذه املظاهر اأبعادا �صلبية خطرية بعد اإحتلل العراق 

�صلحة  يف ني�صان 2003، وما رافقه من اإنفلت اأمني واإنت�صار للأ

النار  اإطلق  اأ�صبح  لقد  ال�صن.  �صغار  وبيد  وا�صع  نطاق  على 

حدثا مقلقا يف الليل والنهار بالرغم من اإنت�صار ال�رشطة التي تقوم 

هي نف�صها بهذه املمار�صة رغم تاأكيدات امل�صوؤولني على �رشورة 

اأو  اإجتماعية  فعل  ردود  تلقى  ال  الظاهرة  هذه  اإن  كما  اإيقافها. 

ر�صمية ميكن اأن توؤدي اإىل حتجيم تلك الظاهرة.

اآنفا  املذكورة  للموؤ�رشات  املعياري  نحراف   االإ اإن  يلحظ  عمومًا 

ن�صب  يف  كبري  تباين  لوجود  نظرا   )6-6 )اجلدول  ن�صبيا  مرتفع 

احلرمان لها وخا�صة بني حمافظات اإقليم كرد�صتان وبقية حمافظات 

خرى، ولعل اأكرثها تباينًا متغري اإطلق النار يف حميط  العراق االأ

امل�صكن.

4. دليل ميدان حميط امل�شكن على م�شتوى 

املناطق اجلغرافية

تظهر مقارنات املناطق اجلغرافية التفاوتات املعربة عن اخل�صائ�س 

ثار الن�صبية لتطور املجتمع  العراقي. وكما يبني اجلدول 7-6،  واالآ

�رش املحرومة اىل ال�صكان املقيمني  فاإن ترتيب املناطق  ح�صب ن�صب االأ

املعي�صة، وهو ما  فيها غري متطابقة مع ترتيبها ح�صب دليل م�صتوى 

ي�صري اىل وجود تفاوت يف ترتيب املناطق ح�صب الدليلني.

  

ن�صب  يف  وا�صحة  فروقا  هنا�  اأن  ال�صابقة  البيانات  اأظهرت  لقد 

حتليل  اإعتماد  ن�صب  االأ من  يكون  لذا  املوؤ�رشات،  بني  احلرمان 

املناطق  اأ�صا�س  على  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  احلرمان  م�صتويات 

 ،2004 املعي�صية  حوال  االأ م�صح  تقارير  اإعتمدتها  التي  اجلغرافية 

اإىل اربعة مناطق جغرافية رئي�صة  العراق  والتي �صنفت حمافظات 

كما مّر �صابقًا.

)املناطق  اأو�صع  مكاين  اأ�صا�س  على  التحليل  نطاق  تو�صيع  اإن  ويبدو 

اجلغرافية( يوؤكد مرة اأخرى وجود تباين وا�صح يف ن�صب احلرمان 

جتماعية  االإ املحافظات  اأو�صاع  واأن  �صيما  امل�صكن،  ميدان حميط  يف 

منية متباينة بدرجة كبرية. هذا التباين يظهر وب�صكل  قت�صادية واالأ واالإ

جلي يف انخفا�س ن�صب احلرمان يف املنطقة ال�صمالية اإىل حوايل %23، 

وبغداد حوايل 40%، بينما اإرتفعت م�صتويات احلرمان عن املتو�صط 

العام للعراق يف املنطقة اجلنوبية اإىل حوايل 53% )اجلدول 7-6(.

جتار بهم )راجع: جريدة  بتزاز اأو االإ 11.  ذكر تقرير لل�رشطة اأن )37( طفل و�صبيا قد اأختطفوا يف اإحدى مناطق بغداد وهم باأعمار ال تتجاوز )16( �صنة من اأمام منازلهم اأو مدار�صهم، والهدف من خطفهم هو االإ

ال�صباح- العدد 7، 11 متوز 2003(.

12. راجع ملخ�س التقرير يف جريدة الزمان- العدد )1531(، يف 15 حزيران 2003، د. ناهده عبد الكرمي حافظ، املراأة والرتبية يف مرحلة ما بعد احلرب يف العراق، درا�صة مقدمة لليونيفيم 2003.

�شا�شية ملوؤ�رسات ميدان حميط امل�شكن )%( �رس ح�شب م�شتويات احلرمان من احلاجات الأ ال�شكل 6-3: توزيع الأ
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التحليلية عمومًا، على وجود علقة طردية بني  كما دلت املعطيات 

 7-6 )اجلدول  املعي�صة  م�صتوى  ودليل  امل�صكن  حميط  ميدان  دليل 

وال�صكل 6-4(، حيث ترتفع ن�صب احلرمان يف دليل حميط  امل�صكن 

اجلغرافية،  املناطق  يف  املعي�صة  مل�صتوى  احلرمان  دليل  ارتفاع  مع 

م�صتوى  دليل  يف  حرمان  ن�صبة  اأقل  �صجلت  التي  بغداد  حمافظة  عدا 

يف  اجلنوبية  املنطقة  حمافظات  تلت  قد  جندها  بينما   ،)%20( املعي�صة 

م�صتويات احلرمان يف ميدان حميط امل�صكن )حوايل �صعف ن�صبة دليل 

م�صتوى املعي�صة 40%(.وقد �صجلت اأعلى ن�صبة حرمان يف دليل ميدان 

التي  املنطقة  ذات  وهي   ،)%53( اجلنوبية  املنطقة  يف  امل�صكن  حميط 

يلحظ   .)%43( املعي�صة  م�صتوى  لدليل  حرمان  ن�صبة  اأعلى  �صجلت 

ان هنا� تطابقًا بني دليل ميدان حميط امل�صكن وم�صتويات احلرمان 

�صجلت  حيث  ال�صمالية  املنطقة  حمافظات  يف  املعي�صة  م�صتوى  لدليل 

اأدنى ن�صبة للحرمان يف دليل حميط امل�صكن )23%( و )24%( لدليل 

اأقل  ثاين  الو�صطى  املنطقة  حمافظات  �صجلت  كما  املعي�صة.  م�صتوى 

ن�صب حرمان )33%( لدليل حميط امل�صكن.    

ح�شب  امل�شكن  احلرمان مليدان حميط  ن�شبة   :7-6 اجلدول 

�رس( املنطقة )% للأ

املنطقة 
دليل ميدان 

حميط امل�صكن
الرتتيب*

دليل م�صتوى 

املعي�صة
الرتتيب *

23.4123.92ال�صمالية

33.1230.53الو�صطى

39.7320.41بغداد

52.8442.94اجلنوبية

 31.2 40.4العراق

كرث حرمانًا( قل حرمانًا، و4 للمنطقة االأ *ترتيب املناطق ح�صب ن�صب احلرمان )1 للمنطقة االأ
رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املناطق تزيد على ن�صب احلرمان العامة للميدان  ملحظة: ت�صري االأ

اأو للدليل العام

هذا االرتفاع عمومًا يف ن�صب احلرمان يف حمافظات املنطقة اجلنوبية 

بالبيئة  البيئي و�صوء احلال الذي حلق  الت�صوه  يعك�س وب�صكل وا�صح 

خرى من م�صكلت مزمنة يف  اأما بغداد فتعاين هي االأ ومبواردها. 

البيئي الذي حلق بها بعد  التدهور  امل�صكن. ف�صل عن  ميدان حميط 

دوائر  واإحتلل  وحرق  تخريب  من  رافقه  وما   ،2003 ني�صان 

و�صاخ، مما رفع من  وموؤ�ص�صات والت�صدع يف الطرقات وتكد�س للأ

ن�صبة احلرمان يف حميط امل�صكن قيا�صا بدليل م�صتوى املعي�صة. 

5. دليل ميدان حميط امل�شكن على م�شتوى 

املناطق اجلغرافية واحل�شر والريف

ميدان  ح�صب  �صا�صية  االأ احلاجات  من  احلرمان  بن�صب  املقارنة  عند 

ن�صب  يف  تباين  وجود  يلحظ  واحل�رش،  والريف  امل�صكن  حميط 

املناطق  �صجلت  وقد   .)8-6 )اجلدول  منهما  لكل  بالن�صبة  احلرمان 

 ،%19 حوايل  حرمان،  ن�صبة  اأقل  ال�صمالية  املنطقة  يف  احل�رشية 

مقابل   ،%25 حوايل  الو�صطى،  املنطقة  يف  احل�رشية  املناطق  تليها 

املناطق اجلنوبية )65%(. وقد  ن�صبة حرمان �ُصجلت يف ريف  اأعلى 

�صجلت املناطق الريفية يف منطقة بغداد اأقل ن�صبة حرمان )37%( قيا�صا 

بني  احلرمان  ن�صب  تقارب  يلحظ  كما  خرى،  االأ الريفية  باملناطق 

ح�رش وريف منطقة بغداد )حوايل 37% و40%( على التوايل، يف 

حني يلحظ تباعدهما يف املنطقة ال�صمالية )19% للريف مقابل %62 

للح�رش(.

ح�رش  يف  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  احلرمان  ن�صب  انخفا�س  اإن 

املناطق  التباين بني ح�رش  م�صتويات  انخفا�س  انعك�س على  املناطق 

باإ�صتثناء  �صا�صية،  االأ احلاجات  من  احلرمان  م�صتويات  يف  املختلفة 

منطقة بغداد، حيث �صجلت املناطق احل�رشية ن�صب حرمان اأعلى من 

ريفها )40% للح�رش مقابل حوايل 37% للريف(. ويلحظ اأن ن�صب 

ال�صمالية  املنطقة  يف  امل�صكن  حميط  يف  واحل�رش  الريف  بني  التباين 

اأو�صع من نظرياتها يف املنطقتني الو�صطى واجلنوبية. فقد تراوحت 

ن�صب احلرمان يف املنطقة ال�صمالية بني 19% للح�رش و 62% للريف 

يف  والريف  احل�رش  بني  الفجوة  هذه  تقل�صت  بينما   .%43 بفارق 

املنطقة الو�صطى اإىل 21% للح�رش مقابل 46%  للريف بفارق %21. 

ال�شكل 6-4: ن�شب احلرمان مليدان حميط امل�شكن ح�شب املنطقة مقارنة بدليل م�شتوى املعي�شة )%(
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بني  الفجوة  لتتقل�س  اجلنوبية  املنطقة  يف  احلرمان  ن�صب  اإرتفعت  ثم 

)اجلدول  للريف   %65 مقابل  للح�رش   %48 اإىل  والريف  احل�رش 

ن�صب  اأقل  ال�صمالية  املنطقة  املناطق احل�رشية يف  �صجلت  لقد   .)8-6

حرمان يف ميدان حميط امل�صكن، بينما �صجلت اأعلى ن�صب للحرمان 

يف ريف املنطقة اجلنوبية.

املعي�صة، جند وعلى غرار  م�صتوى  دليل  اأ�صا�س  املقارنة على  وعند 

الفجوات يف ميدان حميط امل�صكن اأن اأعلى ن�صب التباين بني الريف 

17% للح�رش مقابل  واحل�رش تظهر يف املنطقة ال�صمالية حيث بلغت 

78% للريف. ثم تقل�صت يف املنطقة الو�صطى اإىل حوايل 13% للح�رش 

يف  احلرمان  ويزداد  الفجوة  وتتقل�س  للريف.   %58 حوايل  مقابل 

املنطقة اجلنوبية لريتفع اإىل 30% يف احل�رش مقابل 74% يف الريف.

املعي�صة  م�صتوى  دليل  ح�صب  احلرمان  ن�صب  نتباه  االإ يلفت  ما  ولعل 

يف حمافظة بغداد. فعلى العك�س من ميدان حميط امل�صكن، تنخف�س 

ن�صب احلرمان يف املناطق احل�رشية اإىل 19% مقابل 36% للمناطق 

مكانات املادية  الريفية. مما يعك�س التفاوت يف امل�صتوى املعي�صي واالإ

�رش احل�رشية مقارنة باأ�رش املناطق الريفية. لقد �صجلت  والب�رشية للأ

املناطق احل�رشية يف املنطقة الو�صطى اأقل ن�صب حرمان ح�صب دليل 

م�صتوى املعي�صة، بينما �صجلت اأعلى ن�صب للحرمان يف ريف املنطقة 

ال�صمالية )اجلدول8-6(.

العراق  يف  التنمية  اأن  حقيقة  يظهر  املذكورة  البيانات  من  جانبا  اإن 

النامية كانت ذات م�صمون متييزي  الدول  الكثري من  وكما هو يف 

ل�صالح احل�رش. على �صعيد اآخر، جند اأن االرتفاع الن�صبي للحرمان 

حتلل بعد عام  يف ح�رش بغداد قد اأ�صهمت فيه الظروف التي تلت االإ

2003. فالكتل الكونكريتية، ونقاط التفتي�س، وكثافة املتجاوزين، 

وتدمري الطرق و�صعوبات املرور، كل ذلك يعمق حالة احلرمان، 

ال�صيا�صات  يجعل  نحو  وعلى  تعقيدها،  ويزيد  م�صادرها  وينوع 

اأوموؤ�ص�صة  دائرة  تتجاوز  الر�صا  من  اأف�صل  درجة  لتحقيق  املطلوبة 

معينة اإىل عدة دوائر اأو موؤ�ص�صات.

�شرات دليل ميدان حميط امل�شكن على  6. موؤ

م�شتوى العراق واحل�شر والريف

على �صعيد موؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن ح�صب احل�رشوالريف، 

يلحظ من اجلدول 6-9 وجود تباين يف ن�صب احلرمان ح�صب كل 

موؤ�رش.

يبلغ التفاوت بني احل�رش والريف اأدناه بالن�صبة ملوؤ�رشي مدى الر�صا 

طفال خارج امل�صكن، واإطلق النار يف منطقة امل�صكن  مان للأ عن االأ

)0.6(. وعلى �صعيد احلرمان العايل �صجل موؤ�رش اإطلق النار يف 

منطقة امل�صكن اأعلى امل�صتويات يف احل�رش حيث بلغ 66% يف احل�رش 

م�صتوى  يف  ارتفاعا  احل�رش  �صجل  وبذلك  الريف.  يف   %40 مقابل 

احلرمان العايل بحدود 16 نقطة ل�صالح الريف.

موؤ�رش  يف  احل�رش  عند  العايل  احلرمان  م�صتوى  اإنخف�س  حني  يف 

مقابل   %15 اىل  طفاء  االإ و�صيارة  �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  اإمكانية 

يف  العايل  احلرمان  ن�صبة  ارتفاع  يلحظ  ومما  للريف.   %37

عدد  يف  الوطني،  املعدل  من  اأعلى  مب�صتويات  خرى  االأ املوؤ�رشات 

وعدم  النظاقة  عن  الر�صا  ومدى  امل�صكن،  حميط  يف  البيئية  املكاره 

التلوث خارج امل�صكن يف كل البيئتني احل�رشية والريفية. ويلحظ 

�رس( اجلدول 6-8: ن�شب احلرمان مليدان حميط امل�شكن ح�شب املنطقة واحل�رس والريف )% للأ

الرتتيبدليل م�صتوى املعي�صةالرتتيبدليل ميدان حميط امل�صكنالبيئةاملنطقة

ال�صمالية

 

 

18.8117.42ح�رش

62.3778.18ريف

 23.9 23.4ح�رش وريف

الو�صطى

 

 

24.8212.81ح�رش

46.1558.26ريف

 30.5 33.1ح�رش وريف

بغداد

 

 

39.9419.33ح�رش

36.5335.85ريف

 20.4 39.7ح�رش وريف

اجلنوبية

 

 

47.9630.24ح�رش

64.7874.27ريف

 42.9 52.8ح�رش وريف

العراق

 

 

36.13.2521.22.5ح�رش

54.75.7564.96.5ريف

 31.2 40.4ح�رش وريف

كرث حرمانًا( قل حرمانًا، 8 للمنطقة االأ  ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ
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من  اأعلى  مب�صتويات  الريف  يف  العايل  احلرمان  م�صتويات  ارتفاع 

املعدل الوطني يف موؤ�رشات الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري، 

الدكاكني/ توفر  عن  والر�صا  للم�صكن،  املوؤدي  الطريق  ونوعية 

ال�صوق.

احل�رش  بني  املنخف�س  احلرمان  موؤ�رشات  تباينت  اآخر  �صعيد  على 

والريف، ففي الوقت الذي اإرتفعت فيه ن�صبة احلرمان اىل 85% يف 

طفاء يف احل�رش  �صعاف و�صيارة االإ موؤ�رش اإمكانية و�صول �صيارة االإ

جتاه  واإنخف�صت اىل 16% يف اإطلق النار يف منطقة امل�صكن. ويف االإ

ذاته، تباينت م�صتويات احلرمان املنخف�س يف الريف اإذ �صجل موؤ�رش 

حني  يف   ،%63 طفاء  االإ و�صيارة  �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  اإمكانية 

الطريق  نوعية  موؤ�رش  يف   %10 اىل  احلرمان  م�صتويات  اإنخف�صت 

املوؤدي للم�صكن.

اأما م�صتويات احلرمان املتو�صط يف احل�رش والريف فقد تقاربت ن�صبهما 

يف دليل ميدان حميط امل�صكن )30.1 للح�رش مقابل 30.4 للريف( 

وقد تراوحت م�صتويات احلرمان بني املوؤ�رشات بني )0 ملوؤ�رش عدد 

قرب  املرغوبة  غري  املواقع  وعدد  امل�صكن  حميط  يف  البيئية  املكاره 

امل�صكن، و 30% للح�رش يف موؤ�رش مدى الر�صا من توفر الدكاكني و 

28% يف الريف ملوؤ�رش الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري(.

7. دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات 

البيئة  لها  تعر�صت  التي  بالتطورات  العراقية  املحافظات  تاأثرت 

العراقية من تهديد ملقوماتها وم�صادرها فت�صخمت املعوقات وانهارت 

التوقعات، وُدمرت البنى التحتية ) باإ�صتخدام اأ�صلحة وو�صائل مدمرة 

عن  ف�صل  املوؤ�ص�صية(.  البنى  واإنهيار  هوار،  االأ وجتفيف  للبيئة، 

الزيادة الكبرية يف ال�صكان وخ�صو�صا يف املدن الرئي�صة. هذه الزيادة 

واحل�رس  امل�شكن  ميدان حميط  ملوؤ�رسات  �شا�شية  الأ احلاجات  من  احلرمان  م�شتوى  ح�شب  �رس  الأ توزيع   :9-6 اجلدول 

والريف )%(

املوؤ�رش

احلرمان يف الريف حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال

ن�صبة 

اإىل احل�رش ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

25.248.729.028.345.822.91.9مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

30.883.816.86.652.49.62.7نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

طفاء �صعاف و�صيارة االإ 15.037.00.00.085.063.02.5اإمكانية و�صول �صيارة االإ

21.262.230.323.248.514.72.9مدى الر�صا عن توفر الدكاكني/ال�صوق

58.253.115.722.426.124.50.9مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن

57.561.60.00.042.538.41.1عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن

31.241.70.00.068.858.31.3عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن

طفال خارج امل�صكن مان للأ 38.421.524.127.737.550.80.6مدى الر�صا عن االأ

65.739.817.624.116.636.00.6اإطلق النار يف منطقة ال�صكن

36.154.730.130.433.714.91.5دليل ميدان حميط امل�صكن

م�صبق، مما  العمرانية وبدون تخطيط  التجمعات  تبعها زيادة حجم 

�صبب خلل بيئيا بني مكونات البيئة والتجمعات العمرانية وال�صكان.

بيئية  ظروف  من  تعاين  زالت  ال  عمومًا،  العراقية  املحافظات  اإن 

لغام،  االأ حقول  واإنت�صار  واحلروب  النزاعات  عن  ناجمة  م�صوهة 

املياه  املواطنني وتلوث  البيئي عند  الوعي  ن�صبة  انخفا�س  ف�صل عن 

وا�صحا  اإهماال  �صهدت  خرية  االأ ال�صنوات  اأن  جانب  اإىل  وغريها. 

�صباب  �صباب ذات طبيعة �صيا�صية اأوع�صكرية، اأو الأ لهذه املحافظات الأ

تتعلق برتاجع قدرة موؤ�ص�صات الدولة على تنفيذ خطط اإمنائية خارج 

املحافظات الرئي�صة.

كما اأدى التو�صع احل�رشي يف العراق اإىل نتائج بيئية �صلبية يف حميط 

امل�صكن خا�صة يف املدن الكبرية، وذلك ب�صبب النمو ال�صكاين الذي زاد 

�صتيعابية لهذه املدن ب�صكل ي�صغط على البيئة باأكرث مما  من الطاقة االإ

�صتنتاج،  حتتمل. املعطيات التحليلية يف اجلدول 6-10  تعزز هذا االإ

بلغت  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  �رش  للأ احلرمان  م�صتويات  اأن  حيث 

20% هما  اأقل من  40%. واإن حمافظتني فقط �صجلت ن�صبة حرمان 

تراوحت  حرمان  ن�صبة  �صجلت  حمافظات   7 واإن  ودهو�،  اأربيل 

بني 20% - 40% )اخلارطة 6-1(، فيما �صجلت 9 حمافظات ن�صبة 

املحافظات  اأقل  �صا�س تكون  االأ 40%. وعلى هذا  اأعلى من  حرمان 

حرمانًا هي اأربيل، اإذ بلغت ن�صبة احلرمان فيها بحدود 15%، تليها 

حمافظة دهو� وبن�صبة 19% تقريبًا. واإن اأعلى ن�صبة حرمان �صجلت 

يف حمافظة بابل بحدود 71%، تليها حمافظتا ذي قار 68% ودياىل 

يف  احلرمان  ن�صب   5-6 وال�صكل   10-6 اجلدول  يو�صح   .%67

ميدان حميط امل�صكن ح�صب املحافظات.

�صاعدت التطورات ال�صيا�صية والعمرانية يف اإقليم كرد�صتان على اأن 

حتقق تقدمًا ملمو�صًا خلل ال�صنوات املا�صية. لذلك جاءت حمافظات 
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اجلدول 6-10: ن�شب احلرمان مليدان حميط امل�شكن ح�شب 

�رس(  املحافظات ومقارنتها بدليل م�شتوى املعي�شة )% للأ

– بالرتتيب الت�شاعدي

اجلدول 6-11: ترتيب املحافظات تبعًا لن�شبة احلرمان مليدان 

حميط امل�شكن ولعموم دليل م�شتوى املعي�شة 

املحافظةدليل م�صتوى املعي�صةدليل ميدان حميط امل�صكناملحافظة
دليل ميدان حميط 

امل�صكن

دليل م�صتوى 

املعي�صة

الفرق بني 

الرتتيبني

110اأربيل14.715.5اأربيل

275دهو�18.728.6دهو�

385نينوى22.029.0نينوى

-431كركو�22.020.4كركو�

561�صلح الدين22.728.5�صلح الدين

693ال�صليمانية31.329.4ال�صليمانية

نبار نبار33.522.9االأ -743االأ

-853الب�رشة36.928.2الب�رشة

-927بغداد39.720.4بغداد

10100مي�صان41.233.1مي�صان

11187املثنى42.256.4املثنى

-12111النجف47.538.8النجف

13163القاد�صية50.251.6القاد�صية

-14122وا�صط56.243.5وا�صط

-15132كربلء60.845.6كربلء

-16142دياىل66.847.4دياىل

-17152ذي قار68.149.7ذي قار

-18171بابل71.355.5بابل

كرث حرمانًا(40.431.2العراق قل حرمانًا و18 للمحافظة االأ )1 للمحافظة االأ

رقام الغامقة يف اجلدول 6-10 اىل ان ن�صبة احلرمان يف تلك املحافظات تزيد على ن�صبة احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام، اأما القيمة الغامقة يف اجلدول 6-11 فتبني اأكرب فرق يف الرتتيب بني  ملحظة: ت�صري االأ

�صارة �صالبة دل ذلك على ان م�صتوى حرمان املحافظة من امليدان اأكرث  دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، يف حني متثل القيم ال�صالبة الفرق بني ترتيب املحافظة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، فاإذا كانت االإ

من م�صتوى احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة

�رس( ال�شكل 6-5: ن�شب احلرمان مليدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات )% للأ
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املحافظات  اإىل  قيا�صا  احلرمان  من  منخف�س  مب�صتوًا  الثلثة  قليم  االإ

خرى. االأ

تليها  اأربيل  هي  حرمانًا  املحافظات  اأقل  ان  جند  تقدم  ما  اإطار  يف 

دهو� وهما من اإقليم كرد�صتان. اأما املحافظات التي وردت برتتيب 

 18 التي جاء ترتيبها يف موؤ�رش احلرمان  بابل  متاأخر فهي حمافظة 

تليها ذي قار 17، وهما من املحافظات اجلنوبية، ودياىل 16 وهي 

من حمافظات الو�صط. 

كما يلحظ اأن بغداد تقع يف و�صط ال�صلم متاما، اإذ جاء ترتيبها التا�صع 

بني املجموع )اجلدول 6-11(. مع ملحظة اأن هذا الرتتيب يتغري 

الرتتيب  يف  بغداد  ت�صبح  املثال  �صبيل  فعلى  خرى.  االأ امليادين  يف 

اإىل  وترتاجع  التعليم،  ميدان  بيانات  توزيع  اإىل  نظرنا  اإذا  ول  االأ

الرابع يف ميدان ال�صحة.

امل�صكن والدليل  دليل ميدان حميط  اإجتاهات  الربط بني  ولو حاولنا 

العام مل�صتوى املعي�صة يف املحافظات، يلحظ وجود اإرتباط طردي 

اأن  وا�صح  وب�صكل  اإذ جند  للدليلني.  بالن�صبة  احلرمان  م�صتويات  يف 

ترتاوح  والتي  حرمانًا  املراتب  اأقل  على  ح�صلت  التي  املحافظات 

على  ح�صلت  التي  ذاتها  هي  امل�صكن  حميط  ميدان  يف   )10-1( بني 

مراتب متقدمة فيما يخ�س الدليل العام مل�صتوى املعي�صة. فعلى �صبيل 

ول فيما يخ�س الدليل  املثال ح�صلت حمافظة اأربيل على الرتتيب االأ

وح�صلت  امل�صكن.  حميط  ميدان  دليل  يخ�س  فيما  ول  واالأ العام، 

حمافظة �صلح الدين على الرتتيب ال�صاد�س واخلام�س على التوايل، 

بابل على  والثالث، يف حني ح�صلت حمافظة  الثامن  على  ونينوى 

الرتتيب 17 و18، والقاد�صية على الرتتيب 16 و13، ودياىل على 

الرتتيب 14 و16، وذي قار على الرتتيب 15 و17 )اجلدول 6-

11(. وهذه املوؤ�رشات توؤكد وجود علقة قوية بني اإجتاهات م�صتوى 

امل�صكن،  حميط  حاجات  من  واحلرمان  �صا�صية  االأ للحاجات  املعي�صة 

واإن املحافظات التي �صجلت درجة حرمان منخف�س بالن�صبة لعموم 

دليل م�صتوى املعي�صة هي ذاتها املحافظات التي اأ�رشت اأدنى م�صتويات 

احلرمان حلاجات ميدان حميط امل�صكن )الحظ ال�صكل 6-6(.

املحافظات،  ح�صب  لل�صكان  الفعلي  العدد  االعتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

جمايل من  ي�صبح باالمكان احت�صاب ح�صة كل حمافظة من العدد االإ

تقدير  اجل  من  �رشوري  اأمر  وهو  العراق،  يف  املحرومة  �رش  االأ

حجم املوارد املطلوبة لتح�صني الظروف املحيطة بامل�صكن. ويعر�س 

ميدان  يف  املحرومة  �رش  االأ من  حمافظة  كل  ح�صة   12-6 اجلدول 

عن  خمتلف  وهو  لذلك،  وفقا  املحافظات  وترتيب  امل�صكن   حميط 

الرتتيب ال�صابق بحكم اختلف حجم ال�صكان ح�صب املحافظات. فقد 

اظهرت املعطيات يف اجلدول 6-12، ان ح�صة حمافظة بغداد من 

فراد املحرومني يف حميط امل�صكن يف العراق بلغت اأعلى  اإجمايل االأ

امل�صتويات حوايل 24% من اإجمايل املحرومني يف العراق، وجاءت 

والدمار  البيئي  التدهور  يعك�س  طبيعي  اأمر  وهو   .18 الرتتيب  يف 

ب�صبب  العا�صمة  يف  العراق  �صكان  ربع  حوايل  يهدد  الذي  املرتاكم 

ال�صليمة،  ال�صكنية  البيئة  تفتقر الب�صط مقومات  التي  الع�صوائيات  منو 

همال يف معاجلة م�صكلت املجاري والنفايات والطرق. مقابل  واالإ

فراد  ذلك �صجلت حمافظة دهو� اأقل ن�صب احلرمان من اإجمايل االأ

ان  ويلحظ  ول.  االأ بالرتتيب  وجاءت   ،%1 حوايل  املحرومني 

املنطقة  حمافظات  بني  احلرمان  م�صتويات  يف  وا�صحا  تباينا  هنا� 

الرتتيب  دهو�  حمافظة  فيه  احتلت  الذي  الوقت  ففي  ال�صمالية، 

ول، تباينت م�صتويات احلرمان بني حمافظات اأربيل وال�صليمانية  االأ

�رس( اخلارطة 6-1: دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

يلحظ من مقارنة الدوائر البيانية 

وجود تباين كبري يف معاناة 

ال�صكان يف املناطق احل�رشية  

والريفية، فقد �صجل الريف يف 

كل من، ال�صليمانية، دياىل، بابل 

اأعلى م�صتوى للحرمان بلغت 

ن�صبته 80% اأو اأكرث من جمموع 

�رش املحرومة، يف حني مل تبلغ  االأ

هذه الن�صبة اأقل من 20% يف اأي 

حمافظة. 

املناطق احل�رشية يف حمافظات 

بغداد وكربلء وذي قار اأكرث 

معاناة من املناطق الريفية.

�صجلت منطقة ح�رشية واحدة وهي 

املنطقة احل�رشية يف حمافظة دهو� 

اأقل م�صتوى للحرمان وميثل 6% من 

�رش املحرومة. جمموع االأ
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حمافظات  ح�صة  تباينت  كذلك  التوايل.  على  و12(   3 )الرتتيب 

حمافظة  �صجلت  فبينما  املحرومني،   اإجمايل  من  الو�صطى  املنطقة 

كركو� الرتتيب الثاين، �صجلت حمافظة دياىل الرتتيب 15. ومما 

يلحظ ان املحافظات اجلنوبية �صجلت ارتفاعا يف ح�ص�س املحافظات 

6 حمافظات  املحرومني، حيث تراوح ترتيب  فراد  االأ اإجمايل  من 

جنوبية بني )9 ملحافظة القاد�صية  و17 ملحافظة بابل(.

تظهر  املحافظة،  �صمن  املحرومني  فراد  االأ ن�صبة  احت�صاب  وعند 

البيانات يف اجلدول 6-12، ان حمافظة بابل �صجلت اأعلى م�صتويات 

ن�صبة  ح�صب   18 الرتتيب  يف  وجاءت   ،%73 حوايل  بلغت  حرمان 

اأربيل  حمافظة  �صجلت  بينما  املحافظة،  �صمن  املحرومني  فراد  االأ

فراد املحرومني �صمن املحافظة وبن�صبة  ول ح�صب ن�صبة االأ الرتتيب االأ

بالرتتيب  جاءت  بغداد  حمافظة  ان  ويلحظ   .%15 حوايل  بلغت 

ال�شكل 6-6:  ن�شب احلرمان مليدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات مقارنة بدليل م�شتوى املعي�شة )%(

اجلدول 6-12: ح�شة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان حميط امل�شكن-بالرتتيب الت�شاعدي ح�شب ن�شبة احلرمان

املحافظة
فراد  عدد االأ

املحرومني )األف(

ح�صة املحافظة من 

اإجمايل املحرومني 

يف العراق

فراد  ن�صبة االأ

املحرومني �صمن 

املحافظة

ترتيب املحافظة ح�صب ح�صتها 

فراد املحرومني  من اإجمايل االأ

قل  )الرتتيب 1 للمحافظة االأ

حرمانا(

ترتيب املحافظة ح�صب ن�صبة 

فراد املحرومني �صمن  االأ

املحافظة )الرتتيب 1 للمحافظة 

قل حرمانا( االأ

267523.740.81810بغداد

10889.672.91718بابل

10108.968.61616ذي قار

9808.769.21517دياىل

6786.037.7148الب�رشة

5745.122.6135نينوى

5585.032.5126ال�صليمانية

5564.957.21114وا�صط

4804.361.01015كربلء

4804.352.6913القاد�صية

نبار 4714.235.787االأ

4634.147.4712النجف

3112.840.769مي�صان

2462.222.254�صلح الدين

2342.142.1411املثنى

2121.915.231اأربيل

1881.722.023كركو�

800.716.912دهو�

11284100.041.7العراق



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق144

ن�صبة  ارتفاعا ملحوظا يف  8 حمافظات جنوبية  العا�رش. وقد �صجلت 

الرتتيب  بني  تراوحت  حيث  املحافظة،  �صمن  املحرومني  فراد  االأ

التا�صع ملحافظة مي�صان والثامن ع�رش ملحافظة بابل.         

�شرات ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات 8. موؤ

�رش املحرومة ح�صب  يبني اجلدول 6-13 واخلارطة 6-3، ن�صب االأ

املوؤ�رشات املكونة مليدان حميط امل�صكن وح�صب املحافظات. 

واإذا ما مت حتليل نتائج موؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن على م�صتوى 

املحافظات )اجلدول 6-13(،  يلحظ وجود تباين يف ن�صب احلرمان 

بالن�صبة لكل موؤ�رش من املوؤ�رشات الت�صعة املبحوثة.

 

ففيما يتعلق مبوؤ�رش مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري التي 

 ،%31 حوايل  اإىل  العراق  م�صتوى  على  فيه  احلرمان  ن�صبة  ت�صل 

يلحظ اأن اأف�صل املحافظات هي كركو� بواقع ن�صبة حرمان بلغت 

نبار، اأربيل،  حوايل 14%. كما اأن ن�صبة احلرمان يف حمافظات االأ

نينوى، �صلح الدين، النجف، مي�صان، والب�رشة تقل عن %30. 

ذي  املثنى،  وا�صط،  حمافظات  يف  احلرمان  ن�صب  ترتقع  حني  يف 

قار، بابل، ودياىل عن %40. 

بالن�صبة  املحافظات  ح�صب  احلرمان  ن�صب  توزيع  منط  اأن  ويلحظ 

لهذا املوؤ�رش �صجل تباينا عن دليل امليدان ككل وخ�صو�صا يف بع�س 

 ،%30 عن  يقل  حرمان  م�صتوى  اأ�رشت  التي  اجلنوبية  املحافظات 

التي تعاين من م�صتوى حرمان عال  املحافظات  يف حني كانت من 

مي�صان،  و  الب�رشة،  وخا�صة  امل�صكن  حميط  دليل  لعموم  بالن�صبة 

والنجف )اجلدول13-6(. 

قد �صجل هذا  امل�صكن، ف  اإىل  املوؤدي  الطريق   وفيما يخ�س نوعية 

بغداد  حمافظة  يف   %13 بني  تراوحت  عالية  حرمان  ن�صب  املوؤ�رش 

حرمان  ن�صب  �صجلت  حمافظة   14 واإن  بابل.  حمافظة  يف  و%84 

لهذا املوؤ�رش اأعلى من املعدل العام للعراق، مبا فيها جميع املحافظات 

اجلنوبية. هذا االرتفاع يعك�س ملمح احلرمان والتدهور يف نوعية 

الطرق املوؤدية اإىل امل�صكن للغالبية العظمى من املحافظات.

اأن  ظهر   ،2004 املعي�صية  حوال  االأ م�صح  معطيات  مع  وباملقارنة 

املنزل  اإىل  الو�صول  كليا يف  معبدة  ت�صتخدم طرقا  التي  �رش  االأ ن�صبة 

يف  و%37  اجلنوبية  املحافظات  يف   %26 مقابل  بغداد  يف   %70 تبلغ 

بعد  ن�صبة  اأعلى  واأن  ال�صمالية.  املناطق  الو�صطى و41% يف  املناطق 

حمافظة بغداد ظهرت يف اأربيل 51% ثم يف نينوى 50% تليها النجف 

بغداد  يف  منها  على  االأ الن�صبة  فاإن  جزئيًا  املعبدة  الطرق  اأما   .%43

اأي�صا والبالغة 17% مقابل 14% للمحافظات اجلنوبية و15% للو�صطى 

بغداد  ن�صبة احلرمان يف  اأن  ال�صمالية، ويلحظ  للمحافظات  و%11 

نباروكركو�  االأ باملقارنة مع  املعبدة جزئيًا  فئة الطرق  تنخف�س يف 

ومي�صان13.

طفاء،  �صعاف و�صيارة االإ  وبالن�صبة ملوؤ�رش اإمكانية و�صول �صيارة االإ

فقد �صجل هذا املوؤ�رش اأقل ن�صبة للحرمان  يف حمافظة كركو� وبغداد 

حوال املعي�صية يف العراق 2004، ج1 تقرير اجلداول 2005. مم املتحدة، م�صح االأ منائي للأ 13.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، الربنامج االإ

فراد ح�شب م�شتوى احلرمان مليدان حميط امل�شكن – حمافظات اخلارطة 6-2: توزيع الأ

فراد على  يت�صح من توزيع االأ

م�صتويات احلرمان يف ميدان 

حميط امل�صكن مدى معاناتهم 

من الظروف املحيطة بامل�صكن. 

وتبدو هذه املعاناة اأكرث و�صوحًا 

يف املحافظات اجلنوبية لزيادة 

عدد اأفرادها الذين يعانون من 

تلك الظروف.

من الوا�صح عند ملحظة 

عمدة البيانية يف اخلارطة  االأ

فراد من �صكان  زيادة عدد االأ

بغداد الذين يعانون من امل�صاكل 

التي حتيط مب�صاكنهم، وكذلك 

من اأعداد �صكان حمافظات 

دياىل وبابل وذي قار.
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�رس( اخلارطة 6-3: موؤ�رسات دليل ميدان حميط امل�شكن على م�شتوى املحافظات )% للأ

تعك�س اخلارطة م�صتويات 

احلرمان ملوؤ�رشات دليل 

ميدان حميط امل�صكن، 

�رشطة البيانية  وتعك�س االأ

لكل حمافظة نف�س منط 

توزيع ن�صبة احلرمان 

مليدان حميط امل�صكن على 

م�صتوى العراق، ويف اأغلب 

املحافظات، حيث اأن املعاناة 

من اإطلق النار يف منطقة 

ال�صكن اأعلى املوؤ�رشات 

حرمانًا، يليه عدد املكاره 

البيئية يف منطقة ال�صكن، ثم 

الر�صا عن النظافة وعدم 

التلوث خارج امل�صكن يف 

املرتبة الثالثة، وبفروق 

�صئيلة جدًا.

فقد  املحافظات حرمانًا  اأكرث  اأما  التوايل،  10% و11% على  حوايل 

كانت حمافظتا بابل و�صلح الدين، حيث بلغت ن�صبة احلرمان فيهما 

اخلدمات  هذه  على  حت�صل  ال  التي  �رش  االأ ن�صبة  اإن   .%34 حوايل 

ن�صب حرمان  �صجلت  12 حمافظة  واإن  اأية حال،  قليلة على  لي�صت 

يف  حمافظات   7 منها  للعراق،  العام  املعدل  من  اأعلى  املوؤ�رش  لهذا 

املنطقة اجلنوبية.

خر  ويت�صف موؤ�رش مدى الر�صا عن توفر الدكاكني وال�صوق هو االآ

بتباين وا�صح بني املحافظات. وقد �صجلت اأقل ن�صب للحرمان يف هذا 

املوؤ�رش يف حمافظة كركو�، حوايل 14%، تليها حمافظة اأربيل، ثم 

اأعلى  ال�صليمانية  �صجلت حمافظة  باملقابل  والب�رشة.  مي�صان  حمافظة 

10 حمافظات ن�صب  48%. وقد �صجلت  ن�صبة حرمان  بلغت حوايل 

حرمان لهذا املوؤ�رش اأعلى من املعدل العام للعراق، منها 7 حمافظات 

يف املنطقة اجلنوبية وحمافظتني يف املنطقة ال�صمالية.

ولعل ما يلفت النظر هنا، اأنه يف الوقت الذي يعك�س الر�صا عن توفر 

قت�صادي والتجاري يف املنطقة،  �صواق وجود الن�صاط االإ الدكاكني واالأ

جتماعية التي مر بها العراق خلل  قت�صادية واالإ اإال اأن املتغريات االإ

املرحلة املا�صية دفعت الكثري من مالكي الدور والعقارات يف الريف 

واملدينة اإىل اإجراء تغيريات على عماراتها اأواعادة بنائها لكي ت�صبح 

�صوقا اأوجمموعة من الدكاكني، بهدف احل�صول على دخل اإ�صايف. 

خمطط  �صمن  تكن  مل  �صواق  واالأ الدكاكني  تلك  وجود  اأن  مبعنى 

الدور  مالكي  لفقر  اأو  حلاجة،  اإ�صتجابة  كانت  بل  القرية  اأو  املدينة 

دورها  من  يقلل  ال  ذلك  اأن  اإال  املنطقة.  يف  خرى  االأ العقارات  اأو 

الوظيفي، بل هو يوؤكد اأنها قد تكون ذات اأثر اإيجابي على البطالة، 

اأ�صبح  اأ�صله غرفة من غرف البيت  اأن الدكان الذي كان يف  حيث 

مراة اأو لطفل اأو رمبا ل�صاحب البيت نف�صه، ف�صل عن  مكان عمل الإ

الكفاف  قت�صاد  الإ تراجع  عن  تف�صح  �صواق  واالأ الدكاكني  اأن  حقيقة 

امل�صافة  اأن  الدرا�صات  اإحدى  اأظهرت  وقد  ال�صوق.  قت�صاد  الإ ومنو 

بني عينة من امل�صاكن وبني ال�صوق تقل عن 500م حلوايل 60% من 

�رش يف مدينة ال�صدر و 40% يف بغداد اجلديدة و 38% يف الكرادة.  االأ

�رش التي تزيد امل�صافة بني م�صاكنها وبني ال�صوق على  وتبلغ ن�صبة االأ

الكلي،  13% فقط من املجموع  للمناطق الثلث  1200م   اأكرث من 

وال�صوق  م�صاكنها  امل�صافة بني  تزيد  49% ال  بن�صبة  اأ�رشة    74 مقابل 

500م، وهو يعد موؤ�رشًا مقبواًل لهذه اخلدمة �صمن املوؤ�رشات  عن 

التخطيطية14.

اأما ب�صدد مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن، فاإن 

اأعلى ن�صبة حرمان يف هذا املوؤ�رش  �صجلت يف حمافظة النجف بلغت 

حوايل  نبار،  االأ حمافظة  يف  حرمان  ن�صبة  اأقل  مقابل   %80 حوايل 

20%، واإن 8 حمافظات �صجلت ن�صب حرمان لهذا املوؤ�رش اأعلى من 

املعدل العام للعراق، منها 6 حمافظات يف املنطقة اجلنوبية. ويبدو 

تفاقم  اإىل  اأدت  التي  �صباب  االأ من  ومتداخًل  كبريًا  عددًا  هنا�  اأن 

نتاج  املثال ال احل�رش؛ االإ البيئية املذكورة، منها على �صبيل  امل�صاكل 

القائمة  لل�صناعات  ال�رشيع  والتزايد  احلديثة،  والتقنيات  الوا�صع، 

مع  خا�صة  جتماعي  واالإ قت�صادي  االإ والتخلف  ولية،  االأ املواد  على 

والنزاعات  ال�رشاعات  وتف�صي  الب�رشية،  ن�صطة  واالأ بالفقر  اإقرتانه 

جتماعية15.   قت�صادية واالإ امل�صلحة، والتبعية االإ

قليمي، جامعة بغداد، 1999، �س171. 14.  الهام يو�صف احلمدان، احلاجة ال�صكنية ملدينة بغداد، اأطروحة دكتوراه غري من�صورة، معهد التخطيط احل�رشي واالإ

15.  حازم البيبلوي، على اأبواب ع�رش جديد، القاهرة، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، 1997.
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�رس( اجلدول 6-13: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات )% للأ

املحافظة

مدى الر�صا 

عن املوا�صلت 

وحركة ال�صري

نوعية 

الطريق 

املوؤدي 

للم�صكن

اإمكانية 

و�صول 

�صيارة 

�صعاف  االإ

و�صيارة 

طفاء االإ

مدى الر�صا 

عن توفر 

الدكاكني/

ال�صوق

مدى الر�صا 

عن النظافة 

وعدم 

التلوث 

خارج 

امل�صكن

عدد املكاره 

البيئية يف 

حميط 

امل�صكن

عدد املواقع 

غري املرغوبة 

قرب امل�صكن

مدى الر�صا 

مان  عن االأ

طفال  للأ

خارج 

امل�صكن

اإطلق النار 

يف منطقة 

ال�صكن

دليل ميدان 

خ�صائ�س 

حميط امل�صكن

34.949.626.830.939.041.234.618.64.518.7دهو�

27.039.919.932.142.555.720.315.358.922.0نينوى

39.162.523.347.550.333.339.235.36.131.3ال�صليمانية

14.444.410.214.353.165.911.012.276.222.0كركو�

22.027.721.915.533.237.348.020.83.814.7اأربيل

40.171.731.143.968.879.856.130.553.966.8دياىل

نبار 25.736.919.828.819.535.729.126.588.833.5االأ

31.413.210.624.765.955.529.558.384.339.7بغداد

43.984.333.544.075.073.652.531.854.371.3بابل

38.766.625.941.172.061.154.346.577.160.8كربلء

45.169.417.345.167.574.729.419.053.456.2وا�صط

23.254.733.730.028.436.922.79.748.122.7�صلح الدين

22.147.520.534.580.378.943.530.065.847.5النجف

32.445.229.541.162.867.638.527.148.250.2القاد�صية

45.056.632.941.955.762.028.323.735.142.2املثنى

43.169.826.835.778.581.133.839.569.468.1ذي قار

18.252.922.517.550.359.325.527.164.541.2مي�صان

14.647.016.717.849.070.228.723.061.536.9الب�رشة

30.542.820.030.557.158.433.634.559.840.4العراق

رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املحافظات تزيد على ن�صب احلرمان العامة للدليل اأو للموؤ�رش ملحظة: ت�صري االأ

ويف العراق اإرتبط موؤ�رش النظافة والتلوث ب�صلة مبا�رشة مبتغريات 

واأحداث عديدة تاأتي يف مقدمتها النزاعات واحلروب واأهمها حرب 

اخلليج الثانية 1991، واإ�صتمرار التدهور بعد عام 2003، وتراجع 

وخف�س  النظافة  حتقيق  واآليات  و�صائل  توفري  على  الدولة  قدرة 

م�صتوى التلوث، اإىل جانب وعي املواطنني بخطورة عدم توفر احلد 

دنى من النظافة وارتفاع م�صتويات التلوث. من جانب اآخر تعاين  االأ

العديد من املحافظات اجلنوبية )املثنى، ذي قار، الب�رشة، النجف، 

عليها  الق�صاء  ي�صتحيل،  بل  ي�صعب،  تلوث  م�صادر  من  القاد�صية( 

خلل فرتة زمنية وجيزة، منها على �صبيل املثال التلوث الناجم عن 

�صلحة املحرمة، اأو الناجم عن حرق كميات من الكربيت  اإ�صتخدام االأ

ال�صايف، والتلوث الناجم عن عوادم ال�صيارات، ف�صل عن التلوث 

اأنحاء  لغام املنت�رشة يف جميع  �صعاعات، اإىل جانب االأ الناجم عن االإ

لغام بنحو 25 مليون  العراق والذي تقدره الهيئة الوطنية ملكافحة االأ

اخلدمية  املوؤ�ص�صات  اإنهيار  اأي�صا،  امل�صكلة  تفاقم  يف  �صاهم  وقد  لغم. 

ذات العلقة، اإىل جانب عوامل عديدة اأخرى ذات علقة بقدم البنى 

داري وغريها. التحتية وعدم توفر التخ�صي�صات املالية والف�صاد االإ

ن�صبة  اأدنى  فاإن  امل�صكن،  البيئية يف حميط  املكاره  وفيما يخ�س عدد 

33%، واأعلى  ال�صليمانية بلغت حوايل  للحرمان �صجلت يف حمافظة 

�صجلت  حمافظة   11 واإن   ،%81 حوايل  قار  ذي  حمافظة  يف  ن�صبة 

ن�صب حرمان اأعلى من املعدل العام للعراق ب�صمنها جميع املحافظات 

املذكورة  �صباب  للأ البيئية  امل�صكلة  تفاقم حجم  يعك�س  اجلنوبية، وهذا 

كرث تلوثا باملقارنة مع دول اأخرى. اآنفا، الذي جعلها االأ

فاإن  امل�صكن،  قرب  املرغوبة  غري  املواقع  عدد  موؤ�رش  يخ�س  وفيما 

املوؤ�رش �صجلت يف حمافظة دياىل وبلغت  اأعلى ن�صبة حرمان يف هذا 

كركو�،  حمافظة  يف  �صجلت  حرمان  ن�صبة  واأدنى   ،%56 حوايل 

من  اأعلى  حرمان  ن�صب  �صجلت  حمافظات   9 واإن   ،%11 حوايل 

املعدل العام للعراق ب�صمنها 5 حمافظات من اجلنوب ومثلها �صجلت 

ن�صب حرمان اأقل من املعدل العام.

طفال خارج امل�صكن، فاإن اأعلى  مان للأ وب�صدد مدى الر�صا عن االأ

ن�صبة من املعاناة للحرمان �صجلت يف حمافظة بغداد بلغت حوايل %58 

واأدنى ن�صبة للحرمان يف حمافظة �صلح الدين، حوايل 10%. وقد 

�صجلت 14 حمافظة ن�صب حرمان اأقل من املعدل العام للعراق. بينما 

�صجلت 4 حمافظات فقط ن�صب حرمان اأعلى من املعدل. ويبدو اأن 

طفال يف مراكز املدن الكبرية - بغداد واملحافظات الو�صطى، كان  االأ

ن�صاين اأكرث تهديدًا. وت�صهد هذه املناطق و�صعا اأمنيا متوترا  اأمنهم االإ

اإن  كما  الر�صمية.  ال�صبط  ل�صلطة  وفقدان  م�صلح،  عنف  وعمليات 

طفال  االأ ومنهم   ،Vulnerable Groups اله�صة  الفئات  ن�صبة  زيادة 

ب�صبب الظروف غري الطبيعية التي مير بها املجتمع العراقي، جعل 

وجمتمعاتهم  اأ�رشهم  عن  بعيدين  طفال  االأ من  بها  ي�صتهان  ال  ن�صبة 
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طفال يف العامل 2006، �س50. مم املتحدة، اليوني�صيف، و�صع االأ 16.  االأ

معزولني  يرتكهم  مما  ت�صاندهم،  التي  جتماعية  االإ وال�صبكات  املحلية 

ما  غالبا  طفال  االأ هوؤالء  املعاملة.  و�صوء  �صتغلل  للإ ومعر�صني 

عر�صة  يجعلهم  مما  متكينية،  قوة   اأية  من  حتى  جمردين  يكونون 

يرادات  جتار بهم بعد اإغرائهم اأو اإغوائهم بوعد احل�صول على االإ للإ

�صتغلل الذي �صيعانون منه يف الطرف  من دون ال�صك يف م�صتوى االإ

التي  والتهمي�س  التهديد  م�صتويات  تعك�س  املوؤ�رشات  هذه  خر.  االآ

طار ت�صري  طفال يف العديد من مناطق العراق. ويف هذا االإ تطال االأ

�صنويا  مليون طفل   1.2 جتار مي�س  االإ اأن  اإىل  اليوني�صيف  تقديرات 

يف العامل16.

فاإن  امل�صكن،  النارية يف حميط  العيارات  اإطلق  ملوؤ�رش  بالن�صبة  اأما 

نبار بلغت حوايل %89   اأعلى ن�صبة من املعاناة �صجلت يف حمافظة االأ

تليها حمافظة بغداد حوايل 84%. اأما اأقل ن�صبة فقد �صجلت يف حمافظة 

اأقل  �صجلت  اإقليم كرد�صتان  اأن حمافظات   .%4 بلغت حوايل  اأربيل 

الن�صب يف هذا املوؤ�رش. بينما �صجلت 5 حمافظات يف اجلنوب ن�صبًا تزيد 

مر يعود ملجموعة من العوامل،  عن املعدل العام للعراق. اإن هذا االأ

والثقايف  جتماعي  االإ باجلانب  الظاهرة  هذه  اإرتباط  مقدمتها  يف 

اأعقبت  التي  واملتغريات  الظروف  جانب  اإىل  الوفاة(.  اأو  )الزواج 

ني�صان 2003، وما تبعها من اأحداث عنف واإرهاب واإنت�صار ظواهر 

جرامي، ب�صبب �صعف و�صائل ال�صبط  الر�صمي كال�رشطة  ال�صلو� االإ

من، الذي اأدى اإىل اإنت�صار ملكية ال�صلح اخلفيف مبختلف اأ�صكاله  واالأ

بني املواطنني وخ�صو�صا للدفاع عن اأنف�صهم وممتلكاتهم.

9. دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات 

واحل�شر والريف 

اإىل  عمومًا  والريفية  احل�رشية  املناطق  بني  الفجوات  تو�صع  ي�صري 

اإنحراف العملية التنموية. وقد اأظهرت البيانات ال�صابقة اأن هنا� فروقًا 

املعطيات  وتوحي  واحل�رش.  الريف  بني  احلرمان  ن�صب  يف  وا�صحة 

باأن الفارق الريفي احل�رشي م�صتمر يف معظم املوؤ�رشات بالرغم من 

جمايل املقبول ن�صبيا. داء االإ التقارب الن�صبي هنا اأو هنا�، واالأ

وعلى غرار الفجوات والتباين يف م�صتويات احلرمان من احلاجات 

�صا�صية ومنها ميدان حميط امل�صكن بني مناطق وحمافظات العراق،  االأ

ب�صكل  الريفية واحل�رشية  املناطق  اأي�صا بني  التباين موجود  فاإن هذا 

دليل  يف  احلرمان  ن�صبة  اأن  الحظنا  فكما   .)4-6 )اخلارطة  اأو�صع 

ميدان حميط امل�صكن العام للعراق بلغت 40%، تنخف�س هذه الن�صبة 

ن�صبة  الدليل  هذا  �صجل  حني  يف  احل�رش،  يف   %36 حوايل  اإىل  قليل 

حرمان بلغت 55% يف الريف.

�رس( اجلدول 6-14: ن�شب احلرمان لدليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب احل�رس والريف )% للأ

املحافظة
ن�صبة احلرمان

%
الرتتيب

دليل 

م�صتوى 

املعي�صة

املحافظة
ن�صبة احلرمان

%
الرتتيب

دليل 

م�صتوى 

املعي�صة

دهو�
6.313.9ح�رش

كربلء
62.12639.3ح�رش

56.92564.3ريف38.11567.1ريف

نينوى
17.7311.1ح�رش

وا�صط
52.62325.6ح�رش

62.62774.7ريف30.61065.7ريف

ال�صليمانية
25.1822.6ح�رش

�صلح الدين
20.6512.1ح�رش

25.0745.7ريف88.73691.6ريف

كركو�
19.748.6ح�رش

النجف
42.41728.5ح�رش

68.23180.3ريف30.5964.4ريف

اأربيل
13.5213.7ح�رش

القاد�صية
43.61833.4ح�رش

63.52888.2ريف48.12166.0ريف

دياىل
51.82225.3ح�رش

املثنى
30.81129.3ح�رش

56.72490.8ريف81.43568.8ريف

نبار االأ
23.069.1ح�رش

ذي قار
69.93335.9ح�رش

64.63076.7ريف47.32041.0ريف

بغداد
39.91619.3ح�رش

مي�صان
31.41218.2ح�رش

68.33274.2ريف36.51435.8ريف

بابل
64.12940.2ح�رش

الب�رشة
35.41325.1ح�رش

45.31945.9ريف80.43475.0ريف

العراق

36.113.821.2ح�رش

54.723.264.9ريف

40.418.531.2ح�رش وريف
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و�صاع البيئية يف املناطق الريفية،  هذه املعطيات تعك�س التدهور يف االأ

على الرغم من مكافحتها لتحقيق كثري من اأهداف التنمية. لكن يجب 

اأن ال نن�صى ما تعانيه البيئة احل�رشية من ظروف �صيئة وخ�صو�صا 

اأنها  على  املوؤ�رشات  كل  تدل  والتي  باملدن  حتيط  التي  ال�صواحي 

من  ت�صهده  وما  التح�رش  لعمليات  نتيجة  �رشطانية  ب�صورة   تت�صخم 

تدهور يف حميط امل�صكن.  

ومما يلحظ اأن ن�صبة احلرمان تقل عن 20% يف ح�رش 4 حمافظات 

وترتاوح بني 20%-30% يف ح�رش 3 حمافظات. وتزيد عن %30 

يف ح�رش 11 حمافظة، ب�صمنها جميع املحافظات اجلنوبية الت�صعة. 

اأدنى حرمان يف ح�رش حمافظة دهو� وبواقع  بلغ حوايل  �صجلت 

6%، واأعلى ن�صبة حرمان �صجلت يف ح�رش حمافظة ذي قار حوايل 

ميدان  يف  التدهور  طبيعة  يعك�س  وهذا    .)14-6 )اجلدول   ،%70

نتلم�س  اأن  وميكننا  اجلنوبية.  املحافظات  معظم  يف  امل�صكن  حميط 

احلرمان  م�صتويات  تباين  اإىل  نظرنا  ما  اإذا  هذه  احلرمان  مظاهر 

من هذه احلاجة بني الريف واحل�رش، فيلحظ اأي�صا اإت�صاع الفجوة 

و)ال�صكل7-6(،   )14-6 )اجلدول  وريفها  املحافظات  ح�رش  بني 

حيث تعك�س جليا مديات هذا التباين. ففي الوقت الذي �صجلت ن�صبة 

امل�صكن يف ح�رش حمافظة دهو� حوايل  احلرمان يف ميدان حميط 

 .%89 حوايل  ال�صليمانية  ريف  يف  احلرمان  ن�صبة  بلغت  فقط،   %6

مليدان  احلرمان  م�صتويات  يف  التباين  فاإن  املحافظات  ريف  ويف 

حميط امل�صكن يرتاوح بني 25% لريف �صلح الدين، و89% لريف 

37%، وهي ن�صبة  ال�صليمانية، واإن ريف حمافظة بغداد بلغ حوايل 

حرمان تقل عن ن�صبة احلرمان يف املنطقة احل�رشية فيها التي بلغت 

)حوايل40%(. واإن ريف حمافظتني اآخريتني �صجلت ن�صبة حرمان 

وذي  كربلء  حمافظتا  وهي  ح�رشها،  يف  احلرمان  ن�صبة  عن  تقل 

�رس املقيمة يف  اخلارطة 6–4: م�شتويات احلرمان مليدان حميط امل�شكن ح�شب ح�رس وريف املحافظات )% من اإجمايل الأ

املحافظة(

    احل�رس                                                                                     الريف

�رس( ال�شكل 6-7: ن�شب احلرمان مليدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ



149 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

قار. وريف 5 حمافظات تراوحت ن�صب احلرمان بني %40-%60. 

 6 60%، منها  واإن 8 حمافظات جتاوزت ن�صبة احلرمان يف ريفها 

التي  امل�صكلت والتحديات  اأن نطاق  حمافظات جنوبية. وال يخفى 

حميط  ميدان  يف  احلرمان  ن�صب  تعك�صه  كما  الريفية  املناطق  تواجه 

احل�رشية.  املناطق  يف  احلرمان  معدالت  على  طغت  قد  امل�صكن 

و�صجلت ن�صب التباين بني الريف واحل�رش اأعلى معدالتها يف حمافظة 

ال�صليمانية )25% للح�رش مقابل 89% للريف(.  ويلحظ  تقل�س ن�صب 

التباين يف حمافظات بغداد و�صلح الدين.

يف  احلرمان  ن�صب  يف  ارتفاعا  �صهدت  فقد  اجلنوبية  املحافظات  اأما 

ملحوظ  ارتفاع  مع  خرى،  االأ باملحافظات  قيا�صًا  والريف  احل�رش 

يف ن�صب احلرمان الريفية. ففي حمافظة بابل �صجلت ن�صب احلرمان 

وكربلء  التوايل،  على   %64 و   %80 حوايل  واحل�رشية  الريفية 

للريف؛  و%63  للح�رش   %53 وا�صط  للريف؛  و%57  للح�رش   %62

70% للح�رش و%65  42% للح�رش و68% للريف؛ ذي قار  النجف 

للريف ؛ الب�رشة 35% للح�رش و45% للريف؛ مي�صان 31% للح�رش 

و68 % للريف )كما مبني يف اخلارطتني 4-6 (.

بعجز  املتمثلة  املعاناة  حجم  يعك�س  احلرمان  ن�صب  يف  االرتفاع  هذا 

امل�صكلت  وتفاقم  البيئة،  وتدهور  مان،  االأ وفقدان  اخلدمات، 

املحيطة بامل�صكن وخ�صو�صا يف املحافظات اجلنوبية، مما يجعل من 

لقد  القريب.  امل�صتقبل  يف  والتنمية  التغيري  مبجاالت  التكهن  ال�صعب 

تزيد  ن�صب  املحافظات  من  العديد  ريف  يف  احلرمان  ن�صب  �صجلت 

80% يف ريف ثلث حمافظات  40%، واإرتفعت اإىل اأكرث من  عن 

)ال�صليمانية، دياىل، بابل(.  

ويلحظ يف جمال الرتتيب اأن ح�رش حمافظة دهو� جاء بالرتتيب 

االخري،  الرتتيب  يف  جاء  الذي  ال�صليمانية  ريف  مقابل  االول، 

وكلهما يف حمافظات اإقليم كرد�صتان.

�شرات ميدان حميط امل�شكن ح�شب  10. موؤ

املحافظات واحل�شر والريف 

ال يخفى اأن من �صاأن املتغريات املجتمعية التي مر بها العراق، زيادة 

ن�صب التفاوتات التي تواجهها املناطق والبيئات يف جميع اأنحاء البلد. 

ويف الوقت الذي �صجلت فيه بيانات دليل ميدان حميط امل�صكن تباينا 

والريف،  املحافظات واحل�رش  بني  احلرمان  م�صتويات  وا�صحا يف 

خرى  فاإن نتائج موؤ�رشات دليل حميط امل�صكن الت�صعة قد اأ�رشت هي االأ

تباينا مماثل �صواء بني املحافظات، اأو بني ح�رش املحافظات املختلفة 

املعطيات  الواحدة.  للمحافظة  والريف  احل�رش  بني  اأو  وريفها، 

التحليلية يف اجلدول 6-15 ودالالت ال�صكل 6-8 ت�صلط ال�صوء على 

طبيعة هذه التباينات.

اأ. موؤ�رش الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري: اإن ن�صب احلرمان 

وبلغت  امل�صكن،  حميط  ميدان  دليل  من  اأقل  كانت  املوؤ�رش  لهذا 

حوايل 31%، واأ�رشت واقعا اأف�صل يف القطاع احل�رشي حوايل 

تباينا  املوؤ�رش  هذا  �صجل  وقد  الريفي.  للقطاع   %49 مقابل   %25

حيث  والريفي،  احل�رشي  للقطاعني  املحافظات  بني  وا�صحا 

بلغت اأقل ن�صب حرمان يف ح�رش حمافظة كركو� حوايل %10 

بينما و�صلت اإىل حوايل 38% يف ح�رش حمافظة ذي قار. ويف 

القطاع الريفي تراوحت ن�صب احلرمان لهذا املوؤ�رش بني 25% يف 

حمافظة الب�رشة وحوايل 79% يف ح�رش ال�صليمانية.

لهذا  احلرمان  ن�صبة  اإن  امل�صكن:  اإىل  املوؤدي  الطريق  نوعية  ب. 

امل�صكن،  حميط  مليدان  العام   الدليل  من  بقليل  اأعلى  املوؤ�رش 

وبلغت حوايل 43%، واأ�رشت تباينا كبريا بني الريف واحل�رش 

تراوحت بني 31% للح�رش مقابل 84%  للريف. وكما هو احلال 

خر  االآ هو  �صجل  املوؤ�رش  هذا  فاإن  ال�صابقة،  للموؤ�رشات  بالن�صبة 

تباينا وا�صحا بني املحافظات للقطاعني احل�رشي والريفي.

اأنها  طفاء: يلحظ  �صعاف و�صيارة االإ اإمكانية و�صول �صيارة االإ ج. 

توؤ�رش اأدنى ن�صبة حرمان بني موؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن على 

م�صتوى احل�رش اإذ بلغت حوايل 15%، بينما �صجل ذات املوؤ�رش 

جملة  يعك�س  مما  الريف.  يف   %37 حوايل  بلغت  حرمان  ن�صبة 

من ال�صحي،  ح�صا�س باالأ من ال�صعوبات تفقد املواطن الريفي االإ

جهزة الر�صمية على اإغاثته عند احلاجة. وتهدد الثقة بقدرة االأ

ففي  املحافظات،  ح�صب  تباينت  املوؤ�رش  لهذا  احلرمان  ن�صبة  اإن 

ح�رش  يف  املوؤ�رش  لهذا  احلرمان  ن�صبة  بلغت  احل�رشي  القطاع 

28% يف ح�رش  اإىل حوايل  بينما و�صلت   ،%8 كركو� حوايل 

احلرمان  ن�صب  تراوحت  الريفية  املناطق  ويف  بابل.  حمافظة 

15% يف ريف حمافظة بغداد و80% يف ريف  املوؤ�رش بني  لهذا 

حوال املعي�صية يف العراق  حمافظة ال�صليمانية. وقد اأظهر م�صح االأ

�رش  كرث متتعا بهذه اخلدمات، اإذ بلغت ن�صبة االأ اأن بغداد هي االأ

من  لكل  و%77  اجلنوبية  املحافظات  يف   %76 مقابل   %89 فيها 

املحافظات الو�صطى وال�صمالية17.

لهذا  احلرمان  ن�صبة  اإن  وال�صوق:  الدكاكني  توفر  عن  الر�صا  د. 

املوؤ�رش قد اإنخف�صت عن الدليل العام مليدان حميط امل�صكن، حيث 

بلغت حوايل31%. ويلحظ اأن الفارق يف ن�صب احلرمان كان 

وهو  التوايل.  على   %62 و   %21 والريف  احل�رش  بني  كبريا 

هذه  من  الريف  على  الواقع  العبء  مدى  يعك�س  هام  فارق 

�رش الريفية قد تنتج ما ي�صبع حاجاتها من  الناحية. والواقع اأن االأ

حمتاجة  تظل    - حوال  االأ كل  يف   - لكنها  الزراعية  املنتوجات 

واخلدمات،  ال�صلع  من  وم�صتوياتها  حجومها  مبختلف  للمدن 

فكار اجلديدة  وبالتايل فاإن املدن ال تغذي الريف باملبتكرات واالأ

�صتهلكية التي ي�صعب  فح�صب، بل تغذيه اأي�صا بكثري من ال�صلع االإ

رياف نظرا لت�صتت ال�صكان على م�صاحة  اأن جتد منافذ لها يف االأ

ح�صائية، اأن هذا  ر�س. كما اأظهرت املعطيات االإ اأو�صع من االأ

املوؤ�رش �صجل كغريه من املوؤ�رشات تباينا وا�صحا بني املحافظات 

للقطاعني احل�رشي والريفي.

حوال املعي�صية يف العراق، م�صدر �صابق، ج3، �س45. 17.  اجلهاز املركزي للح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح االأ
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�رس(  اجلدول 6-15: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ

املحافظة

مدى 

الر�صا عن 

املوا�صلت 

وحركة 

ال�صري

نوعية 

الطريق 

املوؤدي 

للم�صكن

اإمكانية 

و�صول �صيارة 

�صعاف  االإ

و�صيارة 

طفاء االإ

مدى الر�صا 

عن توفر 

الدكاكني 

/ال�صوق 

مدى الر�صا 

عن النظافة 

وعدم 

التلوث 

خارج 

امل�صكن

عدد املكاره 

البيئية يف 

حميط 

امل�صكن

عدد 

املواقع غري 

املرغوبة 

قرب امل�صكن

مدى الر�صا 

مان  عن االأ

طفال  للأ

خارج 

امل�صكن

اإطلق النار 

يف حميط 

امل�صكن

دليل ميدان 

حميط 

امل�صكن

دهوك

21.022.413.614.026.634.029.516.83.96.3ح�رش

56.491.947.257.258.252.542.521.35.638.1ريف

34.949.626.830.939.041.234.618.64.518.7ح�رش وريف

نينوى

17.515.79.915.241.248.320.819.181.117.7ح�رش

46.289.440.366.845.370.919.17.713.630.6ريف

27.039.919.932.142.555.720.315.358.922.0ح�رش وريف

ال�شليمانية

34.758.917.142.646.627.435.935.06.025.1ح�رش

78.794.979.792.783.987.670.138.86.488.7ريف

39.162.523.347.550.333.339.235.36.131.3ح�رش وريف

كركوك

10.432.77.89.251.463.512.214.686.019.7ح�رش

29.287.919.133.459.574.86.83.239.530.5ريف

14.444.410.214.353.165.911.012.276.222.0ح�رش وريف

اأربيل

20.925.520.514.633.036.347.820.63.813.5ح�رش

52.190.761.042.940.967.256.425.92.648.1ريف

22.027.721.915.533.237.348.020.83.814.7ح�رش وريف

دياىل

28.051.922.026.763.775.645.533.967.151.8ح�رش

51.890.940.060.673.883.966.427.341.081.4ريف

40.171.731.143.968.879.856.130.553.966.8ح�رش وريف

نبار الأ

15.916.210.314.725.040.321.927.790.123.0ح�رش

38.463.932.147.212.329.838.525.087.147.3ريف

25.736.919.828.819.535.729.126.588.833.5ح�رش وريف

بغداد

30.49.510.321.367.857.630.060.886.139.9ح�رش

46.166.214.873.538.426.122.123.459.436.5ريف

31.413.210.624.765.955.529.558.384.339.7ح�رش وريف

بابل

32.378.126.023.276.473.944.132.468.564.1ح�رش

58.892.242.970.473.373.163.231.136.380.4ريف

43.984.333.544.075.073.652.531.854.371.3ح�رش وريف

كربلء

36.960.418.631.779.063.350.351.384.062.1ح�رش

43.984.647.468.551.754.965.832.556.956.9ريف
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املحافظة

مدى 

الر�صا عن 

املوا�صلت 

وحركة 

ال�صري

نوعية 

الطريق 

املوؤدي 

للم�صكن

اإمكانية 

و�صول �صيارة 

�صعاف  االإ

و�صيارة 

طفاء االإ

مدى الر�صا 

عن توفر 

الدكاكني 

/ال�صوق 

مدى الر�صا 

عن النظافة 

وعدم 

التلوث 

خارج 

امل�صكن

عدد املكاره 

البيئية يف 

حميط 

امل�صكن

عدد 

املواقع غري 

املرغوبة 

قرب امل�صكن

مدى الر�صا 

مان  عن االأ

طفال  للأ

خارج 

امل�صكن

اإطلق النار 

يف حميط 

امل�صكن

دليل ميدان 

حميط 

امل�صكن

38.766.625.941.172.061.154.346.577.160.8ح�رش وريف

وا�سط

32.355.317.027.073.381.823.021.364.352.6ح�رش

67.593.818.076.557.562.540.414.934.462.6ريف

45.169.417.345.167.574.729.419.053.456.2ح�رش وريف

�شلح الدين

11.231.518.712.134.941.522.410.365.420.6ح�رش

35.979.149.448.721.531.923.19.130.025.0ريف

23.254.733.730.028.436.922.79.748.122.7ح�رش وريف

النجف

20.039.317.126.681.477.837.232.370.042.4ح�رش

30.780.634.566.875.983.569.120.648.768.2ريف

22.147.520.534.580.378.943.530.065.847.5ح�رش وريف

القاد�شية

17.223.516.021.069.073.231.931.361.643.6ح�رش

63.188.956.581.450.556.351.718.621.663.5ريف

32.445.229.541.162.867.638.527.148.250.2ح�رش وريف

املثنى

27.228.717.519.559.371.119.027.648.530.8ح�رش

67.792.252.470.451.250.340.318.618.056.7ريف

45.056.632.941.955.762.028.323.735.142.2ح�رش وريف

ذي قار

37.664.627.522.878.182.633.141.373.869.9ح�رش

53.879.825.261.079.478.235.436.060.864.6ريف

43.169.826.835.778.581.133.839.569.468.1ح�رش وريف

مي�شان

10.541.618.38.747.356.413.927.867.531.4ح�رش

39.484.334.441.758.567.357.625.256.368.3ريف

18.252.922.517.550.359.325.527.164.541.2ح�رش وريف

الب�رسة

12.742.016.614.150.870.629.024.364.235.4ح�رش

25.175.216.738.638.868.427.215.746.645.3ريف

14.647.016.717.849.070.228.723.061.536.9ح�رش وريف

العراق

25.230.815.021.258.257.531.238.465.736.1ح�رش

48.783.837.062.253.161.641.721.539.854.7ريف

30.542.820.030.557.158.433.634.559.840.4ح�رش وريف
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�رس( ال�شكل 6-8: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان حميط امل�شكن ح�شب احل�رس والريف )% للأ

امل�صكن: �صجل  التلوث خارج  النظافة وعدم  الر�صا عن  هـ. موؤ�رش 

اأعلى  ثالث  متثل  وهي   ،%57 بلغت  حرمان  ن�صبة  املوؤ�رش  هذا 

ن�صبة للحرمان بالن�صبة ملوؤ�رشات ميدان حميط امل�صكن. وبعك�س 

خرى، فاإن ن�صب احلرمان يف الريف اأ�رشت ن�صبا  املوؤ�رشات االأ

اأدنى منها يف احل�رش، وكذلك يف موؤ�رش )اإطلق النار يف حميط 

امل�صكن وموؤ�رش مدى الر�صا عن اأمان االطفال(. اإذ بلغت ن�صبة 

مقابل   %53 حوايل  املوؤ�رش  لهذا  املحافظات  ريف  يف  احلرمان 

املعاناة  حجم  يعك�س  مما  املحافظات،  ح�رش  يف  حوايل%58 

البيئي يف املناطق احل�رشية وخ�صو�صا مراكز املدن  والتدهور 

الكبرية.

و.عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن: �صجل هذا املوؤ�رش ثاين اأعلى 

بلغت  امل�صكن  حميط   ميدان  ملوؤ�رشات  بالن�صبة  للحرمان  ن�صبة 

يف  احلرمان  ن�صب  بني  ن�صبي  تقارب  ويلحظ   .%58 حوايل 

وقد  للح�رش.   %58 و  للريف   %62 حوايل  واحل�رش  الريف 

بلغت  ال�صليمانية  حمافظة  ح�رش  يف  حرمان  ن�صب  اأقل  �صجلت 

حوايل27% مقابل حوايل83% يف ح�رش حمافظة ذي قار. اأما 

على امل�صتوى الريفي فقد �صجلت حمافظة بغداد اأقل الن�صب بلغت 

حوايل 26% مقابل حوايل 88% يف ريف ال�صليمانية.  

ز. عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن:  �صجلت ن�صب احلرمان 

وقد  الريف.  يف   %42 حوايل  مقابل   %31 حوايل  احل�رش  يف 

القطاع  ففي  املحافظات،  �صعيد  على  احلرمان  ن�صب  تباينت 

حمافظة  ح�رش  يف  املوؤ�رش  لهذا  احلرمان  ن�صبة  بلغت  احل�رشي 

كركو� حوايل 12% وحوايل 50% يف ح�رش حمافظة كربلء. 

اأقل  كركو�  حمافظة  ريف  �صجل  فقد  الريف  م�صتوى  على  اأما 

ن�صبة حرمان بلغت حوايل 7% مقابل 70% يف ال�صليمانية.

اإنخف�صت  امل�صكن:  خارج  طفال  للأ مان  االأ عن  الر�صا  موؤ�رش  ح. 

ميدان  لدليل  العام  املعدل  عن  املوؤ�رش  هذا  يف  احلرمان  ن�صبة 

حميط امل�صكن وبلغت حوايل 35%. وقد تباينت املناطق الريفية 

عن احل�رشية يف م�صتويات احلرمان، حيث بلغت حوايل %22 

38% للح�رش. ويلحظ اأن ح�رش حمافظة بغداد  للريف مقابل 

مقابل   %61 حوايل  للحرمان  ن�صب  اأعلى  �صجل  �صابقا،  مر  كما 

من  حوايل 10% يف ح�رش �صلح الدين، مما يعك�س تدهور االأ

ن�صاين وخ�صو�صا يف العا�صمة بغداد. االإ

اأعلى  املوؤ�رش  هذا  �صجل  امل�صكن:  النار يف حميط  اإطلق  موؤ�رش  ط. 

احلرمان  ويعرب   ،%60 حوايل  املوؤ�رشات  بني  للحرمان  ن�صب 

هنا عن املعاناة من اإطلق النار، وعلى العك�س من املوؤ�رشات 

املناطق  يف  ملحوظًا  ارتفاعا  احلرمان  ن�صب  �صجلت  خرى  االأ

الريف.  يف   %40 حوايل  مقابل   %66 حوايل  بلغت  احل�رشية 

نبار �صجل  اأن ح�رش حمافظة االأ وعلى �صعيد املحافظات يظهر 

بغداد  يليها ح�رش حمافظتي   ،%90 ن�صب حرمان حوايل  اأعلى 

حمافظة  ح�رش  يف  حرمان  ن�صب  اأقل  �صجلت  بينما  وكركو�، 

يعك�س  وهذا  ال�صليمانية.  حمافظة  تليها   ،%4 حوايل  دهو� 

التدهور  مقابل  ال�صمالية  املحافظات  يف  مني  االأ الو�صع  اإ�صتقرار 

هذا  تاأثر  عن  ف�صل  وبغداد،  الو�صطى  املحافظات  يف  الوا�صح 

املوؤ�رش بعوامل اإجتماعية وثقافية. 
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11. دليل ميدان حميط امل�شكن على م�شتوى 

ق�شية*  الأ

 )5-6 ق�صية )اخلارطة  اإذا ما قارنا ن�صب احلرمان على م�صتوى االأ

ح�صب دليل ميدان حميط امل�صكن تتجلى ملمح احلرمان يف حمافظات 

فقد  بغداد.  حمافظة  باإ�صتثناء  واجلنوبية  والو�صطى  ال�صمالية  العراق 

فاأعلى(   %70( جدا  �صديد  حرمان  من  تعاين  التي  ق�صية  االأ عدد  بلغ 

ال�صمالية  املنطقة  حمافظات  يف  فقط  اأق�صية  ثلثة  منها  ق�صاءًا،   13

املنطقة  حمافظات  يف  وق�صاءان  كوي�صنجق(،  خممور،  )رانية، 

الو�صطى )اخلال�س، بعقوبة(، بينما اإرتفع العدد اإىل ثمانية اأق�صية يف 

حمافظات املنطقة اجلنوبية )عني التمر، املحاويل، الها�صمية، بدرة، 

�صوق ال�صيوخ، ال�صطرة، علي الغربي، الفاو(. 

اجلنوبية  ق�صية  االأ يف  احلرمان  ن�صبة  ارتفاع  تعك�س  املوؤ�رشات  هذه 

اأن هذه  اإىل  الو�صطى وال�صمالية. وهذا يعود  اإىل نظرياتها يف  قيا�صَا 

خلل  العراق  بها  مر  التي  و�صاع  باالأ تاأثرَا  اأكرث  كانت  ق�صية  االأ

مقابل  والعنف  للمنازعات  �صاحة  جعلته  والتي  خرية  االأ العقود 

الن�صبي  اإقليم كرد�صتان، والبعد  التي �صهدها  الن�صبي  �صتقرار  االإ حالة 

للمحافظات الو�صطى عن تلك النزاعات.

قل حرمانًا  ق�صية االأ ح�صائية اأن االأ مقابل ذلك اأظهرت املوؤ�رشات االإ

)والتي تقل فيها ن�صبة احلرمان عن 10%( توزعت بني اأق�صية: عنه، 

ق�صية  دهو�، بيجي، �صنجار، يف املنطقة ال�صمالية والو�صطى. اأما االأ

�رش املحرومة فيها بني 10%–20%، فقد تركزت  التي بلغت ن�صبة االأ

والو�صطى  ال�صمالية  املحافظات  من  معينة  اأق�صية  يف  رئي�س  ب�صكل 

تكريت،  جومان،  ال�رشقاط،  �صقلوة،  الدور،  )ال�صيخان، 

املو�صل،  احلمدانية،  العمادية،  تلكيف،  ال�صليمانية،  الرطبة، 

ق�صية اجلنوبية وبغداد �صوى  حديثة(. ومل تظهر الن�صبة ال�صابقة يف االأ

يف ق�صاء الزبري وق�صاء الكاظمية. 

للحرمان  على  االأ امل�صتوى  تعاين من  التي  ق�صية  االأ ارتفاع عدد  اأن 

تظهر حالة الت�صوه البيئي الناجمة عن احلروب والنزاعات واإنت�صار 

مناطق  من  العديد  له  تعر�صت  الذي  همال  االإ عن  ف�صًل  لغام،  االأ

ق�صية  االأ اأن  ملحظة  مع  منها،  اجلنوبية  وخ�صو�صا  العراق 

كرث حرمانًا، مما قد يوؤ�رش  احلدودية، مثل ق�صاء بدرة، قد تكون االأ

البعد ال�صيا�صي والع�صكري لذلك الرتدي يف م�صتوى اخلدمات. اإىل 

لهذه  وا�صحا  اإهماال  �صهدت  خرية  االأ ال�صنوات  فاإن  تقدم  ما  جانب 

�صباب تتعلق برتاجع قدرة موؤ�ص�صات الدولة على تنفيذ  املحافظات الأ

خطط اإمنائية خارج املدن الرئي�صة.

�رس( ق�شية )% للأ اخلارطة 6-5: دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب الأ

ق�صية  بلغ عدد االأ

التي تعاين من اأعلى 

م�صتويات احلرمان 11 

ق�صاءًا. كانت اأق�صية 

�صوق ال�صيوخ، بدرة، 

ال�صطرة، الها�صمية، 

على حرمانًا.  خممور االأ

ق�صية يف املراتب  اأما االأ

دنى حرمانًا فهي  االأ

)عنه والرطبة(**، 

دهو�، بيجي، الدور، 

ال�صيخان. 

ق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة، لذلك تظهر الفروق  ق�صية، وال�صبب يف ذلك يعود اىل دمج االأ طل�س يلحظ ان هنا� فروقًا يف عدد االأ ق�صية يف هذه اخلارطة مع ما ورد يف االأ ** عند مقارنة عدد االأ
يف العدد

ق�صية. *  ملا كان حجم العينة ال ميكنه متثيل تفا�صيل موؤ�رشات كل ميدان، لذا �صنكتفي هنا بتحليل نتائج دليل ميدان حميط امل�صكن على م�صتوى االأ
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12. ترابط امليدان مع خ�شائ�س ومتغريات اأخرى

كما اأن ثمة تباينا وا�صحا يف م�صتويات احلرمان بني الريف واحل�رش 

خرى تتاأثر  �رش هي االأ واملناطق اجلغرافية، فاإن م�صتويات   معي�صة االأ

)اجلدول  متباينة  وبدرجات  بخ�صائ�صها  ال�صكن(  موقع  جانب  )اإىل 

6-16(. ولعل اأهم تلك اخل�صائ�س هي:

�رش املحرومة  �رشة )Household size(: ترتفع ن�صبة االأ اأ. حجم االأ

�رشة من خم�س اأفراد فاأكرث، حيث تتجه ن�صب  بارتفاع حجم االأ

يف  �رشة.املعطيات  االأ حجم  بارتفاع  االرتفاع  اإىل  احلرمان 

�رش املحرومة ترتفع يف حميط  اجلدول 6-16، تظهر اأن ن�صبة االأ

�رش التي يبلغ حجمها خم�س اأفراد اإىل  امل�صكن من حوايل 38% للأ

�رش الكبرية التي يبلغ حجمها 10 اأفراد اأو اأكرث،  حوايل 46% للأ

ومن امللحظ اأن هذا النمط ينطبق على جميع امليادين اأي�صَا.

�رش التي تتكون  �رشة )Household type(: تواجه االأ ب. نوع االأ

�رش املتكونة  بوين مع اأطفال حتت عمر 18 �صنة، واالأ من اأحد االأ

ن�صب  من  �صنوات،  خم�س  عمر  حتت  اأطفال  مع  اأبوين  من 

�رش حيث بلغت حوايل  حرمان اأعلى مما تواجهه بقية اأنواع االأ

42% وحوايل 43% على التوايل.

�رسة )%( �رس املحرومة ح�شب ميدان حميط امل�شكن وخ�شائ�ض الأ اجلدول 6-16: ن�شب الأ

�رشة �رش )%(خا�صية االأ دليل م�صتوى املعي�صةدليل حميط امل�صكنن�صبة االأ

�رشة حجم االأ

1 اإىل 3
16.637.127.4

411.936.424.6

514.038.425.3

614.539.228.1

712.241.831.6

9 - 817.043.736.7

1013.845.543.4 فاأكرث

�رشة نوع االأ

بوين مع اأطفال حتت 18 8.842.235.7اأحد االأ

4.635.729.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 18

22.738.128.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 15

47.843.332.8اأبوين مع اأطفال حتت عمر 5

10.034.927.3زوج وزوجة دون اأطفال

1.132.128.7اأفراد غري متزوجني

5.036.927.3اآخرين

�رشة نوع جن�س رب االأ
88.640.431.1رجل 

11.440.531.7امراأة

�رشة عمر رب االأ

2910.843.634.5 اأو اأقل

34 - 3013.144.234.4

39 - 3514.542.330.5

44 - 4011.639.225.4

49 - 4512.238.728.4

59 - 5019.541.131.7

6018.335.332.3 فاأكرث

و�صع قوة العمل لرب 

�رشة االأ

69.340.129.2يعمل

3.722.438.2عاطل عن العمل

27.037.535.3خارج قوة العمل

فئة دخل الفرد 2004

20.045.448.8اأدنى %20

20.046.741.6ثاين %20

20.041.630.3ثالث %20

20.038.022.0رابع %20

20.032.014.4خام�س %20

100.040.431.2العراق
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�رسة )%( �رس املحرومة لدليل ميدان حميط امل�شكن ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب عمر رب الأ ال�شكل 6-9: ن�شب الأ

�رس املحرومة لدليل ميدان امل�شكن ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب فئة دخل الفرد 2004 )%( ال�شكل 6-10: ن�شب الأ

�رشة : يلحظ ان ن�صب احلرمان لدليل حميط  ج. نوع جن�س رب االأ

اإذ  �رشة ،  االأ بنوع جن�س رب  ت�صجل فروقا مرتبطة  امل�صكن مل 

�رش التي  �رش التي يراأ�صها رجل و 40.5% للأ �صجلت 40.4% للأ

تراأ�صها اإمراأة.

�رشة: يلحظ اأن ن�صب احلرمان تتجه نحو االنخفا�س  د. عمر رب االأ

�رشة من الفئة 29 عاما فاأقل اإىل  اأواَل  بارتفاع فئة عمر رب االأ

الفئة 30-35، وت�صتمر باالنخفا�س �صمن الفئة 40-44 و45-

�صنة.   59  –  50 الفئة  �صمن  ثانيَة  االرتفاع  اإىل  وتتجه   ،49

�رشة رمبا يكون  باأن رب االأ تف�صريه  ولعل هذا االرتفاع ميكن 

الدخل  �رشة، واإن هذا  الرئي�س لدخل االأ الغالب هو امل�صدر  يف 

رب  بلوغ  بعد  ينخف�س  ثم  �رشة،  االأ رب  عمر  بارتفاع  يرتفع 

�رشة 60 �صنة فاأكرث )ال�صكل 9-6(. االأ

-6 اجلدول  معطيات  ت�صري   : �رشة  االأ لرب  العمل  قوة  و�صع  هـ. 

16 اإىل وجود فروق وا�صحة بني ن�صب احلرمان لدليل حميط 

ن�صبة  ظهور  اإن  �رشة.  االأ لرب  العملية  احلالة  بداللة  امل�صكن 

�رشة فيها عاطًل ال  �رش التي يكون رب االأ حرمان منخف�صة للأ

�رشة املعتمد  تعك�س ظاهريًا اأمرًا منطقيًا . اإال اأن مفهوم رئي�س االأ

امل�صوؤول  بال�صخ�س  يرتبط   2004 املعي�صية  حوال  االأ م�صح  يف 

معنويًا واإعتباريًا عن ت�رشيف �صوؤونها، وال علقة لذلك بدخل 

�رشة وهو عاطل، يف حني  ب رئي�س االأ ال�صخ�س. فقد يكون االأ

اإن اأبناءه يعملون ولهم مرتّبات.

و. فئة دخل الفرد: اإن املعطيات يف اجلدول 6-16 ت�صري اإىل تباين 

ذات  �رش  االأ بني  ما  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  احلرمان  ن�صب 

احلرمان  ن�صب  اإرتفعت  اإذ  منها.  واملرتفع  املنخف�س  الدخل 
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لفئات الدخل )اأدنى 20% وثاين 20%( حيث بلغت حوايل %45 

وحوايل 47% على التوايل. وتنخف�س هذه الن�صب ب�صكل م�صتمر 

 %32 املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  لتبلغ  الفرد  دخل  متو�صط  بارتفاع 

على دخل للفرد. كما يظهر دليل م�صتوى املعي�صة  لفئة الـ 20% االأ

جتاه ذاته، بل اأكرث حدة، حيث تنخف�س م�صتويات احلرمان  االإ

 %14 دنى دخًل، اإىل حوايل  20% االأ 49% لفئة ال  من حوايل 

على دخًل )ال�صكل 6-10(. هذه التفاوتات تعك�س  لفئة ال 20% االأ

امل�صاكل  من  فالعديد  احلرمان-  وم�صتويات  الفقر  بني  العلقة 

تفاقم  لولبي  اإنحدار  ت�صهم يف  ما  الفاقة. وكثريا  من  تنبع  البيئية 

الفاقة  و�صع  البيئة  تدهور  فيه  ويزيد  البيئة،  تدهور  الفاقة  فيه 

الفقرية مثل، ثمة روابط  خطورة وحّدة. ففي املناطق الريفية 

طفال وارتفاع ن�صبة اخل�صوبة  وثيقة بني الن�صبة العالية لوفيات االأ

زالة  الإ الوا�صع  نت�صار  واالإ املرتفع،  ال�صكاين  والنمو  واملواليد 

�صجار للح�صول على  الغابات، فيما يعمل الفلحون على قطع االأ

املناطق  ويف  للزراعة.  �صاحلة  اأرا�س  واإيجاد  الوقود  حطب 

اإ�صتنزاف املوارد الطبيعية، وتدهور املنظومات  فاإن  احل�رشية 

البيئية وخدماتها- تلحق بالفقراء اق�صى ال�رشبات. ويف حاالت 

عديدة مثل، ُيدفع الفقراء ق�رشا اإىل مناطق هام�صية اأكرث عر�صة 

ني�صان  بعد  العراق  يف  عديدة  مدن  يف  حدث  كما  تلف،  للإ

قل حت�صينا يف  2003. وباإخت�صار، اإن الفقراء يف الغالب هم االأ

قل مقدرة على التغلب  جهادات البيئية، واالأ وجه ال�صدمات واالإ

على مثل هذه ال�صدمات.

�شتنتاجات 13. خال�شة واإ

مقوماتها  قو�صت  م�صتمر  تدمري  اىل  العراقية  البيئة  تعر�صت  اأ. 

واإنهارت  املعوقات  فت�صخمت  املتاحة،   الت�صهيلت  و�صادرت 

وو�صائل  اأ�صلحة  باإ�صتخدام   ( التحتية  البنى  ودمرت  التوقعات، 

هوار، واإنهيار البنى املوؤ�ص�صية(. ف�صل  مدمرة للبيئة، وجتفيف االأ

الرئي�صة،  املدن  يف  وخ�صو�صا  ال�صكان  يف  الكبرية  الزيادة  عن 

تبعها زيادة يف حجم التجمعات العمرانية، دون تخطيط م�صبق، 

العمرانية  والتجمعات  البيئة  مكونات  بني  بيئيا  خلل  �صبب  مما 

وال�صكان، و�صهدت املدن الرئي�صة منو الع�صوائيات يف اأطرافها.

ب. ان م�صاكل حميط امل�صكن يف العراق ذات طبيعة تراكمية، مل تكن 

كفاءة  ذات  املعنية  اجلهات  قبل  من  املطبقة  واخلطط  ال�صيا�صات 

ت�صتوعب جمريات التغيري يف امل�صهد الريفي-احل�رشي، وتخّف�س 

اآثاره ال�صلبية اجل�صيمة. فاملناطق احل�رشية حظيت باهتمام على 

�صكانية والبيئية  ح�صاب املناطق الريفية، ومل تعمل ال�صيا�صات االإ

اأ�صا�صية  خدمات  لل�صكان  توؤمن  بدرجة  رياف  االأ تطوير  على 

منها  الهجرة  �صيل  جعل  مما  اخلدمية  واملوؤ�ص�صات  الطرق،  من 

بقيت  اإذ  بغداد.  مدينة  الرئي�ص�صية وخ�صو�صا  املدن  اىل  م�صتمرا 

اأو  املحلة واحلي  م�صتوى  �صواء على  املجتمعية  اخلدمات  معايري 

القطاع ال�صكني دون امل�صتويات املطلوبة.

لقد عانت املحافظات العراقية حتى اليوم من ظروف بيئية م�صوهة  ج. 

لغام، ف�صل  ناجمة عن النزاعات واحلروب واإنت�صار حقول االأ

املياه  وتلوث  املواطنني  عند  البيئي  الوعي  ن�صبة  انخفا�س  عن 

خرية �صهدت اإهماال وا�صحا  وغريها. اإىل جانب اأن ال�صنوات االأ

اأو  اأوع�صكرية،  �صيا�صية  طبيعة  ذات  �صباب  الأ املحافظات  لهذه 

�صباب تتعلق برتاجع قدرة موؤ�ص�صات الدولة على تنفيذ خطط  الأ

اإمنائية خارج املحافظات الرئي�صة.

 ،2003 ني�صان  بعد  العراق  �صهدها  التي  االحداث  ا�صهمت  وقد  د. 

اأدنى  اىل  امل�صكن  مبحيط  املرتبطة  و�صاع  االأ وتفاقم  تدهور  يف 

للدوائر  الكربى  املباين  وحتولت  ونظافته،  اإنتظامه  م�صتويات 

احلكومية اىل جممعات �صكنية خالية من اية خدمات �رشورية. 

العنف  ب�صبب  والف�صاءات  واجل�صور  الطرق  تدهورت  كما 

اأماكن  اىل  اخل�رشاء  املناطق  وحتولت  الع�صكرية،  والعمليات 

اجلدران  وارتفاع  لغام  االأ انت�صار  ان  كما  النفايات،  جلمع 

اال�صمنتية واغلق الع�رشات من الطرق جعل حميط امل�صكن يف 

اأدنى م�صتوياته.

هـ.على الرغم من ان املدن العراقية تختلف من حيث درجة و�صوح 

هذه املظاهر ال�صلبية يف حميط امل�صكن، كما تختلف املناطق ال�صكنية 

بع�صها عن بع�س، فاإن من املمكن القول ان هنا� ترديا عاما 

يف كل املناطق احل�رشية والريفية يف العراق، ولكن بدرجات 

ح�صائية يف الدرا�صة. ن�صبية عك�صتها املعطيات االإ

�صا�صية يف ميدان حميط  و. ان حتليل نتائج تطبيق دليل احلاجات االأ

امل�صكن يف العراق خُل�صت اىل:

مرتبة  يف  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  احلرمان  ن�صبة  تقع   .1

خرى، بلغت حوايل %40،  متو�صطة ن�صبيا بني امليادين االأ

مقابل 58% للبنى التحتية، و20% مليدان امل�صكن.

لدليل  املكونة  للموؤ�رشات  بالن�صبة  احلرمان  ن�صب  تتفاوت   .2

ملوؤ�رش  بالن�صبة  اأدناها  اىل  تنخف�س  فهي  امل�صكن.  حميط 

طفاء، اإذ بلغت  �صعاف و�صيارة االإ اإمكانية و�صول �صيارة االإ

�رش املحرومة 20%، وترتفع اىل اأق�صاها يف موؤ�رش  ن�صبة االأ

اإطلق النار يف حميط امل�صكن بلغت حوايل 60%.  موؤ�رشا 

امل�صاكن  حميط  وان  احلرمان  م�صتويات  يف  ارتفاعا  بذلك 

ت�ّصكل  التي  الظواهر  من  بالكثري  ويزدحم  ي�صج  العراقية 

مكاره بيئية.   

ميدان  يف  احلرمان  ن�صب  يف  وا�صح  تباين  وجود  يظهر   .3

جتماعية  حميط امل�صكن، ال �صيما واأن اأو�صاع املحافظات االإ

خرى بدرجة كبرية.  منية متباينة هي االأ قت�صادية واالأ واالإ

هذا التباين يظهر وب�صكل جلي يف انخفا�س ن�صب احلرمان 

بغداد  يف  ويبلغ   ،%23 حوايل  اإىل  ال�صمالية  املنطقة  يف 

حوايل40%، بينما ترتفع م�صتويات احلرمان عن املتو�صط 

كما   .%53 حوايل  اإىل  اجلنوبية  املنطقة  يف  للعراق  العام 

بينت نتائج حتليل ميدان حميط امل�صكن منطًا للتوزيع اأظهر 

ان 9 حمافظات �صجلت ن�صبة حرمان اأعلى من املعدل العام 

للعراق. 
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�صا�صية ح�صب  عند املقارنة يف ن�صب احلرمان من احلاجات االأ  .4

وجود  يلحظ  واحل�رش،  والريف  امل�صكن  حميط  ميدان 

�صجلت  وقد  منهما.  لكل  بالن�صبة  احلرمان  ن�صب  يف  تباين 

حرمان  ن�صبة  اأقل  ال�صمالية  املنطقة  يف  احل�رشية  املناطق 

)19%(، تليها املناطق احل�رشية يف املنطقة الو�صطى حوايل 

املنطقة  �ُصجلت يف ريف  ن�صبة حرمان  اأعلى  مقابل   )%25(

اجلنوبية )%65(.

فراد املحرومني يف ميدان حميط امل�صكن  فيما يتعلق بعدد االأ  .5

حمافظة  ح�صة  بلغت  العراق،  يف  املحرومني  اإجمايل  من 

امل�صكن  حميط  يف  املحرومني  فراد  االأ اإجمايل  من  بغداد 

يف  وجاءت   ،)%24 )حوايل  امل�صتويات  اأعلى  العراق  يف 

الرتتيب 18. مقابل ذلك �صجلت حمافظة دهو� اأقل ن�صب 

 ،)%1 )حوايل  املحرومني  فراد  االأ اإجمايل  من  للحرمان 

ول. ويلحظ ان املحافظات اجلنوبية  وجاءت بالرتتيب االأ

فراد  �صجلت ارتفاعا يف ح�ص�س املحافظات من اإجمايل االأ

املحرومني، حيث تراوح ترتيب 6 حمافظات جنوبية بني 

)9 ملحافظة القاد�صية  و 17 ملحافظة بابل(.

 ان ال�صيا�صات امل�صتقبلية البد ان تاأخذ يف اإعتبارها التداخل بني م�صكلة 

ال�صكن ممثلة بنق�س الوحدات ال�صكنية، وبني م�صكلة ال�صكن بو�صفها 

بيئة حميطة تتطلب م�صاريع واأجراءات معينة، ف�صًل عن �رشورة 

ان يكون لتلك ال�صيا�صات اهدافها من حيث خلق الوعي اجلمعي بدور 

املواطن يف احلفاظ على حميط امل�صكن، وتاأكيد اأهمية دور منظمات 

املجتمع املدين. ويف الو�صع احلايل ال بد ان يكون لتلك ال�صيا�صات بعد 

زمني اآين ومتو�صط ملواجهة اأعباء امل�صكلت القائمة.



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق158 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق158

1. مقدمة

تقل�س احلرمان يف العامل كثريا واأ�صبح يف نطاق �صيق مقارنة مبا 

مكانات  كان عليه احلال مطلع القرن املا�صي وذلك ب�صبب تطور االإ

قت�صادية. ولعل جناح الب�رشية يف اإزالة احلرمان عرب املائة �صنة  االإ

ن�صاين كله، ومع ذلك  خرية يفوق ما حتقق لها يف تاريخ النوع االإ االأ

ما زال مليار ون�صف املليار من الب�رش دون امل�صتوى املر�صي للمعي�صة 

زالة احلرمان. ولقد انتفع العراق  على الرغم من تزايد احلما�س الإ

من اإندماجه باحل�صارة احلديثة يف القرن املا�صي وا�صتفاد كثريا من 

قت�صادية الدولية  قت�صادي للعامل، ومن حت�صن القيمة االإ زدهار االإ االإ

�صعار وتعديل �رشوط التعاقد  للنفط و�صغوط الدول النفطية لزيادة االأ

والتبادل ل�صاحلها. 

غري اأن اإ�صطراب علقات العراق مع العامل اخلارجي، الذي كان 

قت�صادي وم�صتوى رفاه  �صبب اإزدهاره، اأدى اإىل تراجع و�صعه االإ

خري من القرن الع�رشين. فقد تراجع الناجت املحلي  اأبنائه يف الربع االأ

 32 اإىل   1979 مليار دوالر عام   35.7 العراق من  جمايل يف  االإ

الناجت  هذا  من  الفرد  ح�صة  وانخف�صت   ،2004 عام  دوالر  مليار 

من 2792 دوالرًا اإىل 1178 دوالرًا يف العامني املذكورين1 على 

قت�صاد العراقي اإذ مل تتجاوز  نتاجية للإ التوايل. وتراجعت القاعدة االإ

همية الن�صبية للزراعة وال�صناعة التحويلية 12% من الناجت املحلي  االأ

البناء  لقطاع  نتاجي  االإ احلجم  يكن  ومل   .1997 عام  بعد  جمايل  االإ

يف  خا�صة  املاهر،  غري  العمل  على  للطلب  املولد  ب�صفته  والت�صييد، 

القطاع احل�رشي، بالقدر الذي يعو�س اإنح�صار ال�صناعة. كما اأن 

نتاجي يعك�س اأي�صًا تقل�س الرقعة الزراعية ب�صبب زيادة  التدهور االإ

ن�صبة امللوحة وم�صتوى املياه اجلوفية اإ�صافة اإىل امل�صاكل التي يعانيها 

ال�صق احليواين. 

التناف�صية  القدرة  و�صعف  التقني  التقادم  عن�رش  لعب  ال�صناعة  ويف 

الدولية دوره يف اإنهيارال�صناعة التحويلية اإ�صافة اإىل عدم اجلدوى 

والكفاءة الواطئة لل�صناعة يف القطاع العام. كما اأثر التخريب ونهب 

مني يف اإعاقة حماوالت النهو�س  بع�س املن�صاآت وتردي الو�صع االأ

بال�صناعة. 

اإمكانية  مبدى  يقرتن  �صوف  العراق  يف  احلرمان  اإزالة  م�صار  اإن 

قدرة  بكفاءة ويرفع من  العاملة  القوى  ي�صتوعب  اإنتاجي  بناء قطاع 

جتماعية. لقد  عمار والتنمية االإ قت�صاد القومي على حتمل اأعباء االإ االإ

مني  نتاجي، اإ�صافة اإىل م�صكلت الو�صع االأ اإرتبط �صعف الن�صاط االإ

دارة احلكومية، مبحدودية الطاقة الكهربائية التي تعاين  واإرتبا� االإ

م�صاكل مرتاكمة منذ فرتة طويلة وخا�صة بعد عام 1991. ويف حني 

ميكاواط  اآالف  ع�رشة  تتجاوز  الثمانينات  نهاية  التوليد  طاقة  كانت 

قت�شادي  �شرة الإ الف�شل ال�شابع: ميدان و�شع الأ

 )4،000-3،000( بحدود  و2005   2004 عامي  اأ�صبحت 

ميكاواط2.

جوانب  يف  التنمية  ثمار  قطف  بداللة  الب�رشية  التنمية  تقا�س  واإذ 

وامل�صتوى  ال�صحي،  امل�صتوى  هي  النا�س  حياة  يف  ثلثة  اأ�صا�صية 

التعليمي وم�صتوى الدخل فاإن ذلك يقت�صي الرتكيز على نظام احلياة 

ن تنمية الرفاه واإعادة توزيعه مهمة يتوالها النظام  قت�صادية، الإ االإ

عن  النظر  وبغ�س  اإقت�صادية،  �صيا�صة  واأية  باأكمله،  قت�صادي  االإ

اأهدافها، ال ميكن من الناحية الفنية �صياغتها اإال بعد تو�صيف نظري 

تعبري عن  احلرمان  فاإزالة  قت�صادي.  االإ النظام  ليات عمل  الآ دقيق 

اإختفاء جمموع مظاهره املتمثلة يف البطالة وانخفا�س الدخل و�صوء 

املنزل  تقنيات  من  العائلة  اإنتفاع  فر�س  واإنعدام  ال�صكني  الو�صع 

الو�صول  ويتطلب  اإليها.  وما  املدينة  خدمات  وتردي  املعا�رشة 

�صتثمار  االإ بينها  من  اإقت�صادية  اأدوات  املظاهر  هذه  اإختفاء  حالة  اإىل 

الرتبة  واإ�صت�صلح  والبزل  الري  �صبكات  وحت�صني  والت�صغيل 

يف  متغريات  هي  احلرمان  اإزالة  وو�صائل  اأهداف  اإن  وغريها. 

قت�صادي. منظومة جمموع العلقات التي هي النظام االإ

 )Human Development Index( ومع اأن مقيا�س التنمية الب�رشية

منائي منذ عام 1990 لو�صف  مم املتحدة االإ الذي يعتمده برنامج االأ

بعاد  م�صتوى رفاه النا�س وتو�صيع خياراتهم يعطي اأوزانا مت�صاوية للأ

الثلثة املذكورة )ال�صحة، والتعليم، والدخل(، اإال اأن الثابت3 على 

مدى �صنوات من اإحت�صاب الدليل اإن التفاوت الكبري يف م�صتوى الدخل 

هتمام املنا�صب. كمعرّب مبا�رش عن م�صتوى املعي�صة يقت�صي اإيلءه االإ

واخلدمات  ال�صلع  على  العائلي  نفاق  االإ لنمط  ب�صيطة  مراجعة  اإن 

وم�صتوى الدخل يف العراق يعك�س حقيقتني مهمتني. اولهما؛ اأن الفرد 

العراقي مل يتح�صن م�صتوى ومنط معي�صته على الرغم من الطفرات 

فاإىل  النامية.  ومنها  العامل،  دول  كثري من  التي حتققت يف  الكبرية 

نفاق الذي يعك�س  جانب تدهور ح�صته من الناجت املحلي، ظل منط االإ

تركيزا على تاأمني م�صتوى معني من احلاجات ال�رشورية واإغفال 

على  العائلي  نفاق  االإ فن�صبة  ال�صائد.  هو  خرى  االأ واخلدمات  ال�صلع 

املواد الغذائية ظل مرتفعًا على مدى ثلثة عقود ال �صيما خلل عقد 

الت�صعينات، اإذ قدر بـ )54% و46% و50% و62% و47%(4 لل�صنوات 

التوايل. يف حني  1971 و1979 و1988 و1993 و2005 على 

املتقدمة  العامل  الغذاء يف غالبية دول  العائلي على  نفاق  االإ ن�صبة  تقل 

بالـ  الت�رشف  يتيح  مبا  �صتهلكي  االإ نفاق  االإ اإجمايل  من   %20 عن 

الغذائية.  غري  واخلدمات  وال�صلع  احلاجات  �صباع  الإ خرى  االأ  %80

عند  ظل  جيني  مبعامل  مقا�صا  الدخول  يف  التفاوت  اأن  وثانيهما؛ 

جمايل. ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، مديرية احل�صابات القومية، تقرير الناجت املحلي االإ 1.  اجلهاز املركزي للإ

قت�صادي – ال يت�صمن حمافظتي ال�صليمانية واأربيل. 2.  البنك املركزي العراقي: التقرير االإ

3.  Al-Alak, M.M. (1994( “Human Development in Iraq”, Un published thesis, CDS, Jawaharlal  Nehru University.
ح�صائية ال�صنوية. ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات )2005(، املجموعة االإ 4.  اجلهاز املركزي للإ
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م�صتوى 40% ب�صكل عام، ليعك�س غياب �صيا�صات حقيقية خلف�س هذا 

التفاوت، على الرغم من �صيا�صات الدعم التي ظلت ملدة طويلة من 

�رشة العراقية، والتي اأنتهجتها الدولة لتحويل جزء  ثوابت اإقت�صاد االأ

من موارد النفط اإليها.

اإ�صتطاعة  بح�صب  يتفاوت  عانات  االإ هذه  من  �رشة  االأ اإنتفاع  اأن  اإال 

ال�صلع  دعم  الدعم؛  هذا  اأ�صكال  اأهم  من  اإليها.  الو�صول  يف  �رشة  االأ

املنتجات  ودعم  التموينية؛  البطاقة  نظام  اإعتماد  خلل  من  الغذائية 

حّد  اأي  اإىل  هو  قائما  يظل  الذي  ال�صوؤال  لكن  والكهرباء.  النفطية 

عانات يف حت�صني توزيع الرفاه بني العراقيني، وما  �صاعدت تلك االإ

ذلك  اإن  ه�صا�صة.  كرث  االأ الفئات  مل�صلحة  العام  املال  توظيف  مدى 

يقت�صي البحث يف متغريات عديدة. 

يحاول هذا الف�صل ت�صليط ال�صوء على قيا�س م�صتويات احلرمان يف 

�صا�صية  االأ للت�صنيفات  طبقا  العراقية  �رشة  للأ املعي�صي  الو�صع  ميدان 

املعتمدة يف الدرا�صة، من خلل ت�صعة موؤ�رشات هي؛ متو�صط دخل 

و�صف  خلل  )من  عام  ب�صكل  قت�صادي  االإ الو�صع  وتقييم  الفرد؛ 

اأو  متو�صطة،  اأو  جيدة،  اأو  احلال  مي�صورة  كونها  لنف�صها  �رشة  االأ

على  )كالقدرة  تاأمينها  ميكن  التي  احلياتية  املتطلبات  وعدد  فقرية(؛ 

�صول  ثاث(؛ وملكية االأ تكييف الوحدة ال�صكنية اأو ال�صفر اأو تغيري االأ

)كالوحدات ال�صكنية اأو ال�صيارات(؛ وعدد ال�صلع املعمرة التي بحوزة 

�رشة؛ ومدى  فراد االأ عالة؛ وو�صع حالة العمل الأ �رشة؛ ومعدل االإ االأ

األف  مائة  تاأمني  واإمكانية  العمل؛  وفر�س  العمل  توفر  عن  الر�صا 

دينار خلل اأ�صبوع.

�شراته 2. عر�س دليل امليدان وموؤ

اأ. املجالت واملوؤ�رسات والعتبات

حددت   )1-7 )اجلدول  موؤ�رشات  بت�صعة  امليدان  هذا  دليل  يقا�س 

ح�صائي )اجلزء  علماتها كما هو مبني يف جدول 2-8 من امللف االإ

الثالث من الدرا�صة(. ومتثل هذه املوؤ�رشات خم�صة جماالت هي:

يت�صل  ول  املوؤ�رشاالأ موؤ�رشان.  املجال  هذا  وميثل  املايل:  الو�صع   .1

�رشة  بالدخل وهو موؤ�رش متو�صط دخل الفرد عام 2004. وُتعد االأ

�رش  حمرومة وفق هذا املوؤ�رش اإذا وقعت �صمن اأدنى 40% من االأ

الثاين  املوؤ�رش  ويعك�س  الفرد.  دخل  ملتو�صط  وفقا  ترتيبها  عند 

حاالت  ملواجهة  مايل  مبلغ  توفري  على  �رشة  االأ قدرة  املجال  لهذا 

دينار  األف   100 على  احل�صول  اإمكانية  موؤ�رش  وهو  الطوارئ، 

�رشة حمرومة اإذا �رشحت باأنها ال ت�صتطيع  خلل اأ�صبوع. وتعد االأ

اأو ت�صك يف ا�صتطاعتها توفري املبلغ املذكور �صمن فرتة اأ�صبوع. 

هو  ول  االأ املوؤ�رش  موؤ�رشات.  ثلثة  املجال  هذا  وميثل  العمل:   .2

وُتعد  العمل،  وفر�س  العمل  توفر  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش 

اأو  ما  حد  اإىل  را�صية  غري  كانت  اإذا  مبوجبه  حمرومة  �رشة  االأ

العمل  حالة  بو�صع  الثاين  املوؤ�رش  ويتعلق  مطلقا.  را�صية  غري 

�رشة حمروما مبوجب  �رشة. وُيعد فرد االأ على م�صتوى اأفراد االأ

احل�صول  يف  مل  االأ فاقد  نه  الأ العمل  عليه  تعذر  اإذا  املوؤ�رش  هذا 

هل  اأو ملعار�صة االأ العمل  اأنه عاطل عن  اأو  على عمل )حمبط( 

اأو  خا�صة  اإحتياجات  ب�صبب  اأو  اإجتماعية  لعوائق  اأو  الزوج  اأو 

كونه معاق اأو مري�س. واملوؤ�رش الثالث ملجال العمل هو موؤ�رش 

ق�صمة  خارج  ي�صاوي  عالة  االإ معدل  اأن  حيث  عالة،  االإ معدل 

�رشة حمرومة اإذا  �رشة على عدد العاملني فيها. وتعد االأ حجم االأ

عالة خم�صة اأو اأكرث. بلغ معدل االإ

ول هو عدد ال�صلع  امللكية: وميثل هذا املجال موؤ�رشان. املوؤ�رش االأ  .3

�رشة من جمموع 16 �صلعة معمرة هي ثلجة،  املعمرة لدى االأ

للتدفئة،  كهرباء  اأو  غاز  �صوبة  للطبخ،  كهرباء  اأو  غاز  فرن 

مكن�صة  ملب�س،  غ�صالة  كهربائية،  مروحة  النفط،  على  مدفاأة 

كهربائية، خلط كهربائي، راديو/م�صجل، تلفزيون، �صحن 

�صخ�صي،  كومبيوتر  فيديو،  كامريا  كامريا،  فيديو،  القط، 

�رشة حمرومة اإذا قل عدد  ومكيف. ومبوجب هذا املوؤ�رش تعد االأ

موؤ�رش  املجال  لهذا  الثاين  واملوؤ�رش  ثمانية.  عن  املذكورة  ال�صلع 

�صول. ونظرا لعدم وجود اأ�صئلة  �رشة للأ مركب يتعلق مبلكية االأ

قت�شادي وحالت احلرمان �رسة الإ اجلدول 7-1: موؤ�رسات ميدان و�شع الأ

 حاالت احلرمان امليدان اأو املوؤ�رش

دنى( اأو منخف�س )ثاين اأدين خمي�س(1. متو�صط دخل الفرد 2004 منخف�س جدا )اخلمي�س االأ

رمبا ولكن اأ�صك اأو ال...غري ممكن2. اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س مطلقا3. مدى الر�صا  عن توفر العمل وفر�س العمل

�رشة فراد االأ 4. و�صع حالة العمل الأ
هل اأو  مل يف احل�صول على عمل  اأو عاطل عن العمل اأو معار�صة االأ فاقد االأ

الزوج اأو عوائق اإجتماعية اأو ب�صبب اإحتياجات خا�صة اأو معاق اأو مري�س

�رشة مق�صوما على عدد العاملني( عالة )حجم االأ اأكرث من 55. معدل االإ

7 اأو اأقل 6. عدد ال�صلع املعمرة )من جمموع 16 �صلعة(

�صول )امل�صكن، �صيارة، دخول ملكية( �صول7. ملكية االأ �رشة اأي من االأ ال متلك االأ

2 اأو اأقل8. عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها )من جمموع 6 متطلبات(

جمايل  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ نحن من بني الفقراء يف العراق9. تقييم االأ
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ثلث حاالت  اإعتمدت  امل�صح،  اإ�صتمارة  امللكية يف  �رشيحة عن 

فيه  تقيم  الذي  للم�صكن  �رشة  االأ ملكية  هي  امللكية  هذه  لتحديد 

وملكيتها ل�صيارة خا�صة وح�صولها على دخول ملكية كاإيجارات 

بنية اأو الغرف والفوائد والعائدات من مدخرات  را�صي واالأ االأ

�رشة حمرومة اإذا مل ينطبق عليها  اأو قرو�س اأو اأ�صهم. وُتعد االأ

اأي من احلاالت الثلثة.

تاأمني املتطلبات احلياتية: وميثل هذا املجال موؤ�رش مركب يعتمد   .4

�صت  جمموع  من  تاأمينها  املمكن  احلياتية  املتطلبات  عدد  على 

باردا  املنزل  اإبقاء  ال�صتاء،  يف  دافئا  املنزل  اإبقاء  هي:  متطلبات 

املنزل،  خارج  اإجازه  )مدفوع(  اأ�صبوع  ق�صاء  �صيفا،  لطيفا 

اأو م�صتعملة،  ثياب جديدة  القدمي، �رشاء  املك�صور  ثاث  االأ تغيري 

اأ�صبوعيا.  قل ثلث مرات  االأ �صمك يف  اأو  اأو دجاج  واأكل حلم 

�رشة حمرومة اإذا مل ت�صتطع تاأمني ثلثة اأو اأكرث من هذه  وُتعد االأ

املتطلبات احلياتية.

جمايل: لغر�س متثيل و�صع  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ تقييم االأ  .5

قت�صادي بوجه عام وعلى مدى زمني اأطول مما هو  �رشة االإ االأ

مر بالن�صبة لبقية موؤ�رشات امليدان، اأ�صيف موؤ�رش تقييم  عليه االأ

�رشة حمرومة مبوجب  قت�صادي ب�صكل عام. وُتعد االأ الو�صع االإ

هذا املوؤ�رش اإذا اعتربت نف�صها اأنها من بني الفقراء يف العراق.

نحراف املعياري ح�شائي: الرتابط، املتو�شط، الإ ب. البعد الإ

قت�صادي وبقية اأوجه  رتباط بني احلرمان يف اجلانب االإ عند درا�صة االإ

رتباط  احلرمان الواردة يف اجلدول )7-2( يت�صح اأن معاملت االإ

�رشة  االأ و�صع  يف  حت�صن  اأي  اأن  مبعنى  �صعيفة،  لكنها  موجبة  فيه 

�رشة  قت�صادي ينعك�س اإيجابيا ولكن ب�صكل حمدود على اأو�صاع االأ االإ

خرى. وملا كان امل�صكن اأبرز مظاهر الرفاه املعي�صي،  يف امليادين االأ

قت�صادي اأعلى تلك  �رشة االإ رتباط بينه وبني و�صع االأ كان معامل االإ

0.41، يف حني ت�صعف العلقة بني ميدان و�صع  اإذ بلغ  املعدالت 

رتباط  قت�صادي وبني ميدان ال�صحة حيث بلغ معامل االإ �رشة االإ االأ

0.16 فقط.غري ان ما يلفت النظر يف معاملت االرتباط الواردة 

قت�صادي وم�صتوى  �رشة االإ يف اجلدول 7-2 اأن العلقة بني و�صع االأ

املعي�صة ب�صكل عام �صجل اأقل معاملت االرتباط من م�صتوى املعي�صة 

التحتية  والبنى  وال�صحة  التعليم  ميادين  اأثر  اأن  اي  امليادين.  وبقية 

وامل�صكن وظروف امل�صكن يف م�صتوى املعي�صة اأكرث داللة من الو�صع 

رتباط بني احلرمان  �رشة. اإن من اأ�صباب �صعف االإ قت�صادي للأ االإ

غري  الظروف  هو  احلرمان  اأوجه  وبقية  قت�صادي  االإ اجلانب  يف 

حُترم  �رش  فاالأ قت�صادي.  االإ اجلانب  دور  من  حتّد  التي  الطبييعة 

قدرتها  �صعف  اأو  نعدام  الإ لي�س  �صا�صية  االأ احلاجات  من  الكثري  من 

قت�صادية )الداخلية(، كما هو احلال يف بلد يتمتع بظروف طبيعية،  االإ

�صباب اأمنية اأو  واإمنا ب�صبب عدم توفر احلاجة، كما يف الكهرباء اأو الإ

اإجتماعية وغريها.

بقية  مع  �رشة  االأ اإقت�صاد  متغريات  بداللة  احلرمان  اإرتباط  اأن  غري 

ن  الأ البحث،  من  املزيد  ي�صتحق  �صعيفًا  اإرتباطًا  احلرمان  جوانب 

اإحداث تغريات يف الدخل العائلي اأ�صهل مناال وميكن حتقيقها يف مدة 

زمنية اأق�رش مما يوفر فر�صا اأو�صع ملعاجلة احلرمان.

�رشة  االأ بو�صع  املتعلق  امليدان  يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  بلغت 

قت�صادي يف �صوء تقييمها الذاتي لذلك الو�صع حوايل 55% وهي  االإ

بلغت حوايل  التي  التحتية  البنى  بعد ميدان  ن�صبة حرمان  اأعلى  ثاين 

مل�صتوى  الوطني  املعدل  على  تزيد  اإنها  كما   .)3-7 )اجلدول   %58

احلرمان يف العراق ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة البالغ %31.

قت�شادي واأدلة امليادين ودليل م�شتوى املعي�شة �رسة الإ رتباط الب�شيط بني دليل و�شع الأ اجلدول 7-2: قيم معاملت الإ

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمامليدان
امل�صكن خ�صائ�س 

حميط

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

قت�صادي  �رشة االإ 0.290.160.250.410.310.58و�صع االأ

خرى رقام الغامقة اىل اأعلى معاملت اإرتباط بني امليدان وامليادين االأ ملحظة: ت�صري االأ

خرى ودليل م�شتوى املعي�شة  قت�شادي واأدلة امليادين الأ �رسة الإ �رس دون العتبة ح�شب دليل و�شع الأ اجلدول 7-3: ن�شب الأ

)%(

دليل امل�صكندليل البنى التحتيةدليل ال�صحةدليل التعليم
دليل حميط 

امل�صكن 

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ
دليل م�صتوى املعي�صة

31.820.758.320.140.455.131.2
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لقد تاأثرت م�صتويات الدخول وفر�س العمل بالظروف التي �صادت 

دخل  م�صتوى  يتاأثر  اأن  الطبيعي  ومن  خرية،  االأ ال�صنوات  خلل 

�رشة مب�صتوى البطالة ال�صائد، لذلك فاإن زيادة ن�صبة احلرمان يف  االأ

هذا امليدان ترتبط بتدين الدخل من جهة وبزيادة معدالت البطالة من 

جهة اأخرى.

فهو  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان  اإزاء  �رش  االأ بني  التباين  اأما 

قيمة  بلغت  حيث  امليادين  بقية  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه  ن�صبيًا  منخف�س 

نحراف املعياري 0.3. االإ

قت�شادي على م�شتوى  �شرة الإ 3. دليل ميدان و�شع الأ

العراق 

قت�شادي، وفق  �رسة الإ اأ: عر�ض نتائج دليل ميدان و�شع الأ

فراد �رس والأ الت�شنيفني الثلثي واخلما�شي، للأ

�رشة  فراد ح�صب دليل ميدان و�صع االأ �رش واالأ يلحظ من توزيع االأ

قت�صادي، ومقارنته بدليل م�صتوى املعي�صة، اإن حوايل 55% من  االإ

فراد يعي�صون حتت عتبات املوؤ�رشات املحددة يف  �رش و57% من االأ االأ

الدليل وُيعدون بالتايل يف حالة حرمان. ومن اأ�صل هوؤالء حوايل 

قت�شادي ودليل م�شتوى املعي�شة-  الإ �رسة  فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل و�شع الأ �رس والأ 7-4: توزيع الأ اجلدول 

الت�شنيف اخلما�شي )%(

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع

منخف�س جدامنخف�سمتو�صطعالعال جدا

قت�صادي )اأ�رش( �رشة االإ 23.831.327.413.74.1100.0دليل و�صع االأ

5.425.844.822.02.0100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

قت�صادي )اأفراد ( �رشة االإ 24.332.426.912.93.6100.0دليل و�صع االأ

6.327.544.620.01.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد (

قت�شادي ودليل م�شتوى املعي�شة-  �رسة الإ فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل و�شع الأ �رس والأ اجلدول 7-5: توزيع الأ

الت�شنيف الثلثي )%(

املوؤ�رش

م�صتوى احلرمان

املجموع

منخف�سمتو�صطعال

قت�صادي )اأ�رش( �رشة االإ 55.127.417.5100.0دليل و�صع االأ

31.244.824.1100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأ�رش(

قت�صادي )اأفراد ( �رشة االإ 56.726.916.5100.0دليل و�صع االأ

33.844.621.6100.0دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد (

فراد يعي�صون يف حالة حرمان �صديد.  �رش و24% من االأ 24% من االأ

�رش ح�صب الت�صنيفني الثلثي  ويبني اجلدوالن 7-4 و7-5 توزيع االأ

مع  ومقارنته  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان  لدليل  واخلما�صي 

التوزيع ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة )ال�صكلن 7-1 و2-7(.

قت�صادي  �رشة االإ فراد ح�صب دليل و�صع االأ  ت�صري مقارنة توزيع االأ

ختلفات  فراد ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة اىل بع�س االإ مع توزيع االأ

جدًا  العايل  احلرمان  حلالتي  الطرفية  الفئات  اأهمية  تزداد  حيث 

قت�صادي، فيما حتتل املرتبة  �رشة االإ واحلرمان العايل لدليل و�صع االأ

الن�صبية  همية  االأ انخفا�س  العك�س من  اأقل، ويح�صل  اأهمية  الو�صطى 

قت�صادي حلالة احلرمان  �رشة االإ فراد ح�صب دليل و�صع االأ لتوزيع االأ

فراد الذين يعانون من احلرمان العايل  املنخف�س. فقد بلغت ن�صبة االأ

قت�صادي ودليل م�صتوى املعي�صة  �رشة االإ جدًا لكل من دليل و�صع االأ

حوايل 24% و6% فقط على التوايل.

�رشة  فراد يف الفئات حتت العتبة لدليل و�صع االأ اإن تركز 57% من االأ

فراد  فراد يعني ان معاناة االأ قت�صادي مقارنة بحوايل 34% من االأ االإ

قت�صادي اأ�صٌد وطاأة عليهم من اجمايل  يف اإطار م�صتواهم املعي�صي االإ

و�صاع املعي�صية الكلية. معاناتهم من االأ
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فراد ح�شب م�شتويات احلرمان  لدليل  ال�شكل 7-2: توزيع الأ

م�شتوى املعي�شة - الت�شنيف اخلما�شي

فراد ح�شب م�شتويات احلرمان لدليل  ال�شكل 7-1: توزيع الأ

قت�شادي-  الت�شنيف اخلما�شي �رسة الإ و�شع الأ

قت�شادي– العراق  �رسة الإ �شا�شية مليدان و�شع الأ �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 7-6: توزيع الأ

املوؤ�رشات

م�صتوى احلرمان
�رش  ن�صبة االأ

امل�صمولة )%(
الو�صط احل�صابي

االنحراف 

املعياري
املجموعمنخف�سمتو�صطعال

40.020.040.1100.096.31.00.7متو�صط دخل الفرد 2004

36.042.521.5100.099.70.90.7اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

56.921.721.4100.098.90.70.6مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل

�رشة  فراد االأ 7.614.877.6100.099.61.40.3و�صع حالة العمل الأ

عالة   53.712.833.5100.099.90.90.5معدل االإ

60.018.721.3100.0100.01.00.4عدد ال�صلع املعمرة

�صول 18.757.124.2100.0100.01.00.3ملكية االأ

51.216.432.4100.0100.00.90.6عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها

جمايل  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ 27.559.413.1100.099.21.00.4تقييم االأ

قت�صادي  �رشة االإ 55.127.417.5100.0100.01.00.3دليل ميدان و�صع االأ

ا

قت�شادي،  �رسة الإ ب: عر�ض نتائج موؤ�رسات ميدان و�شع الأ

وفق الت�شنيف الثلثي 

�رش بني اأ�رش تتميز مب�صتوى حرمان عال اأو متو�صط  يتباين توزيع االأ

يعك�صها اجلدول  كما  الت�صعة  امليادين  لكل من موؤ�رشات  اأو منخف�س 

�صارة اليها كما ياأتي:  7-6. اإذ ميكن االإ

�رش من تدين  1. موؤ�رش متو�صط دخل الفرد 2004: تعاين 40% من االأ

احلرمان  م�صتوى  يعد  الذي  الوقت  يف  اأفرادها  دخول  م�صتوى 

�رش يف حني يقع  40% من االأ املنخف�س يف هذا املوؤ�رش مرتفعًا لـ 

يف  النظر  يلفت  ما  اإن  املتو�صط.  امل�صتوى  عند  �رش  االأ من   %20

فراد تلك ما ح�صل من تغري هيكلي يف اأنواع  م�صتوى دخول االأ

الرواتب  م�صاهمة  ن�صبة  كانت  فقد  فراد.  للأ املتحققة  الدخول 

�رشة ال تتجاوز 24% عام  جور يف اإجمايل دخل الفرد واالأ واالأ

وبعد  الت�صعينات.  ذلك خلل  اأقل من  ن�صبتها  كانت  كما   1988

اإعتماد نظام �صلم الرواتب اجلديد عام 2004 ح�صل حت�صن كبري 

قت�صادي )اأفراد( �رشة االإ دليل م�صتوى املعي�صة )اأفراد(دليل و�صع االأ
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اإنخف�صت  كما  احلكومية  جهزة  االأ منت�صبي  دخول  م�صتويات  يف 

والدخول  رباح  االأ وخا�صة  خرى  االأ امل�صادر  من  الدخول 

جور  التحويلية مما اأدى اإىل ارتفاع ن�صبة م�صاهمة الرواتب واالأ

ال�صابقة،  العقود  مدى  على  م�صجلة  ن�صبة  اأعلى  وهي   %46 اإىل 

واجلدول 7-7 يعك�س ن�صب امل�صاهمة تلك.

تعك�س  اأ�صبوع:  خلل  دينار  األف   100 على  احل�صول  اإمكانية   .2

�رشة يف احل�صول على مائة األف دينار خلل اأ�صبوع  اإمكانية االأ

هذه  مثل  مواجهة  على  قدرتها  الطارئة  اإحتياجاتها  لتاأمني 

 %36 اأن   6-7 اجلدول  موؤ�رشات  اأظهرت  وقد  حتياجات.  االإ

خلل  املبلغ  هذا  تاأمني  يف  حقيقية  م�صكلة  من  تعاين  �رش  االأ من 

اأو  �رشة  االأ مدخرات  على  عتماد  باالإ ذلك  اأكان  �صواء  اأ�صبوع 

كرب من  اأو ببيع ممتلكات معينة. وتقف الن�صبة االأ قرتا�س،  باالإ

اإذ تبلغ 43% يف حني ال تعاين 22% من  �رش عند حد العتبة،  االأ

�رش من م�صكلة يف تاأمني هذا املبلغ.  االأ

3. مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل، و�صع حالة العمل 

�رشة: تظهر موؤ�رشات اجلدول 7-6 اإختلفًا كبريًا يف  فراد االأ الأ

اإجتاهات متغريي مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل، 

ان  ظاهريًا  يبدو  بينما  اإذ  �رشة.  االأ فراد  الأ العمل  حالة  وو�صع 

�رشة،  فراد االأ الغالبية ال تعاين من حرمان يف و�صع حالة العمل الأ

بن�صبة 78%، وانخفا�س م�صتوى احلرمان اإىل 8% فقط، يلحظ 

�رش اأبدت عدم ر�صاها عن توفر العمل وفر�صه  اأن 57% من االأ

املتو�صط(  احلرمان  )م�صتوى  العتبة  حد  الن�صبة  هذه  اإىل  ي�صاف 

نتائج  عك�صت  اإذ  وا�صح  التناق�س  هذا  تف�صري  اإن   .%22 البالغ 

ح�صاء  م�صوح الت�صغيل والبطالة5 التي نفذها اجلهاز املركزي للإ

 ،2005  ،2004  ،2003 عوام  االأ يف  املعلومات  وتكنولوجيا 

اأن معدالت البطالة ت�صهد انخفا�صًا تدريجيًا، على الرغم من اأنها 

من املعدالت العالية عامليًا. فقد بلغ املعدل %28، %26 و 18% 

�رشة عن  للأ الر�صا  لكن عدم  التوايل.  على  املذكورة  عوام  للأ

عمال  توفر العمل وفر�صه يرتبط حقيقة باملوا�صفات القا�رشة للأ

املتاحة  العمل  �صاعات  اأو  اأيام  عدد  قلة  ال�صيما  املتاحة  واملهن 

كادميية  عمال مع املوؤهلت االأ للم�صتغلني، وعدم توافق تلك االأ

جر عن اإ�صتحقاقات  اأو الفنية للم�صتغلني، اأو انخفا�س م�صتوى االأ

معدل  اأن  املذكور  امل�صح  نتائج  بينت   2004 عام  ففي  املوؤهل. 

بلغت  للم�صتغلني  العمل  �صاعات  عدد  قلة  ب�صبب  الناق�صة  العمالة 

ال  التي  �رش  للأ حقيقية  معاناة  تعك�س  مرتفعة  ن�صبة  وهي   %31

ي�صتطيع اأفرادها العاملون تاأمني فر�صة عمل منا�صبة لهم.

زيادة  مع  املحرومة  اال�رش  ن�صبة  زيادة  يلحظ  عالة:  االإ معدل   .4

عالة، مما يعني زيادة االعباء امللقاة على افراد اال�رشة  معدل االإ

ذات  اال�رش  ن�صبت  وتبلغ  اال�رشة.  جممل  عالة  والإ العاملني 

م�صتوىحرمان عاٍل ح�صب هذا املع�رش 53.7%، يف حني بلغت 

هذه الن�صبة 12.8% و33.5% تباعًا لل�رش ذات م�صتوى حرمان 

متو�صط ومنخف�س.

م�صتويات  ارتفاع  من  �رشعمومًا  االأ تعاين  املعمرة:  ال�صلع  عدد   .5

احلرمان يف اإمتل� ال�صلع املعمرة اإذ ت�صكل ن�صبة احلرمان العايل 

%60 ون�صبة احلرمان املتو�صط 19%، اأما ن�صبة احلرمان املنخف�س 

حوال املعي�صية6 ت�صري اإىل  21%. ومع اأن نتائج م�صح االأ فت�صكل 

�صا�صية كاملروحة الكهربائية،  ارتفاع ن�صبة اإمتل� بع�س ال�صلع االأ

فرن نفطي اأو غازي، تلفزيون، ثلجة التي تبلغ %92، %90، 

88%، 76% على التوايل. اإال اأن ذلك يقابله انخفا�س يف ن�صبة 

�رش من �صلع اأخرى كال�صيارة اأو احلا�صبة ال�صخ�صية او  اإمتل� االأ

املكن�صة الكهربائية والتي بلغت ن�صبتها   25%، 5%، 11% على 

التوايل.

�صول الثابتة  �صول: تنخف�س ن�صبة املعاناة من اإمتل� االأ 6. ملكية االأ

احلرمان  ذات  �رش  االأ ن�صبة  بلغت  ملكية(حيث  دخول  )م�صكن، 

املتو�صط  امل�صتوى  عند  �رش  االأ غالبية  وترتكز   .%19 العايل 

معروف  هو  ما  ذلك  يوؤكد   .%57 الن�صبة  بلغت  حيث  للحرمان 

من ارتفاع ن�صبة اإمتل� الوحدات ال�صكنية البالغة %78. 

�رش  االأ من   %51 تواجه  تاأمينها:  املمكن  احلياتية  املتطلبات  عدد   .7

على  كالقدرة  احلياتية  املتطلبات  تاأمني  يف  ال�صديد  احلرمان 

ثاث اأو ال�صفر يقابل ذلك ن�صبة  تكييف الوحدة ال�صكنية اأو تغيري االأ

تلك  تاأمني  جمال  يف  منخف�س  حرمان  بن�صبة  �رش  االأ من   %32

املتطلبات.

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، م�صح الت�صغيل والبطالة 2003، 2004، 2005. 5.  اجلهاز املركزي للإ

حوال املعي�صية. ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات )2004(، تقرير م�صح االأ 6.  اجلهاز املركزي للإ

جور يف تكوين الدخل العائلي لل�شنوات 1979 و1984 و1988 و1993 و2005 اجلدول 7-7: ن�شبة م�شاهمة الرواتب والأ

19791984198819932005ال�صنة

46%19%24%29%45%ن�صبة امل�صاهمة

ح�صائية ال�صنوية. ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات )2005(، املجموعة االإ امل�صدر: اجلهاز املركزي للإ
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قت�شادي  �رسة الإ �شا�شية ملوؤ�رسات ميدان و�شع الأ �رس ح�شب م�شتويات احلرمان من احلاجات الأ ال�شكل 7-3: توزيع الأ

)%(

جمايل: تعك�س ن�صبة احلرمان  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ 8. تقييم االأ

�رش ت�صعر اأن و�صعها املعي�صي  املتو�صط البالغة 59% اإن غالبية االأ

28% من  تعتقد  )اأي حرمان متو�صط( يف حني  العتبة  عند حافة 

�رش اأنها اأ�رش فقرية احلال. اأما مي�صوري احلال فل تزيد ن�صبهم  االأ

على %13. 

ي�صتنتج يف �صوء هذا التحليل اأن املعدل العام للحرمان لعنا�رش ميدان 

مع  عام،  ب�صكل  العتبة  حد  من  تقرتب  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع 

العمل  وفر�س  العمل  توفر  عن  النا�س  ر�صا  مدى  يف  اأكرب  معاناة 

)ال�صكل 3-7(. 

املذكور،  امليدان  متغريات  ازاء  �رش  االأ بني  التباين  اإطار  يف  اأما 

فيلحظ من اجلدول 7-6 اإن اأكرث املتغريات تباينًا هي؛ متو�صط دخل 

الفرد، واإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع حيث 

مدى  متغري  يليهما   0.7 منهما  لكل  املعياري  نحراف  االإ قيمة  بلغت 

احلياتية  املتطلبات  وعدد  العمل،  وفر�س  العمل  توفر  عن  الر�صا 

املمكن تاأمينها، باأنحراف معياري قيمته 0.6.
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قت�شادي على م�شتوى  �شرة الإ 4. دليل ميدان و�شع الأ

املناطق اجلغرافية

من  احلرمان  لن�صب  مقارنة   8-4 وال�صك   8-7 اجلدول  يعر�س 

يلحظ  املعي�صة.  م�صتوى  ودليل  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان 

قت�صادي يف املنطقة  من اجلدول املذكور اإت�صاق م�صتوى احلرمان االإ

اجلنوبية مع اإجمايل احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة، يف حني اأظهر 

خرى، ومعلوم اأن اإن�صجام الدالالت  وجود اإختلفات يف املناطق االأ

املنطقة اجلنوبية  اأن  لي�صمل نواٍح عديدة. كما  اإمتداد احلرمان  يوؤكد 

التعليم  موؤ�رشات  بداللة   )4( الرتبة  اإحتلت  اإذ  حرمانا،  كرث  االأ هي 

والبنى التحتية وال�صكن وخ�صائ�س حميط امل�صكن. 

قناعات  مع  وتتفق  العراق  يف  العام  نطباع  االإ توؤكد  النتيجة  هذه 

اآنفا  الت�صنيف  ملءمة  اإىل  �صارة  االإ املنا�صب  ومن  التنمية،  خرباء 

لو�صف م�صتوى املعي�صة واألوان املعاناة، لكن برامج اإزالة احلرمان 

تتطلب اإكتمال ملفات املعلومات مبا ي�صاعد على فر�س التنمية يف تلك 

الطبيعية  املوارد  ت�صكيلة  املعلومات  تلك  على  مثلة  االأ ومن  املناطق. 

ر�س واملياه على نحو خا�س.  ب�صفة عامة وموارد االأ

اإن اإزالة احلرمان يف املنطقة اجلنوبية بالذات تتطلب اإ�صتيعاب ال�صكان 

قت�صادي يف فعاليات اإقت�صادية ذات اإنتاجية عالية،  يف �صن الن�صاط االإ

بيانات  اأ�صارت  لقد  احلديثة.  التقنية  من  ت�صتفيد  زراعية و�صناعية، 

اجلنوب  يف  الزراعية  مكانات  االإ حمدودية  اإىل  الزراعي7  التعداد 

�صجار  على نحو خميف، اإذ اأن حجم الرثوة احليوانية والدواجن واالأ

من  يلحظ  كما  وال�صكان  ر�س  االأ م�صاحة  مع  يتنا�صب  ال  املثمرة 

وانخفا�س  املح�صويل  الرتكيب  ملءمة  عدم  خرى  االأ الدرا�صات 

م�صتوى الغلة.

وتوزيعه  والتنظيمية  التقنية  وطبيعته  ال�صناعي  الن�صاط  حجم  اإن 

املناطق املحرومة، وقد تتطلب  قت�صادية يف  االإ امل�صكلة  املكاين يعمق 

برامج اإزالة احلرمان ت�صخي�س اأقاليم على اأ�ص�س اأخرى مثل ال�صياحة 

رواء: دميية،  ومدى قابلية املناطق يف التنمية ال�صياحية اأو طريقة االإ

وللتنمية  وهكذا.  بالروافد  ري  والفرات،  دجلة  طريق  عن  ري 

ت�صييق  اإعتماد  مر  االأ يتطلب  قد  التحتي واخلدمات،  والبناء  املكانية 

واملو�صل  والب�رشة  بغداد  اأي:  الكبرية،  الب�رشية  التجمعات  حجوم 

بقية  ومراكز  الكبرية،  ق�صية  االأ ومراكز  املحافظات  مراكز  وبقية 

ق�صية، ومراكز النواحي الريفية. االأ

قت�شادي  �رسة الإ اجلدول 7-8: ن�شب احلرمان مليدان و�شع الأ

�رس( ح�شب املنطقة )% للأ

املنطقة

دليل ميدان 

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

الرتتيب* 

دليل 

م�صتوى 

املعي�صة

الرتتيب*

52.6223.92ال�صمالية 

50.5130.53الو�صطى

54.2320.41بغداد

59.9441.94اجلنوبية

 31.2 55.1العراق

كرث حرمانا( قل حرمانا و4 للمنطقة االأ * ترتيب املناطق ح�صب ن�صب احلرمان ) 1 للمنطقة االأ
العامة  احلرمان  ن�صب  على  تزيد  املناطق  تلك  حرمان  ن�صب  ان  اىل  الغامقة  رقام  االأ ت�صري  ملحظة: 

للميدان اأو للدليل العام

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات )2005(، م�صح تقرير التعداد الزراعي ال�صامل. 7.  اجلهاز املركزي للإ

قت�شادي ح�شب املنطقة مقارنة بدليل م�شتوى  املعي�شة )%( �رسة الإ ال�شكل 7-4: ن�شب احلرمان مليدان و�شع الأ
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قت�شادي على م�شتوى  �شرة الإ 5. دليل ميدان و�شع الأ

املناطق اجلغرافية واحل�شر والريف

احل�رشية  البيئتني  بداللة   9-7 اجلدول  موؤ�رشات  مقارنة  عند 

والريفية، ميكن ملحظة ما ياأتي:

تخٌلف املناطق الريفية عن املناطق احل�رشية يف كل من املناطق   .1

اجلغرافية ال�صمالية والو�صطى واجلنوبية. فم�صتوى احلرمان يف 

قت�صادي يف املناطق احل�رشية كان %50  �رشة االإ ميدان و�صع االأ

75% و  الريفية كان  املناطق  التوايل ويف  58% على  و 47% و 

56% و 65% يف املناطق املذكورة على التوايل اأي�صا. كما يغيب 

ففي  وريفها.  حل�رشها  الواحدة  املنطقة  �صمن  املتوقع  الرتتيب 

ال�صمالية  املنطقة  املناطق احل�رشية يف  ياأتي ترتيب  الذي  الوقت 

االخرية  املرتبة  اإىل  الريفية  مناطقها  ترتيب  يرتاجع  )ثالثا( 

)الثامنة( يف حني يقرتب م�صتوى احلرمان يف كل من املنطقتني 

امل�صتوى  يرتاجع  اإذ  اجلنوبية،  املنطقة  يف  والريفية  احل�رشية 

خرية )ال�صاد�صة وال�صابعة(. باأحتللهما املرتبتني قبل االأ

الريف  يف  احلرمان  م�صتوى  فاإن  ال�صابق،  �صتنتاج  للإ خلفا   .2

املناطق احل�رشية  دنى من بني كل من  االأ يعد هو  لبغداد  التابع 

والريفية يف العراق. يف حني حتتل املناطق احل�رشية يف بغداد 

املرتبة الرابعة من حيث م�صتوى احلرمان. تعد املناطق الريفية 

التابعة ملحافظة بغداد متمثلة يف مناطق الرا�صدية، وابو غريب، 

املتطورة  املناطق  من  واملدائن وغريها  واللطيفية،  واليو�صفية، 

ب�صاتني  وكرثة  الزراعي  اإنتاجها  بتنوع  وتتميز  زراعيا، 

روائية وخدمات الطرق  الفواكه فيها، ف�صل عن الت�صهيلت االإ

ت�صاالت نتيجة قربها من العا�صمة )بغداد(. واالإ

قت�شادي على  �شرة الإ �شرات دليل ميدان و�شع الأ 6. موؤ

م�شتوى العراق واحل�شر والريف

قت�صادي ح�صب البيئة،   �رشة االإ على �صعيد موؤ�رشات ميدان و�صع االأ

ح�صب  احلرمان  ن�صب  يف  تباين  وجود   10-7 اجلدول  من  يلحظ 

كل موؤ�رش.

م�صتويات  يف  كبريا  ت�صابها  هنا�  ان   10-7 اجلدول  من  يت�صح 

احلرملن يف كل من املناطق احل�رشية والريفية، وهو ما مل يلحظ 

خرى حني مقارنة موؤ�رشات احل�رش  يف غالبية موؤ�رشات امليادين االأ

مبوؤ�رشات الريف. با�صتثناء الن�صبة العالية للحرمان ال�صديد من عدد 

ال�صلع املعمرة يف الريف مقارنة باحل�رش، حيث يلحظ ان 82% من 

�رش الريفية تعاين من احلرمان يف اإمتل� ال�صلع املعمرة مقارنة  االأ

�رس( قت�شادي ح�شب املنطقة واحل�رس والريف )% للأ �رسة الإ اجلدول 7-9: ن�شب احلرمان مليدان و�شع الأ

البيئةاملنطقة
�رشة  دليل ميدان و�صع االأ

قت�صادي االإ
الرتتيب*دليل م�صتوى املعي�صةالرتتيب*

ال�صمالية

 

49.8317.42ح�رش

75.2878.18ريف

52.623.9ح�رش وريف

الو�صطى

 

46.7212.81ح�رش

56.4558.26ريف

50.530.5ح�رش وريف

بغداد

 

55.5419.33ح�رش

36.7135.85ريف

54.220.4ح�رش وريف

اجلنوبية

 

58.1630.24ح�رش

64.5774.27ريف

59.942.9ح�رش وريف

العراق

 

53.73.7521.22.5ح�رش

59.85.2564.96.5ريف

55.131.2ح�رش وريف

كرث حرمانا( قل حرمانا، 8 للمنطقة االأ * ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ
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نتباه اأي�صا انخفا�س م�صتوى  بـ 54% يف احل�رش. ولعل ما يلفت االإ

�رشة حيث �صجلت %8  فراد االأ احلرمان ملوؤ�رش و�صع حالة العمل الأ

يف احل�رش و7% يف الريف.

اأما بقية املوؤ�رشات فقد �صهدت ن�صبا عالية من احلرمان ال�صديد تفوق 

ملكية  باإ�صتثناء   %31 البالغ  املعي�صة  م�صتوى  لدليل  احلرمان  م�صتوى 

جمايل  االإ قت�صادي  االإ لو�صعها  �رشة  االأ وتقييم  الثابتة  �صول  االأ

�رشة. فراد االأ �صافة اىل و�صع حالة العمل الأ باالإ

قت�شادي ح�شب  �شرة الإ 7. دليل ميدان و�شع الأ

املحافظات 

يف الوقت الذي تقت�صي فيه عملية التنمية املتوازنة توزيع ثمارها على 

احلرمان  م�صتوى  يف  الكبري  التفاوت  يعك�س  املختلفة،  البلد  مناطق 

قت�صادي تخٌلف خطط  �رشة االإ اأزاء ميدان و�صع االأ بني املحافظات 

التنمية املكانية عن حتقيق هدف التوازن املذكور )ال�صكل 7-5(. اإن 

قت�صادي التي قّدرت بـ 55% والتي  ن�صبة احلرمان مليدان الو�صع االإ

باختلفات  اإقرتنت   %31 البالغ  املعي�صة  م�صتوى  دليل  على  زادت 

كبرية يف م�صتواها بني املحافظات )اجلدول 7-11(. جاءت حمافظة 

قل حرمانًا من هذا امليدان، وقد بلغ الدليل  وىل االأ كركو� باملرتبة االأ

فيها 43% وجاءت اأربيل يف املرتبة الثانية بن�صبة 44% ثم دياىل بن�صبة 

.%47

تقع املحافظات الثلثة املذكورة اىل اإل�صمال وال�رشق من العراق، 

قت�صادية والرتكيبة الدميوغرافية.  ن�صطة االإ وفيها ت�صابه ن�صبي يف االأ

التالية؛ الرابعة واخلام�صة وال�صاد�صة فكانت ملحافظات  اأما املراتب 

الدين،  و�صلح  ووا�صط  نبار  االأ وهي  الو�صطى  املنطقة  يف  تقع 

وقد بلغت قيم الدليل فيها 43% و49% و50% على التوايل. وتكاد 

قت�شادي  �رسة الإ �شا�شية ملوؤ�رسات ميدان و�شع الأ �رس ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ اجلدول 7-10: توزيع الأ

واحل�رس والريف )%(

املوؤ�رش

احلرمان يف الريف حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال 

ن�صبة 

اإىل احل�رش ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

37.149.820.119.342.830.91.3متو�صط دخل الفرد 2004

36.135.642.642.421.422.01.0اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

55.661.421.721.822.716.81.1مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل

�رشة فراد االأ 7.96.615.014.377.179.10.8و�صع حالة العمل الأ

عالة 54.152.113.311.232.536.71.0معدل االإ

53.582.220.811.425.76.41.5عدد ال�صلع املعمرة

�صول 21.49.455.562.723.127.80.4ملكية االأ

50.453.916.217.233.428.91.1عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها

جمايل  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ 27.527.559.160.413.412.11.0تقييم االأ

قت�صادي  �رشة االإ 53.759.827.427.418.912.91.1دليل ميدان و�صع االأ

ومي�صان،  الب�رشة  اجلنوبيتني،  املحافظتني  يف  الدليل  قيم  تقرتب 

حيث تقعان يف املرتبتني ال�صابعة والتا�صعة بن�صبة 54% و 55% على 

التوايل.

منت�صف  يف  فتقعان  ونينوى،  بغداد  �صكانًا،  املحافظات  اأكرب  اأما 

اأن  54%. غري  تبلغ ن�صبة احلرمان يف كل منهما  اإذ  الدليل،  م�صتوى 

و�صط  االأ الفرات  نطاق  �صمن  تقع  التي  هي  حااًل  املحافظات  اأ�صواأ 

املثنى  النجف،  بابل،  قار،  ذي  القاد�صية،  حمافظات  وهي  وجنوبه 

خرية )14–18(، )اخلارطة 1-7(. حيث اإحتلت املراتب اخلم�صة االأ

يف  احلرمان  م�صتوى  ح�صب  املحافظات  لرتتيب  ب�صيطة  مقارنة  اإن 

م�صتوى  دليل  ح�صب  ترتيبها  مع  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان 

بلغ  ترابطًا طرديًا وا�صحًا. وقد  تعك�س   ،)12-7 املعي�صة )اجلدول 

قدره  توافقًا  هنا�  ان  0.69، مبعنى  بينهما  الرتب  اإرتباط  معامل 

تاأخرًا بداللة و�صع  او  تقدمًا  املحافظات  اأن يقرتن ترتيب  70% يف 

جتاه. قت�صادي مع دليل م�صتوى املعي�صة بنف�س االأ �رشة االإ االأ

ومقداره  ختلف  االأ اإجتاه   12-7 اجلدول  من  خري  االأ العمود  يبني 

ودليل  قت�صادي  االإ الو�صع  ميدان  دليل  املحافظة ح�صب  ترتيب  بني 

ح�صب  املحافظة  ترتيب  ان  تعني  ال�صالبة  والقيمة  املعي�صة.  م�صتوى 

ح�صب  ترتيبها  من  تاأخرًا  اأكرث  هو  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  دليل 

قت�صادي  دليل م�صتوى املعي�صة، اأي اإن اإجنازها يف جمال و�صعها االإ

اأقل مما هو عليه بالن�صبة ملجمل اأو�صاعها املعي�صية مقارنة باملحافظات 

خرى. االأ

ان  املذكور  اجلدول  من  خري  االأ العمود  الواردة يف  الفروق  تعك�س 

الدين واملثنى وذي قار هو نف�صه  نبار و�صلح  ترتيب حمافظات االأ

قت�صادي ودليل م�صتوى املعي�صة، كما  �رشة االإ لكل من دليل و�صع االأ

النقطتني،  يتجاوز  ال  حمافظات  ت�صع  يف  ب�صيُط  الفرق  اأن  اأظهرت 
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�رس( قت�شادي ح�شب املحافظات )% للأ �رسة الإ ال�شكل 7-5: ن�شب احلرمان مليدان و�شع الأ

�رسة  الأ و�شع  مليدان  احلرمان  ن�شب   :11-7 اجلدول 

قت�شادي ح�شب املحافظات ومقارنتها بدليل م�شتوى  الإ

�رس( – بالرتتيب الت�شاعدي املعي�شة )% للأ
 

احلرمان  لن�شبة  تبعًا  املحافظات  ترتيب   :12-7 اجلدول 

قت�شادي ولعموم دليل م�شتوى  �رسة الإ مليدان و�شع الأ

املعي�سة

املحافظة
�رشة  دليل ميدان و�صع االأ

قت�صادي االإ
املحافظةدليل م�صتوى املعي�صة

دليل ميدان 

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

الفرق بني 

الرتتيبني

132كركو�42.820.4كركو�

-211اأربيل 43.915.5اأربيل 

31411دياىل47.147.4دياىل

نبار  نبار 48.122.9االأ 440االأ

5127وا�صط49.143.5وا�صط

660�صلح الدين49.528.5�صلح الدين

-752الب�رشة54.028.2الب�رشة

-826بغداد54.220.4بغداد

9101مي�صان 54.933.1مي�صان 

-1082نينوى57.229.0نينوى

-1192ال�صليمانية57.929.4ال�صليمانية

12131كربلء58.145.6كربلء

-1376دهو�58.928.6دهو�

14162القاد�صية62.651.6القاد�صية

15150ذي قار62.749.7ذي قار

16171بابل63.855.5بابل

-17116النجف66.338.8النجف

18180املثنى 80.456.4املثنى 

كرث حرمانا (55.131.2العراق قل حرمانا و18 للمحافظة االأ )1 املحافظة االأ

رقام الغامقة يف اجلدول 7-11 اىل ان ن�صبة احلرمان يف تلك املحافظات تزيد على ن�صبة احلرمان العامة للميدان اأو للدليل العام، اأما القيمة الغامقة يف اجلدول 7-12 فتبني اأكرب فرق يف الرتتيب بني  ملحظة: ت�صري االأ

�صارة �صالبة دل ذلك على ان م�صتوى حرمان املحافظة من امليدان اأكرث  دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، يف حني متثل القيم ال�صالبة الفرق بني ترتيب املحافظة ح�صب دليل م�صتوى املعي�صة ودليل امليدان، فاإذا كانت االإ

من م�صتوى احلرمان لدليل م�صتوى املعي�صة



169 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

بابل،  اأربيل،  كركو�،  ال�صليمانية،  نينوى،  هي؛  املحافظات  هذه 

بني  كبريُة  الفروق  لكن  الب�رشة.  مي�صان،  القاد�صية،  كربلء، 

قت�صادي  جتاه. فامل�صتوى االإ الدليلني ملحافظات اأخرى مع اأختلف االأ

�رش يف حمافظتي دياىل ووا�صط اف�صل من م�صتواها املعي�صي العام،  للأ

اإذ بلغت الفروق يف نقاط الرتتيب 11 و7 على التواي، يف حني يقل 

والنجف  وبغداد  دهو�  حمافظات  يف  �رش  للأ قت�صادي  االإ امل�صتوى 

حيث بلغت الفروق يف نقاط الرتتيب -6  لكل منها.

يف  اليها  �صارة  االأ �صيق  التي  احلرمان  موؤ�رشات  عن  التعبري  عند 

مت  املحافظات،  ح�صب  لل�صكان  الفعلي  العدد  بداللة   11-7 اجلدول 

فراد املحرومني  جمايل من االأ ح�صاب ح�صة كل حمافظة من العدد االإ

فراد  يف العراق. يعر�س اجلدول 7-13 ح�صة كل حمافظة من االأ

قت�صادي وترتيب املحافظات  �رشة االإ املحرومني يف ميدان و�صع االأ

وفقًا لذلك.

ُيعدون  العراقيني  من  مليون   15.3 ان  اىل   13-7 اجلدول  ي�صري 

�صكنة  من  مليون   3.7 وان  قت�صادي،  االإ الو�صع  بداللة  حمرومني 

فراد  االأ عدد  من   %24 ن�صبة  وي�صكلون  حمرومني،  ُيعدون  بغداد 

املحرومني يف العراق. اإن ذلك يعني ان ثقل املحرومني يف هذا امليدان 

يف بغداد مياثل ثقل �صكان بغداد الذي ي�صكل ربع �صكان العراق-كما 

هو معروف من معطيات التعدادات العامة لل�صكان. يلي ذلك حمافظة 

فراد املحرومني 1.5 مليون ن�صمة بن�صبة %10  نينوى حيث بلغ عدد االأ

�رس( قت�شادي ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ �رسة الإ اخلارطة 7-1: دليل ميدان و�شع الأ

ت�صكل املناطق الريفية يف 

حمافظات املثنى والنجف 

ودهو� وال�صليمانية ونينوى 

والقاد�صية وبابل وذي قار 

اأكرث من 60% من جمموع 

�رش املحرومة.  االأ

الدوائر البيانية يف اخلارطة 

تو�صح ان حمافظات وا�صط 

نبار ن�صبة  وكربلء وبغداد واالأ

�رش احل�رشية املحرومة  االأ

تزيد عن الن�صبة املقابلة يف 

مناطقها.

ال توجد اأية منطقة تقل فيها 

�رش املحرومة عن  ن�صبة االأ

�رش  40% من جمموع االأ

مما ي�صري اىل معاناة احل�رش 

والريف على حٍد �صواء من 

ارتفاع م�صتوى احلرمان يف 

قت�صادي. ميدان الو�صع االإ

تقريبًا، وهذه الن�صبة متاثل عدد �صكان املحافظة من اإجمايل عدد �صكان 

فراد املحرومني فيها  العراق. ويلحظ ان حمافظة املثنى يزيد عدد االأ

اأفراداملحافظة من جمموع  ن�صبة  قت�صادي على  االإ اإطار و�صعهم  يف 

املحرومني فهي  فراد  االأ املحافظات يف عدد  اأقل  اأما  العراق.  �صكان 

حمافظة دهو� حيث يبلغ عددهم 274 األف فرد ي�صكلون 1.8% اىل 

اإجمايل املحرومني يف العراق.

املحافظة  �صمن  املحرومني  فراد  االأ ن�صبة  ان   13-7 اجلدول  يظهر 

املحافظات  من  عددًا  اأ�صتثنينا  ما  واإذا  خرى.  الأ حمافظة  من  تختلف 

اىل  املحرومني  فراد  االأ عدد  من  مرتفعة  ن�صبًا  فيها  تظهر  ال  التي 

جمموع عدد اأفراد املحافظة، فاأن حمافظات ذي قار وبابل والنجف 

فراد  االأ لن�صبة  وا�صحة  بزيادة  اأت�صمت  واملثنى  وكربلء  والقاد�صية 

املحرومني فيها )اخلارطة 2-7(.

فراد  واذا كانت عملية ترتيب املحافظات ح�صب ح�صتها من اإجمايل االأ

خري من اجلدول 7-13 وا�صحة  املحرومني الواردة يف العمود قبل االأ

ترتيب  فاأن  ول،  االأ العمود  يف  الوارد  بالرتتيب  ارتباطها  بحكم 

الوارد يف  املحافظة  املحرومني �صمن  فراد  االأ ن�صبة  املحافظة ح�صب 

حمافظات  تتميز  حني  ففي  وا�صحًا.  اإختلفًا  تعك�س  خري  االأ العمود 

املحرومني  فراد  االأ ن�صبة  يف  ن�صجام  باالأ ودياىل  وكركو�  اأربيل 

الثامن ع�رش لتعك�س ارتفاعًا  املنخف�صة، فاأن املثنى جاءت بالرتتيب 

فراد املحرومني يف هذه املحافظة.   وا�صحًا يف ن�صبة االأ
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قت�شادي- بالرتتيب الت�شاعدي مبوجب  �رسة الإ اجلدول 7-13: ح�شة املحافظات من اإجمايل املحرومني مليدان و�شع الأ

ن�شبة احلرمان

املحافظة
فراد  عدد االأ

املحرومني )الف(

ح�صة املحافظة من 

اجمايل املحرومني 

يف العراق

فراد  ن�صبة االأ

املحرومني �صمن 

املحافظة

ترتيب املحافظة ح�صب ح�صتها 

فراد املحرومني  من اجمايل االأ

قل  )الرتتيب 1 للمحافظة االأ

حرمانا(

ترتيب املحافظة ح�صب  ن�صبة 

فراد املحرومني  �صمن املحافظة  االأ

قل  )الرتتيب 1 للمحافظة االأ

حرمانا(

366523.955.9188بغداد

14969.859.11712نينوى

9956.558.01610ال�صليمانية

9876.454.9157الب�رشة

9706.365.91416ذي قار

9646.364.61314بابل

6834.448.2123دياىل

6624.367.71117النجف

نبار 6474.249.0104االأ

6134.044.191اأربيل

5913.964.9815القاد�صية

5593.650.676�صلح الدين

4833.149.765وا�صط

4723.160.0513كربلء

4563.082.2418املثنى

4392.957.539مي�صان

3892.545.522كركو�

2741.858.1111دهو�

15347100.056.7العراق

على الرغم من ان بغداد هي 

العا�صمة، وعلى الرغم من 

ان متو�صط دخل الفرد يف 

بغداد يبدو اأعلى من غريه يف 

خرى، اإال اأن  املحافظات االأ

فراد الذين يعانون من  عدد االأ

احلرمان يف م�صتوى و�صعهم 

املعي�صي، والذين تعك�صهم 

عمدة البيانية، كبري جدًا  االأ

عداد املوؤ�رشة يف  مقارنة باالأ

خرى. املحافظات االأ

�رشطة البيانية يف  تعك�س االأ

فراد  املحافظات ان عدد االأ

الذين ال يعانون من احلرمان 

يف هذا امليدان حمدود 

ن�صبيًا، ال�صيما يف املحافظات 

اجلنوبية، حيث يتقل�س 

دنى. عددهم اىل حٌده االأ

قت�شادي – حمافظات �رسة الإ فراد ح�شب م�شتوى احلرمان مليدان و�شع الأ اخلارطة 7-2: توزيع الأ
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قت�شادي ح�شب  �شرة الإ �شرات ميدان و�شع الأ 8. موؤ

املحافظات

�رش املحرومة ح�صب  يبني اجلدول 7-14 واخلارطة 7-3، ن�صب االأ

وح�صب  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  مليدان  املكونة  الت�صعة  املوؤ�رشات 

املحافظات. 

اإىل  الف�صل  هذا  من  ال�صابقة  جزاء  االأ عر�صتها  التي  البيانات  ت�صري 

ميدان  تعريف  يف  الداخلة  املتغريات  بداللة  احلرمان  ن�صبة  ارتفاع 

قت�صادي. فقد بلغت 55% وال يفوقها اإال احلرمان  �رشة االإ و�صع االأ

اأعلى ن�صبة حرمان يف  58%. وقد كانت  التحتية الذي بلغ  البنى  يف 

املثنى وهي 80% واأدناها يف كركو� بن�صبة %43.

غري اأن ترتيب املحافظات من حيث م�صتوى احلرمان اأزاء كل متغري 

الذي متت  قت�صادي  االإ �رشة  يتبع ترتيب دليل ميدان و�صع االأ قد ال 

اإتفاق عام  7-11، على الرغم من وجود  اإليه يف اجلدول  �صارة  االإ

اأدناه  يف  كان   2004 لعام  الفرد  ح�صة  فمتو�صط  الرتتيب.  ذلك  مع 

فعل يف حمافظة املثنى، اإذ بلغت ن�صبة احلرمان 67% مقارنة باملتو�صط 

العام على م�صتوى العراق البالغ 40% )اجلدول 7-14(. وباإ�صتثناء 

�صد حرمانا  �صول فاإن م�صتوى احلرمان يف املحافظة االأ متغري ملكية االأ

جميعا.  خرى  االأ للمتغريات  العام  املتو�صط  من  اأعلى  كان  )املثنى( 

وحمافظة كركو� التي �صجلت اأدنى م�صتويات حرمان مليدان الو�صع 

قت�صادي، كان م�صتوى احلرمان لكل متغري من املتغريات الت�صعة  االإ

املكونة للميدان اأقل من م�صتوى حرمان عموم العراق، باإ�صتثناء متغري 

 %25 كركو�  يف  احلرمان  ن�صبة  تبلغ  اإذ  �صول  االأ ملكية  هو  واحد 

مقارنة مب�صتوى احلرمان العام البالغ %19.

قت�شادي ح�شب  �شرة الإ 9. دليل ميدان و�شع الأ

املحافظات واحل�شر والريف

قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان  يف  احلرمان  ن�صبة  مقارنة  حني 

يلحظ  حمافظة،  كل  يف  والريفية  احل�رشية  البيئتني  م�صتوى  على 

مرة اأخرى عدم وجود اإتفاق يف ترتيب م�صتوى احلرمان يف ح�رش 

يف  احلرمان  م�صتوى  اأن  اإىل  �صارة  االإ ومع  حمافظة.  كل  وريف 

 ،)4-7 )اخلارطة  احل�رش  يف  احلرمان  م�صتوى  من  اأعلى  الريف 

الرتتيب  بغداد جاء يف  اأن ريف حمافظة  اإىل   15-7 ي�صري اجلدول 

املناطق  كل  بني  من  ف�صل  االأ هي  املنطقة  هذه  اأن  ليعك�س  ول  االأ

فيها  احلرمان  م�صتوى  بلغ  وقد  املحافظات  يف  والريفية  احل�رشية 

37% يليه ح�رش حمافظة كركو� ثم ريف حمافظة وا�صط ثم ح�رش 

اأ�صواأ  اأما  باملرتبة اخلام�صة.  اأربيل  حمافظة دياىل ثم ح�رش حمافظة 

م�صتويات احلرمان فقد جاءت كلها يف املناطق الريفية مرتبة ت�صاعديا 

نينوى،  ريف  القاد�صية،  ريف  تي؛  كاالآ احلرمان  م�صتوى  ح�صب 

ريف ال�صليمانية، ريف دهو� ، ثم ريف النجف.

�رس( قت�شادي على م�شتوى املحافظات )% للأ �رسة الإ اخلارطة 7-3: موؤ�رسات دليل ميدان و�شع الأ

�رشطة  يلحظ من االأ

البيانية ان موؤ�رش عدد ال�صلع 

�رشة  املعمرة التي متتلكها االأ

ياأتي يف مقدمة املوؤ�رشات 

على حرمانًا، يليه موؤ�رش  االأ

الر�صا عن توفر العمل 

وفر�س العمل، ثم موؤ�رش 

عالة، ويلحظ نف�س  معدل االإ

غلب  النمط من التوزيع  والأ

حمافظات العراق.
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�رس( قت�شادي ح�شب املحافظات )% للأ �رسة الإ اجلدول 7-14: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان و�شع الأ

املحافظة

متو�صط 

دخل الفرد 

2004

اإمكانية 

احل�صول على 

100 األف دينار 

خلل اأ�صبوع

مدى 

الر�صا 

عن توفر 

العمل 

وفر�س 

العمل

و�صع 

حالة 

العمل 

فراد  الأ

�رشة االأ

معدل 

عالة االإ

عدد ال�صلع 

املعمرة

ملكية 

�صول  االأ

عدد املتطلبات 

احلياتية املمكن 

تاأمينها

�رشة  تقييم االأ

لو�صعها 

قت�صادي  االإ

جمايل  االإ

دليل ميدان 

�رشة  �صع االأ

قت�صادي االإ

39.040.350.416.465.962.919.943.536.658.9دهو�

53.331.448.95.454.863.111.869.222.957.2نينوى

33.744.049.68.244.256.629.676.647.357.9ال�صليمانية

32.024.842.15.852.460.825.139.411.242.8كركو�

23.239.525.72.849.945.321.251.032.543.9اأربيل

45.043.561.75.752.373.813.05.527.747.1دياىل

نبار 40.131.555.06.455.059.411.936.513.848.1االأ

37.527.163.29.254.847.921.049.527.154.2يغداد

44.838.368.05.555.270.715.261.027.863.8بابل 

39.834.270.77.255.762.920.958.631.758.1كربلء

42.344.675.34.447.667.413.128.222.649.1وا�صط

60.129.443.75.047.167.616.030.713.449.5�صلح الدين

46.340.467.210.957.569.122.162.427.266.3النجف

39.638.167.36.647.373.58.466.830.762.6القاد�صية

67.149.768.520.168.875.611.777.934.180.4املثنى

49.239.955.79.267.272.810.749.822.862.7ذي قار

32.543.757.15.760.973.69.841.422.254.9مي�صان

26.551.052.77.148.462.827.453.933.654.0الب�رشة

40.036.056.97.653.760.018.751.227.555.1العراق

رقام الغامقة اىل ان ن�صب حرمان تلك املحافظات تزيد على ن�صب احلرمان العامة للدليل اأو للموؤ�رش ملحظة: ت�صري االأ

�رس  قت�شادي ح�شب ح�رس وريف املحافظات )% من اإجمايل الأ �رسة الإ اخلارطة 7–4: م�شتويات احلرمان مليدان و�شع الأ

املقيمة يف املحافظة(

    
    احل�رس                                                                                      الريف
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احل�رش  بني  احلرمان  م�صتوى  يف  كبريا  فرقا  هنا�  اأن  يلحظ  كما 

حني  يف  وبغداد،  كرد�صتان،  اإقليم  حمافظات  من  كل  يف  والريف 

يقرتب م�صتوى احلرمان بني احل�رش والريف يف كل من حمافظات 

�صلح الدين وذي قار ومي�صان. لكن م�صتوى احلرمان يف حمافظة 

بلغ  اإذ  العراق  عموم  يف  احلرمان  م�صتوى  عن  يقل  الدين  �صلح 

يف  العام  باملتو�صط  مقارنة   %48 ح�رشها  يف  احلرمان  م�صتوى 

ريفها  يف  احلرمان  م�صتوى  وبلغ   ،)%54( العراق  وريف  ح�رش 

51% مقارنة باملتو�صط العام يف ريف العراق )60%( يف حني يزيد 

قار  م�صتوى احلرمان يف كل من احل�رش والريف يف حمافظة ذي 

على املتو�صط العام.

لدليل  املحافظات  يف  والريف  احل�رش  من  كل  ترتيب  مقارنة  وعند 

ذلك  يف  الكبري  الفرق  يلحظ  قت�صادي،  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان 

�رس( قت�شادي ح�شب املحافظات وترتيب احل�رس والريف )% للأ �رسة الإ اجلدول 7-15: ن�شب احلرمان مليدان و�شع الأ

الرتتيب%املحافظة
دليل م�صتوى 

املعي�صة

 

الرتتيب%املحافظة
دليل م�صتوى 

املعي�صة

دهو�

46.163.9ح�رش

كربلء

61.52539.3ح�رش

47.9864.3ريف78.83467.1ريف

45.6 58.1ح�رش وريف28.6 58.9ح�رش وريف

نينوى

50.01211.1ح�رش

وا�صط

53.31625.6ح�رش

41.7374.7ريف71.93165.7ريف

43.5 49.1ح�رش وريف29.0 57.2ح�رش وريف

ال�صليمانية

55.81922.6ح�رش

�صلح 

الدين

48.21021.1ح�رش

50.81345.7ريف76.73391.6ريف

28.5 49.5ح�رش وريف29.4 57.9ح�رش وريف

كركو�

41.428.6ح�رش

النجف

63.02728.5ح�رش

80.03580.3ريف48.0964.4ريف

20.4 42.8ح�رش وريف

 

38.8 66.3ح�رش وريف

اأربيل

43.4513.7ح�رش

القاد�صية

58.02233.4ح�رش

71.93188.2ريف57.32166.0ريف

51.6 62.6ح�رش وريف15.5 43.9ح�رش وريف

دياىل

42.0425.3ح�رش

املثنى

70.53029.3ح�رش

93.03690.8ريف52.01468.8ريف

65.4 80.4ح�رش وريف47.4 47.1ح�رش وريف

نبار االأ

48.7119.1ح�رش

ذي قار

62.12635.9ح�رش

64.02876.7ريف47.4741.0ريف

49.7 62.7ح�رش وريف22.9 48.1ح�رش وريف

بغداد

55.51819.3ح�رش

مي�صان

54.41718.2ح�رش

56.12074.2ريف36.7135.8ريف

33.1 54.9ح�رش وريف20.4 54.2ح�رش وريف

بابل

60.02340.2ح�رش

الب�رشة

52.71525.1ح�رش

61.02445.9ريف68.62975.0ريف

28.2 54.0ح�رش وريف55.5 63.8ح�رش وريف

العراق

53.716.021.2ح�رش

59.820.964.9ريف

55.118.531.2ح�رش وريف

جاء  اإذ  بغداد  ريف  باأ�صتثناء  احل�رشية  املناطق  ل�صالح  غالبيتها  يف 

ول، كما مٌر ذكره، حيث يعك�س ذلك فرقًا وا�صحًا  يف الرتتيب االأ

�رشة  االأ و�صع  عن  بغداد  يف  قت�صادي  االإ الريفية  �رشة  االأ و�صع  يف 

يف  كبرية  فروق  �ُصجلت  كما  الرتتيب.  يف  نقطة   17 بـ  احل�رشية 

قت�صادي يف حمافظات دهو�  االإ �رشة احل�رشية والريفية  و�صع االأ

ونينوى واأربيل وكربلء زادت على 15 نقطة. اأما املحافظات التي 

تت�صم بتقارب ترتيب م�صتوى و�صع اأ�رشها احل�رشية والريفية التي 

مل يزد الفرق بينها عن 7 نقاط فهي على نوعني. اأولهما املحافظات 

حمافظات  وهي  املنخف�س  احلرمان  م�صتويات  يف  ترتيبها  يقع  التي 

املعي�صي  امل�صتوى  تقارب  اإن  الدين.  و�صلح  نبار  واالأ كركو� 

ناحية  يعك�س  املحافظات  تلك  يف  والريف  احل�رش  من  كل  ل�صكان 

ترتيبها  يقع  التي  املحافظات  اأما  الريف.  يف  اأف�صل  لو�صع  اإيجابية 

واملثنى وذي  بابل  العايل، وهي حمافظات  احلرمان  م�صتويات  يف 
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قار ومي�صان، فاأن تقارب امل�صتوى املعي�صي ل�صكان كل من احل�رش 

والريف فيها يعك�س تٌدين امل�صتوى يف كليهما.

قت�شادي ح�شب  �شرة الإ �شرات ميدان و�شع الأ 10. موؤ

املحافظات واحل�شر والريف

ختلف يف م�صتويات احلرمان  �صارة يف اأجزاء �صابقة اىل االأ متت االأ

قت�صادي.  �رشة االإ بني املحافظات واملناطق اجلغرافية لدليل و�صع االأ

ختلفات على م�صتوى كل موؤ�رش من  اأما هذا اجلزء فيتناول حتليل االإ

م�صتوى  على  الت�صعة  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان  موؤ�رشات 

مقارنة  من  ي�صتنتج  املحافظات.  يف  والريفية  احل�رشية  البيئتني 

معطيات اجلدول 7-16 وال�صكل 7-6 ما ياأتي:

هو  اأربيل  حمافظة  ح�رش  ُيعد   :2004 الفرد  دخل  متو�صط  اأ. 

ف�صل من حيث انخفا�س م�صتوى احلرمان ملتو�صط دخل الفرد  االأ

عام 2004 اإذ بلغت ن�صبة احلرمان فيها حوايل 23%، يليه ح�رش 

حمافظة الب�رشة وريفها بن�صبة حرمان بلغت حوايل 26% و%29 

على التوايل.  

فراد يف حمافظة الب�رشة بح�رشها  اإن انخفا�س ن�صبة حرمان االأ

قت�صادي  مني والن�صاط االإ وريفها يعك�س اأثر كل من اال�صتقرار االأ

نتعا�س الن�صبي لن�صاط  باأعتبارها ميناء العراق الوحيد، حيث االأ

النقل املائي، ف�صًل عن كون الب�رشة من املحافظات الزراعية 

ملحا�صيل معينة منها ب�صكل خا�س التمر وت�صنيعه، والطماطة.

 %83 بن�صة  املثنى  حمافظة  ريف  فهي  حرمانًا  املناطق  اأ�صد  اأما 

بن�صبة حرمان  الدين  نينوى و�صلح  وريف كل من حمافظتي 

منية  64% و66:% على التوايل، وقد يكون للظروف االأ بلغت 

للمحافظتني اأثُر يف تخٌلف القطاع الزراعي خلل عام 2004.

ب. اإمكانية احل�صول على 100 الف دينار خلل اأ�صبوع: مل ت�صجل 

املحافظات  ن�صب حرمان عالية يف كل من احل�رش والريف يف 

اأ�صبوع.  خلل  دينار  األف   100 على  احل�صول  اإمكانية  اإزاء 

�رش يف ريف  االأ ان   16-7 اأهم ما ميكن ملحظته من اجلدول 

اإذ بلغت ن�صبة احلرمان  بغداد مل ت�صجل معاناة يف هذا اجلانب، 

5% فقط.

ارتفاع  يلحظ  العمل:  وفر�س  العمل  توفر  عن  الر�صا  مدى  ج. 

احل�رشية  املناطق  من  كل  يف  املوؤ�رش  هذا  من  احلرمان  ن�صب 

يف  اإال  بينهما  كبري  فرق  ي�صجل  ومل  املحافظات.  يف  والريفية 

احل�رش  يف  احلرمان  ن�صبة  بلغت  حيث  ال�صليمانية،  حمافظة 

اأقل املحافظات فروقًا بني احل�رش  اأما   .%74 47% ويف الريف 

والريف من حيث مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل 

74% يف احل�رش ون�صبة  فهي حمافظة وا�صط حيث �صجلت ن�صبة 

77% يف الريف.

هذا  احلرمان من  ن�صب  تعد  �رشة:  االأ فراد  الأ العمل  حالة  و�صع  د. 

وجود  يلحظ  وال  املوؤ�رشات،  ببقية  مقارنة  منخف�صة  املوؤ�رش 

باإ�صتثناء  املحافظات  يف  والريف  احل�رش  بني  كبرية  فروق 

حمافظات دهو� واملثنى حيث تقرتب ن�صبة احلرمان يف الريف 

من %25.

عالة بني  عالة: تتقارب ن�صب احلرمان فيها معدالت االإ هـ.معدل االإ

احل�رش والريف يف املحافظات. غري ان هنا� حمافظات تزيد 

عالة يف املناطق احل�رشية عما  ن�صبة احلرمان ب�صبب معدالت االإ

بغداد،  نبار،  االأ حمافظات  وهي  الريفية  املناطق  يف  عليه  هي 

مي�صان،  القاد�صية،  الدين،  �صلح  وا�صط،  كربلء،  بابل، 

خرى فتقل فيها ن�صبة احلرمان ب�صبب  الب�رشة. اأما املحافظات االأ

عالة يف املناطق احل�رشية مقارنة باملناطق الريفية. معدالت االإ

و. عدد ال�صلع املعمرة: تزيد ن�صبة احلرمان من امتل� ال�صلع املعمرة 

ن�صبة احلرمان يف  املحافظات على  الريفية يف جميع  املناطق  يف 

املناطق احل�رشية. وتزيد الفروق بني بع�صها لتقرتب من %50. 

منها حمافظات دهو�، ونينوى، وال�صليمانية، واأربيل.

�صول: ال تعاين غالبية املناطق احل�رشية والريفية من  ملكية االأ ز. 

خا�س.  ب�صكل  امل�صكن  الثابتة،  �صول  االأ امتل�  يف  حرمان 

امليادين  دلة  والأ امليدان،  هذا  يف  خرى  االأ للموؤ�رشات  وخلفًا 

اأف�صل  تعد  املحافظات  كل  يف  الريفية  املناطق  فاأن  خرى،  االأ

احل�رشية.  املناطق  من  �صول  االأ هذه  امتل�  حيث  من  حااًل 

املواد  ونوع  ال�صكنية،  الوحدات  بناء  منط  ان  اىل  �صارة  االأ مع 

اأقل نوعية  ال�صكنية يف الريف  را�صي  امل�صتخدمة فيها، وقيمة االأ

واأرخ�س ثمنًا.

عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها: تعاين املناطق الريفية من  ح. 

معاناة  من  اأكرب  بدرجة  املهمة  احلياتية  املتطلبات  تاأمني  اإمكانية 

بغداد،  حمافظتي  باإ�صتثناء  املحافظات  كل  يف  الريفية  �رش  االأ

حيث بلغت ن�صبة احلرمان يف احل�رش 28% ويف الريف %14، 

ويف   %62 احل�رش  يف  احلرمان  ن�صبة  بلغت  حيث  وكربلء، 

48%. يوؤكد هذا اال�صتنتاج ان م�صتوى حرمان املناطق  الريف 

م�صتوى  من  اأقل  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  ميدان  من  الريفية 

خري  حرمان املناطق احل�رشية يف هاتني املحافظتني )العمود االأ

من اجلدول 16-7(.

من  احلرمان  ن�صبة  تعد  عام:  ب�صكل  قت�صادي  االإ الو�صع  ط. تقييم 

امليدان ب�صكل عام،  ن�صبيًا مقارنة مع دليل  املوؤ�رش منخف�صة  هذا 

ن�صبيًا  قليلة  تعد  والريفية  املناطق احل�رشية  بني  الفروق  ان  كما 

باإ�صتثناء حمافظة دهو� حيث �صجلت ن�صبة حرمان قدرها %23 

يف احل�رش مقارنة بـ 57% يف الريف.
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�رس( قت�شادي ح�شب املحافظات واحل�رس والريف )% للأ �رسة الإ اجلدول 7-16: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان و�شع الأ

املحافظة

متو�صط 

دخل الفرد 

2004

اإمكانية 

احل�صول 

على 100 

األف دينار 

خلل 

اأ�صبوع

مدى 

الر�صا عن 

توفر العمل 

وفر�س 

العمل

و�صع 

حالة العمل 

فراد  الأ

�رشة االأ

معدل 

عالة االإ

عدد ال�صلع 

املعمرة

ملكية 

�صول االأ

عدد 

املتطلبات 

احلياتية 

املمكن 

تاأمينها

تقييم 

الو�صع 

االقت�صادي 

ب�صكل عام

دليل ميدان 

الو�صع 

االقت�صادي 

�رشة للأ

دهو�

32.437.445.711.363.243.720.328.923.446.1ح�رش

48.844.957.824.370.192.719.366.257.178.8ريف

39.040.350.416.465.962.919.943.536.658.9ح�رش وريف

نينوى

48.030.349.15.352.251.315.562.219.250.0ح�رش

64.033.748.45.560.287.34.283.730.671.9ريف

53.331.448.95.454.863.111.869.222.957.2ح�رش وريف

ال�صليمانية

31.943.046.98.244.252.431.975.045.755.8ح�رش

51.553.073.68.044.894.49.090.962.776.7ريف

33.744.049.68.244.256.629.676.647.357.9ح�رش وريف

كركو�

29.625.544.56.349.855.523.736.511.841.4ح�رش

40.822.033.03.962.280.530.450.19.148.0ريف

32.024.842.15.852.460.825.139.411.242.8ح�رش وريف

اأربيل

22.939.225.62.849.643.721.650.632.143.4ح�رش

30.147.928.34.358.189.49.362.743.657.3ريف

23.239.525.72.849.945.321.251.032.543.9ح�رش وريف

دياىل

39.541.460.65.950.566.917.15.324.542.0ح�رش

50.445.662.65.554.180.59.05.630.852.0ريف

45.043.561.75.752.373.813.05.527.747.1ح�رش وريف

نبار االأ

37.630.655.57.661.048.616.032.812.148.7ح�رش

43.432.654.55.047.173.66.541.316.047.4ريف

40.131.555.06.455.059.411.936.513.848.1ح�رش وريف

بغداد

37.728.662.99.755.647.021.950.128.055.5ح�رش

34.95.267.62.643.760.77.440.914.436.7ريف

37.527.163.29.254.847.921.049.527.154.2ح�رش وريف

بابل

39.942.662.75.857.161.517.055.428.760.0ح�رش

51.032.774.65.252.982.412.968.026.768.6ريف

44.838.368.05.555.270.715.261.027.863.8ح�رش وريف

كربلء

39.437.468.37.856.860.325.362.131.561.5ح�رش

41.024.778.05.652.670.38.048.632.047.9ريف

39.834.270.77.255.762.920.958.631.758.1ح�رش وريف

وا�صط

42.950.574.46.056.457.118.023.725.653.3ح�رش

41.234.577.01.632.285.34.636.117.541.7ريف

42.344.675.34.447.667.413.128.222.649.1ح�رش وريف
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املحافظة

متو�صط 

دخل الفرد 

2004

اإمكانية 

احل�صول 

على 100 

األف دينار 

خلل 

اأ�صبوع

مدى 

الر�صا عن 

توفر العمل 

وفر�س 

العمل

و�صع 

حالة العمل 

فراد  الأ

�رشة االأ

معدل 

عالة االإ

عدد ال�صلع 

املعمرة

ملكية 

�صول االأ

عدد 

املتطلبات 

احلياتية 

املمكن 

تاأمينها

تقييم 

الو�صع 

االقت�صادي 

ب�صكل عام

دليل ميدان 

الو�صع 

االقت�صادي 

�رشة للأ

�صلح الدين

55.128.742.45.755.853.120.027.012.448.2ح�رش

65.530.144.94.338.082.711.934.514.450.8ريف

60.129.443.75.047.167.616.030.713.449.5ح�رش وريف

النجف

44.737.867.610.355.863.922.357.623.763.0ح�رش

52.651.365.913.464.490.121.381.841.380.0ريف

46.340.467.210.957.569.122.162.427.266.3ح�رش وريف

القاد�صية

33.835.960.67.654.364.111.659.528.858.0ح�رش

51.142.480.64.433.392.52.081.534.571.9ريف

39.638.167.36.647.373.58.466.830.762.6ح�رش وريف

املثنى

54.247.762.616.059.961.217.667.829.970.5ح�رش

83.452.376.025.480.194.04.390.739.493.0ريف

67.149.768.520.168.875.611.777.934.180.4ح�رش وريف

ذي قار

47.043.553.69.265.566.314.247.423.562.1ح�رش

53.432.859.89.270.385.53.954.621.664.0ريف

49.239.955.79.267.272.810.749.822.862.7ح�رش وريف

مي�صان

33.345.456.56.865.967.613.139.925.054.4ح�رش

30.239.058.62.847.190.20.645.514.756.1ريف

32.543.757.15.760.973.69.841.422.254.9ح�رش وريف

الب�رشة

26.249.952.17.249.060.328.053.331.952.7ح�رش

28.556.855.96.945.177.023.757.143.361.0ريف

26.551.052.77.148.462.827.453.933.654.0ح�رش وريف

العراق

37.136.155.67.954.153.521.450.427.553.7ح�رش

49.835.661.46.652.182.29.453.927.559.8ريف

40.036.056.97.653.760.018.751.227.555.1ح�رش وريف



177 التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق

�رس( قت�شادي ح�شب احل�رس والريف )% للأ �رسة الإ ال�شكل 7-6: ن�شب احلرمان ملوؤ�رسات ميدان و�شع الأ

ق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة، لذلك تظهر الفروق يف العدد ق�صية، وال�صبب يف ذلك يعود اىل دمج االأ طل�س يلحظ ان هنا� فروقًا يف عدد االأ ق�صية يف هذه اخلارطة مع ما ورد يف االأ ** عند مقارنة عدد االأ
ق�صية. قت�صادي على م�صتوى االأ * ملا كان حجم العينة ال ميكنه متثيل تفا�صيل موؤ�رشات كل ميدان، لذا �صنكتفي هنا بتحليل نتائج دليل ميدان الو�صع االإ

قت�شادي على  �شرة الإ 11. دليل ميدان و�شع الأ

*
ق�شية م�شتوى الأ

قت�صادي،  االإ �رش  االأ و�صع  ميدان  يف  احلرمان  ن�صبة  ارتفاع  ميتد 

ق�صية اأي�صًا. يوؤكد ذلك  الذي لوحظ على م�صتوى املحافظات، اىل االأ

حمر اأو ما يقرتب منه  ما تعك�صه اخلارطة 7-5 حيث يطغى اللون االأ

اإطار  ق�صية تعاين من احلرمان يف  اأن غالبية االأ اأجزائها. اي  على 

قت�صادي. و�صعها االإ

والتي  جدًا  متدٍن  قت�صادي  االإ و�صعها  باأن  تتميز  التي  ق�صية  االأ اأما 

تزيد فيها ن�صبة احلرمان على 70% فهي اأق�صية خممور، ال�صلمان، 

ال�صيخان، �صوق ال�صيوخ، اخل�رش، ال�صطرة، الرميثة، عني التمر، 

املناذرة،  �صميل،  املدينة،  ال�صماوة،  �صنجار،  ب�صدر،  �صهرزور، 

كفري،  بنجوين،  ال�رشقاط،  بدرة،  تلعفر،  الها�صمية،  زاخو، 

دربندخان، �صهربازار، عقرة.

ق�صية التي تزيد فيها  ان االأ

ن�صبة احلرمان عن %70 

والتي تعاين من اأعلى 

م�صتويات احلرمان، هي 23 

ق�صاءًا، منها ع�رشة اأق�صية 

يف املنطقة اجلنوبية، ع�رشة 

اأق�صية يف املنطقة ال�صمالية، 

وثلثة اأق�صية يف املنطقة 

ق�صية   الو�صطى. ان االأ

على حرمانًا هي خممور،  االأ

ال�صلمان، �صوق ال�صيوخ، 

اخل�رش، ال�صطرة.

 

�صجل ق�صاء ال�صويرة 

اأدنى م�صتويات احلرمان، 

ق�صية، )اأربيل  تليه االأ

و�صقلوة(**، الدور، ابو 

غريب، )عنه والرطبة(**.

�رس( ق�شية )% للأ قت�شادي ح�شب الأ �رسة الإ اخلارطة 7-5: دليل ميدان و�شع الأ
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12. ترابط امليدان مع خ�شائ�س ومتغريات اأخرى

وب�صكل  الدميوغرافية  بخ�صائ�صها  قت�صادي  االإ �رشة  االأ و�صع  يتاأثر 

اأو �صلبيا برتكيبة  اإيجابيا  يتاأثر  قت�صادية  اأن عبء احلياة االإ اإذ  كبري، 

�رشة حجما ونوعا. االأ

�رشة: ي�صري اجلدول 7-17 اإىل وجود علقة  اأ. العلقة مع حجم االأ

عليها  احلرمان  اأعباء  وزيادة  �رشة  االأ حجم  زيادة  بني  طردية 

�رشة عن خم�صة اأفراد يقل م�صتوى احلرمان  فعندما يقل حجم االأ

�رشة  االأ حجم  يكون  وعندما   .%55 البالغ  العام  املتو�صط  عن 

�رشة يف العراق، املقدر بـ 6.4 فردا،  قريبا من متو�صط حجم االأ

�رش  يقرتب م�صتوى احلرمان من املتو�صط العام اإذ يبلغ 54% للأ

اأفراد. يف   7 �رش ذات احلجم  56% للأ اأفراد، و   6 ذات احلجم 

اأفراد   9-8( احلجم  الكبرية  �رش  للأ �صدة  احلرمان  يزداد  حني 

من  التوايل.  على   %60 و   %62 مب�صتوى  فاأكرث(  اأفراد   10 و 

�رش الكبرية احلجم يف العراق ت�صم اأفرادًا )وهم  املعروف اأن االأ

�رشة. طفال وكبار ال�صن( يعيلهم عدد حمدود من اأفراد االأ االأ

�رشة: يلحظ من اجلدول 7-17 اأن اأف�صل  ب. العلقة مع نوع االأ

من  تتكون  التي  العائلة  هي  احلرمان  م�صتوى  تدين  يف  �رش  االأ

�رسة )%( قت�شادي وخ�شائ�ض الأ �رسة الإ �رس املحرومة ح�شب ميدان و�شع الأ اجلدول 7-17: ن�شب الأ

�رشة �رش )%(خا�صية االأ ن�صبة االأ
�رشة  دليل و�صع االأ

قت�صادي االإ
دليل م�صتوى املعي�صة

�رشة حجم االأ

1 اإىل 3
16.651.527.4

411.950.824.6

514.049.825.3

614.554.328.1

712.255.931.6

9 – 817.061.736.7

1013.860.443.4 فاأكرث

�رشة نوع االأ

بوين مع اأطفال حتت 18 8.864.135.7اأحد االأ

4.644.929.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 18

22.749.328.9اأبوين مع اأطفال حتت عمر 15

47.859.832.8اأبوين مع اأطفال حتت عمر 5

10.043.827.3زوج وزوجة دون اأطفال

1.174.228.7اأفراد غري متزوجني

5.048.127.3اآخرون

�رشة نوع جن�س رب االأ
88.654.131.1رجل 

11.462.831.7امراأة

�رشة )�صنة( عمر رب االأ

2910.858.834.5 اأو اأقل

34 - 3013.160.334.4

39 - 3514.558.430.5

44 - 4011.655.625.4

49 - 4512.253.328.4

59 - 5019.550.931.7

6018.351.932.3 فاأكرث

و�صع قوة العمل لرب 

�رشة االأ

69.350.029.2يعمل

3.785.138.2عاطل عن العمل

27.064.135.3خارج قوة العمل

فئة دخل الفرد 2004

20.088.248.8اأدنى %20 

20.078.941.6ثاين %20

20.060.830.3ثالث %20

20.035.322.0رابع %20

20.015.414.4اأعلى %20 

100.055.131.2العراق
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ذلك  ويعك�س   %44 احلرمان  م�صتوى  بلغ  اإذ  فقط،  زوجني 

منط  ياأتي  ثم  والكبار.  طفال  االأ من  املعالني  اأعباء  حتمل  عدم 

بوين مع اأطفالهما حتت عمر 18 �صنة ومن  �رش التي ت�صم االأ االأ

49% على  و   %45 بن�صبتي  �صنة   15 اأطفالهما حتت عمر  مع  ثم 

ت�صم  التي  �رشة  للأ احلرمان  م�صتوى  يرتفع  حني  يف  التوايل. 

هذا  يبدو  قد  بوين.  االأ جانب  اإىل  �صنوات   5 عمر  حتت  اأطفاال 

طفال مبراحل  �صتنتاج غريبا، غري اأن تراجع ن�صبة اإلتحاق االأ االإ

ال�صنوات  80% يف  التي قلت عن  بتدائي منها،  التعليم ال�صيما االإ

 18 �صن   دون  طفال  االأ باإنخراط  عتقاد  االإ اإىل  تقود  خرية،  االأ

اإىل  الثانية  بالدرجة  �صنة   15 �صن  ودون  وىل  االأ بالدرجة  �صنة 

نفقات  حتمل  يف  بوين  االأ واإعانة  الرزق  لك�صب  العمل  ميادين 

اأعمار  تقل  بوين عندما  االأ العبء على  يزداد  املعي�صة. يف حني 

له يف  طفال  االأ اإعانة  اإحتماالت  �صنوات وتنعدم   5 اأطفالهم عن 

ك�صب الرزق.

�رشة: على الرغم من عدم وجود تفاوت كبري يف  ج. عمر رب االأ

رب  عمر  اأ�صا�س  على  امل�صنفة  �رش  االأ بني  احلرمان  م�صتويات 

م�صتوى  اأن  ما  اإىل حد  يعك�س   17-7 اجلدول  اأن  اإال  �رشة،  االأ

اأدنى  �صجلت  اإذ  �رشة.  االأ رب  عمر  زيادة  مع  يقل  احلرمان 

فيها  �رشة  االأ رب  عمر  يزيد  التي  �رش  للأ احلرمان  م�صتويات 

للفئات  و%52(  و%51   %53( امل�صتويات  وهذه  عاما،   45 عن 

املتو�صط  عن  تقل  �رش،  االأ روؤ�صاء  اأعمار  من  خرية  االأ الثلثة 

العام مل�صتوى احلرمان يف العراق البالغ 55%، يف حني يزداد 

�رسة )%( قت�شادي ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب عمر رب الأ �رسة الإ ال�شكل 7-7: ن�شب ال�رس املحرومة لدليل ميدان و�شع الأ

قت�شادي ودليل م�شتوى املعي�شة ح�شب فئة دخل الفرد 2004 )%( �رسة الإ ال�شكل 7-8: ن�شب ال�رس املحرومة لدليل ميدان و�شع الأ
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�رشة فيها عن 45  �رش التي يقل عمر رب االأ م�صتوى احلرمان للأ

عاما )ال�صكل 7-7(. وتف�صري ذلك مرتبط اأ�صا�صا بجانبني اأولهما؛ 

توؤدي خربتهم و�صنوات خدمتهم  ال�صن غالبا ما  باء كبار  االآ اأن 

�رش ت�صم يف الغالب  اإىل ارتفاع مدخوالتهم؛ وثانيهما؛ اأن هذه االأ

عددا اأكرب من احلا�صلني على دخل.

د. فئة دخل الفرد: من الوا�صح ان هنا� علقة عك�صية مبا�رشة بني 

�رش ذات  قت�صادي. ف�رشائح االأ �رشة االإ م�صتوى الدخل وو�صع االأ

الدخول املتدنية )اأدنى 20%( تعاين من حرمان �صديد يزيد على 

�رش  قت�صادي للأ الو�صع االإ ن�صبة احلرمان يف  88%، كما ت�صل 

باالنخفا�س  احلرمان  م�صتوى  ويبداأ   %78.9 اإىل   )%20 )ثاين 

�رش، يف حني ينخف�س  حتى ي�صل اإىل 35% عند رابع 20% من االأ

�رش يف م�صتوى دخلها، اإذ يقف  ف�صل 20% من االأ ب�صكل كبري الأ

م�صتوى احلرمان عند 15% فقط )ال�صكل 8-7(.

�رشة: من املعروف اأن معدالت  هـ.العلقة مع نوع جن�س رب االأ

)الرجال  جتماعيني  االإ النوعني  بني  تتوزع  �رشة  االأ رئا�صة 

�رش التي يراأ�صها رجل ت�صل اإىل  والن�صاء( بفرق كبري. فن�صبة االأ

ما  �رش. وغالبا  االأ فقط من   %11 الن�صاء  تراأ�س  89%، يف حني 

اأفراد  اأو  اطفالهن  يعلن  اللواتي  رامل  االأ من  الن�صاء  تلك  تكون 

�رشة االخرين. ونتيجة النخفا�س فر�س العمل للن�صاء مقارنة  االأ

بالرجال وانخفا�س معدالت اأجورهن كما معروف، فاإن ن�صبة 

الن�صبة  بلغت  اإذ  الن�صاء،  تراأ�صها  التي  �رش  االأ احلرمان تزداد يف 

63% وهي تزيد ب�صكل وا�صح على املتو�صط العام لن�صبة احلرمان 

التي  �رش  االأ لدى  احلرمان  ن�صبة  تقل  حني  يف   ،%55 البالغة 

يرتاأ�صها الرجال اإذ تبلغ %54.

اأن  املعروف  من  �رشة:  االأ لرب  العمل  حالة  و�صع  مع  العلقة  و. 

على  يعتمد  اإذ  لها،  الرئي�س  املعيل  هو  العراق  يف  �رشة  االأ رب 

نتائج  اأفرزته  ما  اإن  �رشة.  االأ اإحتياجات  تاأمني  يف  مدخوالته 

معاناة  اإىل  بو�صوح  ت�صري   17-7 اجلدول  يف  الواردة  التحليل 

ن�صبة  بلغت  فقد  العمل.  عن  عاطلون  اأفراد  يعيلها  التي  �رش  االأ

قت�صادي 85% وهي ن�صبة  �رشة االإ احلرمان يف ميدان و�صع االأ

مرتفعة تفوق كل ن�صب احلرمان الواردة يف اجلدول )17-7( 

ن�صبة احلرمان  اإال  يزيد عليها  �رش االخرى، وال  االأ خل�صائ�س 

قل دخًل يف املجتمع )اأدنى 20%( والتي بلغت 88%. اأما  للفئة االأ

فيها  ن�صبة احلرمان  بلغت  فقد  يعملون  اأفراد  يراأ�صها  التي  �رش  االأ

50% وهي تقل عن ن�صبة احلرمان امل�صجلة للمتو�صط العام.

�شتنتاجات  13. خال�شة واإ

خري  االأ الربع  يف  اأبنائه  رفاه  وم�صتوى  العراق  و�صع  تراجع  اأ. 

املحلي  الناجت  الفرد من  فانخف�صت ح�صة  الع�رشين،  القرن  من 

عام  عليه  كانت  ما   %42 حوايل  اىل   2004 عام  جمايل  االإ

اإثر ذلك موقع العراق بني دول العامل يف  1979. وتخّلف يف 

م�صتوى التنمية الب�رشية، التي يعد م�صتوى دخل الفرد واحدًا من 

مكونات قيا�صها الثلثة الرئي�صة )ال�صحة، التعليم، الدخل(. لذا 

قت�صادية،  فاإن هذا الرتاجع يقت�صي الرتكيز على نظام احلياة االإ

قت�صادي  ن تنمية الرفاه واإعادة توزيعه مهمة يتوالها النظام االإ الإ

اأهدافها، ال  اإقت�صادية، وبغ�س النظر عن  باأكمله، واأية �صيا�صة 

بعد تو�صيف نظري دقيق  اإال  الفنية �صياغتها  الناحية  ميكن من 

عن  تعبري  احلرمان  فاإزالة  قت�صادي.  االإ النظام  عمل  ليات  الآ

الدخل  وانخفا�س  البطالة  يف  املتمثلة  مظاهره  جمموع  اإختفاء 

و�صوء الو�صع ال�صكني واإنعدام فر�س اإنتفاع العائلة من تقنيات 

ويتطلب  اإليها.  وما  املدينة  خدمات  وتردي  املعا�رشة  املنزل 

الو�صول اإىل حالة اإختفاء هذه املظاهر اأدوات اإقت�صادية من بينها 

�صتثمار والت�صغيل وحت�صني �صبكات الري والبزل واإ�صت�صلح  االإ

الرتبة وغريها. اإن اأهداف وو�صائل اإزالة احلرمان هي متغريات 

قت�صادي. يف منظومة جمموع العلقات التي هي النظام االإ

نفاق العائلي على ال�صلع واخلدمات  ب.اإن مراجعة ب�صيطة لنمط االإ

اولهما؛  مهمتني.  حقيقتني  يعك�س  العراق  يف  الدخل  وم�صتوى 

اأن الفرد العراقي مل يتح�صن م�صتوى ومنط معي�صته على الرغم 

العامل،  دول  من  كثري  يف  حتققت  التي  الكبرية  الطفرات  من 

املحلي،  الناجت  من  ح�صته  تدهور  جانب  فاإىل  النامية.  ومنها 

نفاق الذي يعك�س تركيزا على تاأمني م�صتوى معني  ظل منط  االإ

خرى  االأ واخلدمات  ال�صلع  واإغفال  ال�رشورية  احلاجات  من 

ظل  الغذائية  املواد  على  العائلي  نفاق  االإ فن�صبة  ال�صائد.  هو 

الت�صعينات،  عقد  خلل  �صيما  ال  عقود  ثلثة  مدى  على  مرتفعًا 

اإذ قدر بـ )54% و46% و50% و62% و47%( لل�صنوات 1971 

و1979 و1988 و1993 و2005 على التوايل. يف حني تقل 

املتقدمة  العامل  الغذاء يف غالبية دول  العائلي على  نفاق  االإ ن�صبة 

الت�رشف  يتيح  مبا  �صتهلكي  االإ نفاق  االإ اإجمايل  من   %20 عن 

غري  واخلدمات  وال�صلع  احلاجات  �صباع  الإ خرى  االأ  %80 بالـ 

الغذائية. وثانيهما؛ اأن التفاوت يف الدخول مقا�صا مبعامل جيني 

ظل عند م�صتوى 40% ب�صكل عام، ليعك�س غياب �صيا�صات حقيقية 

خلف�س هذا التفاوت، على الرغم من �صيا�صات الدعم التي ظلت 

�رشة العراقية، والتي اأنتهجتها  ملدة طويلة من ثوابت اإقت�صاد االأ

الدولة لتحويل جزء من موارد النفط اإليها.

�صا�صية غري امل�صبعة ما  عك�صت نتائج تطبيق ا�صلوب احلاجات االأ ج. 

ياأتي:

�رشة  �رش املحرومة يف امليدان املتعلق بو�صع االأ بلغت ن�صبة االأ  .1

قت�صادي حوايل 55%، وهي ثاين اأعلى ن�صبة حرمان بعد  االإ

ميدان البنى التحتية التي بلغت حوايل 58%، كما انها تزيد 

على املعدل الوطني مل�صتوى احلرمان يف العراق ح�صب دليل 

م�صتوى املعي�صة البالغ %31.

فراد يعي�صون حتت عتبات  اأظهرت النتائج اإن 57% من االأ  .2

حالة  يف  بالتايل  وُيعدون  الدليل  يف  املحددة  املوؤ�رشات 

حرمان، وان 24% منهم يعي�صون يف حالة حرمان �صديد. 

فراد يف الفئات حتت العتبة لدليل و�صع  اإن تركز 57% من االأ

فراد الذين  قت�صادي مقارنة بحوايل 34% من االأ �رشة االإ االأ

يعانون من احلرمان طبقًا لدليل م�صتوى املعي�صة، يعني اأن 
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قت�صادي  االإ املعي�صي  م�صتواهم  اإطار  يف  فراد  االأ معاناة 

و�صاع  االأ من  معاناتهم  اإجمايل  من  عليهم  وطاأة  اأ�صد 

املعي�صية الكلية.

�رشة  عند مقارنة م�صتوى احلرمان يف ميدان و�صع االأ  .3

النتائج  اأظهرت  احل�رشوالريف  بني  قت�صادي  االإ

كل  يف  احل�رشية  املناطق  عن  الريفية  املناطق  تخٌلف 

واجلنوبية.  والو�صطى  ال�صمالية  اجلغرافية  املناطق  من 

قت�صادي  �رشة االإ فم�صتوى احلرمان يف ميدان و�صع االأ

58% على  و   %47 و   %50 كان  املناطق احل�رشية  يف 

التوايل ويف املناطق الريفية كان 75% و56% و65% يف 

املناطق املذكورة على التوايل اأي�صا. كما يغيب الرتتيب 

ففي  وريفها.  حل�رشها  الواحدة  املنطقة  �صمن  املتوقع 

املنطقة  املناطق احل�رشية يف  ترتيب  ياأتي  الذي  الوقت 

ال�صمالية )ثالثا( يرتاجع ترتيب مناطقها الريفية اإىل املرتبة 

االخرية )الثامنة( يف حني يقرتب م�صتوى احلرمان يف 

كل من املنطقتني احل�رشية والريفية يف املنطقة اجلنوبية، 

خرية  االأ قبل  املرتبتني  باأحتللهما  امل�صتوى  يرتاجع  اإذ 

فاإن  ال�صابق،  �صتنتاج  للإ وال�صابعة(. وخلفا  )ال�صاد�صة 

دنى  م�صتوى احلرمان يف الريف التابع لبغداد يعد هو االأ

من بني كل من املناطق احل�رشية والريفية يف العراق. 

يف حني حتتل املناطق احل�رشية يف بغداد املرتبة الرابعة 

من حيث م�صتوى احلرمان. تعد املناطق الريفية التابعة 

ملحافظة بغداد متمثلة يف مناطق الرا�صدية، وابو غريب، 

املناطق  من  وغريها  واملدائن  واللطيفية،  واليو�صفية، 

الزراعي  اإنتاجها  بتنوع  وتتميز  زراعيا،  املتطورة 

الت�صهيلت  عن  ف�صل  فيها،  الفواكه  ب�صاتني  وكرثة 

قربها  نتيجة  ت�صاالت  الطرق واالإ روائية وخدمات  االإ

من العا�صمة )بغداد(.

يف الوقت الذي تقت�صي فيه عملية التنمية املتوازنة توزيع   .4

ثمارها على مناطق البلد املختلفة، يعك�س التفاوت الكبري 

يف م�صتوى احلرمان بني املحافظات اأزاء ميدان و�صع 

عن  املكانية  التنمية  خطط  تخٌلف  قت�صادي  االإ �رشة  االأ

حتقيق هدف التوازن املذكور )ال�صكل 7-5(. اإن ن�صبة 

قت�صادي التي قّدرت بـ %55  احلرمان مليدان الو�صع االإ

 %31 البالغ  املعي�صة  م�صتوى  دليل  على  زادت  والتي 

املحافظات  بني  م�صتواها  يف  كبرية  باختلفات  اإقرتنت 

باملرتبة  كركو�  حمافظة  جاءت   .)11-7 )اجلدول 

الدليل  بلغ  وقد  امليدان،  هذا  من  حرمانًا  قل  االأ وىل  االأ

 %44 اأربيل يف املرتبة الثانية بن�صبة  43% وجاءت  فيها 

ثم دياىل بن�صبة %47.

ظهر اإن 15.3 مليون من العراقيني ُيعدون حمرومني   .5

قت�صادي، وان 3.7 مليون من �صكنة  بداللة الو�صع االإ

من   %24 ن�صبة  وي�صكلون  حمرومني،  ُيعدون  بغداد 

يعني  ذلك  غن  العراق.  يف  املحرومني  فراد  االأ عدد 

ثقل  مياثل  بغداد  يف  امليدان  هذا  يف  املحرومني  ثقل  ان 

هو  العراق-كما  �صكان  ربع  ي�صكل  الذي  بغداد  �صكان 

يلي  لل�صكان.  العامة  التعدادات  معطيات  من  معروف 

املحرومني  فراد  االأ عدد  بلغ  حيث  نينوى  حمافظة  ذلك 

1.5 مليون ن�صمة بن�صبة 10% تقريبًا، وهذه الن�صبة متاثل عدد 

�صكان املحافظة من اإجمايل عدد �صكان العراق. ويلحظ ان 

اإطار  يف  فيها  املحرومني  فراد  االأ عدد  يزيد  املثنى  حمافظة 

جمموع  من  اأفراداملحافظة  ن�صبة  على  قت�صادي  االإ و�صعهم 

فراد املحرومني  �صكان العراق. اأما اأقل املحافظات يف عدد االأ

فهي حمافظة دهو� حيث يبلغ عددهم 274 األف فردًا ي�صكلون 

1.8% اىل اإجمايل املحرومني يف العراق. 

�رشة  االأ و�صع  ميدان  يف  احلرمان  ن�صبة  ارتفاع  ميتد   .6

ق�صية، اإذ اأظهرت نتائج التحليل اإن  قت�صادي اىل غالبية االأ االإ

اإطار  �صديد يف  تعاين من حرمان  ق�صية  االأ 25% من  حوايل 

قت�صادي تزيد ن�صبته على %70. و�صعها االإ
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1. مقدمة

 يعي�س يف العراق ما يزيد عن 27 مليون مواطنة ومواطن عراقي، 

ال يزال ن�صفهم يف �صن الطفولة وال�صباب ومل يكملوا الع�رشين عاما 

بعد. ويعي�س هوؤالء العراقيون على م�صاحة تبلغ 437 األف كيلومرت 

فيها  حّتول  تاريخية  مرحلة  ويف  همية،  االأ بالغة  منطقة  يف  مربع، 

العراق و�صاكنوه اإىل حقل تنعقد فيه كل تناق�صات ومفاعيل العوملة يف 

العوامل  مع  جتماعية،  واالإ قت�صادية  واالإ وال�صيا�صية  منية  االأ اأبعادها 

له  ي�صبق  مل  دراماتيكي  ب�صكل  وذلك  والراهنة،  التاريخية  املحلية 

اإن  الثانية.  العاملية  احلرب  اإنتهاء  منذ  املعا�رش  التاريخ  يف  مثيل 

اليوم ظروفًا �صيا�صية وامنية عميقة  العراق يعي�صان  العراق و�صعب 

من  اأ�صكاال خمتلفة  تعي�س  �صكانه  من  مرتفعة  ن�صبة  اأن  كما  ومعقدة، 

الفقر واحلرمان املادي والب�رشي، على الرغم من اإمتل� العراق 

ملوارد اإقت�صادية وطبيعية �صخمة. 

ثاين  )اأو  العامل  يف  نفطي  اإحتياطي  اأكرب  ثالث  على  العراق  يحتوي 

حتياطي الثابت من النفط  اأكرب اإحتياطي على راأي اآخر( حيث يقدر االإ

بحدود 115 بليون برميل وحوايل 220 بليون برميل حمتمل. كما 

يحتوي على اإحتياطي ثابت من الغاز يقدر بحدود 110 ترليون قدم 

150 ترليون قدم مكعب حمتمل. واأر�س العراق  مكعب وحوايل 

يدي العاملة يتجاوز عددها  خ�صبة ومناخه متنوع ومياهه وفرية واالأ

7 مليون عامل، وهو حجم يفوق كثريا ما هو متاح يف اأي من الدول 

مبوقع  العراق  ويتمتع  العربي،  اخلليج  على  املطلة  النفطية  العربية 

جغرايف اإ�صرتاتيجي من حيث التجارة الدولية. اإىل ذلك فاإن �صكان 

ندفاع نحو التمدن واإكت�صاب اخلربات  العراق يتميزون بالتنوع واالإ

واملهارات العالية.

املوارد  هذه  اإ�صتثمار  على  اليوم  قادر  غري  العراقي  ال�صعب  اأن  اإال 

واإ�صتخدامها يف �صبيل �صد اإحتياجاته الراهنة وامل�صتقبلية. اإن مركبا من 

حائل  تقف  ال�صابقة  احلقبة  من  املوروثة  عباء  واالأ امل�صتجدة  املعيقات 

بني العراقيني وبني مواردهم وم�صتقبلهم. ويتوقف بناء هذا امل�صتقبل 

اجلديد على جناح ال�صعب العراقي اأوال، ومب�صاعدة حميطه العربي 

واملجتمع الدويل ثانيا، يف جتاوز هذه العقبات جميعا وال�صري ب�صكل 

من  ثابت وم�صتقر على طريق التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، وحتقيق االأ

فهم مو�صوعي ملجمل  اإىل  التو�صل  والرفاه والتقدم. ويتطلب ذلك 

العوامل التي  اأعاقت يف ال�صابق، والتي تعيق اليوم عملية التنمية يف 

العراق، باإعتبار ذلك مقدمة �رشورية من اأجل و�صع اإ�صرتاتيجيات 

بني  العدالة  وحتقق  �صتمرار  للإ قابلة  تنمية  لتحقيق  وفعالة  منا�صبة 

خمتلف مكونات املجتمع العراقي.  

كان متو�صط الدخل ال�صنوي للفرد يف العراق يبلغ 3200 دوالر عام 

1980، )وهو رقم يعرب عن الو�صعية التي �صبقت ظروف احلرب 

انهيار  قبل  )اأي   2002 عام  يف  و  العراق(.  على  احل�صار  فر�س 

النظام( مل يتجاوز متو�صط دخل الفرد 700 دوالر �صنويا، اأي اإن 

متو�صط الدخل اإنخف�س حوايل اأربع مرات خلل عقدين. اأما عام 

دوالر  األف  حوايل  بلغ  ال�صنوي  الفرد  دخل  متو�صط  فان   ،2004

رتفاع املح�صو�س يف م�صتويات الدخل ال يعرب  اإال اإن هذا االإ �صنويا، 

همية يف االو�صاع املعي�صية، التي ت�صهد ترديا  عن حت�صن مواز يف االأ

من ال �صيما يف بغداد وبع�س املحافظات  عاما �صواء ب�صبب اإنعدام االأ

واملرافق  التحتية  للبنى  املرتدي  الو�صع  ب�صبب  او  اإ�صتقرارا،  قل  االأ

را�صي العراقية.  جتماعية على معظم االأ العامة واخلدمات االإ

الرتاجع  اأ�صباب  اإرجاع  ميكن  ال  ذلك،  اإىل  �صارة  االإ �صبقت  وكما 

م�صاكل  من  يعاين  فالعراق  العوامل.  من  واحدة  فئة  اإىل  والتاأزم 

مطلع  خ�صو�صا  ومزمنة،  كبرية  و�صيا�صية  واإجتماعية  اإقت�صادية 

وقوات  والكويت  اإيران  مع  احلروب  ب�صبب  وذلك  الثمانينيات، 

بغداد  اإحتلل  واأخريًا  ال�صامل  قت�صادي  االإ واحل�صار  التحالف 

ذلك،  اأعقب  الذي  وال�صلب  والنهب  والقتل  ال�صابق  النظام  و�صقوط 

�صتقرار ال�صيا�صي وغريها  مني وعدم االإ نفلت االأ اإ�صافة اإىل حالة االإ

من العوامل. لقد اأدى كل ذلك، وعلى مراحل متتالية اإىل ت�صوهات 

وهروب  التحتية،  البنى  وتاآكل  قت�صادي،  االإ الن�صاط  يف  و�صمور 

موال، وهجرة رجال الثقافة والعلم واأ�صحاب ال�صهادات  روؤو�س االأ

ال�صامل  الرتاجع  اإىل  و�صواًل  اخلارج،  اإىل  العلمية  واملهارات 

كل  من  بالرغم  بعد.  البلد  تتجاوزه  مل  الذي  الوطني  قت�صاد  للإ

ذلك يتوقع اجلميع باأن العراق قادر خلل فرتة ق�صرية ن�صبيا على 

قت�صادي والتنمية، اإ�صتنادا  جتاوز هذه احلالة وولوج طريق النمو االإ

يقت�صى  ذلك  مع  ب�رشية وموارد طبيعية.  قدرات  ما ميلكه من  اإىل 

وكذلك  بالتاأكيد،  يربره  ما  له  الذي   – الت�صاوؤم  يف  فراط  االإ جتنب 

من  ال�صهل  اخلروج  باإمكانية  والتب�صيط  التفاوؤل  يف  فراط  االإ جتنب 

تب�صيطية متمحورة حول حتقيق منو  باإعتماد ت�صورات  الو�صع  هذا 

عتماد الوحيد  اإقت�صادي �رشيع من خلل زيادة الراأ�صمال املادي واالإ

العوامل  على  فيه  املبالغ  تكال  واالإ النفطي،  املورد  على  اجلانب 

اخلارجية. كما اإن الفر�صيات التي تعتقد اأن جمرد اإ�صتقرار الو�صع 

مني وال�صيا�صي يف العراق يوفر �رشطا كافيا اإىل حد بعيد من اأجل  االأ

قت�صادي والتنيمة الب�رشية، هو ت�صور مبالغ  اإنطلقة �رشيعة للنمو االإ

ناجتة  اإمنا هي  امل�صاكل احلالية  باأن  القائل  فرتا�س  االإ ينطلق من  فيه 

عن العوامل الطارئة املرتبطة باحلروب واحل�صار، وهي ال تاأخذ 

يف  تفعل  كانت  التي  والت�صوهات  البنيوية  العوامل  عتبار  االإ بعني 

نتائجها  طم�س  مت  والتي  داخلهما،  من  العراقي  واملجتمع  قت�صاد  االإ

داري  نكار ال�صيا�صي واالإ ال�صلبية اإما من خلل التجاهل واحلجب واالإ

عائدات  بع�س  بتوزيع  مفاعليها  حجب  خلل  من  اأو  لوجودها، 

ول من ال�صبعينات.  الطفرة النفطية يف الن�صف االأ

ال�صابق الذي كان �صائدا يف العراق،  التنموي الدولتي  اإن اخلطاب 

نظري  بتو�صيف  القيام  من  بّد  ال  لذلك  عملية.  م�صداقية  له  تعد  مل 

�صتنباط ال�صيا�صات التي  قت�صاد العراقي الإ لية عمل االإ جديد ودقيق الآ

قت�صاد العراقي يف معطياته احلالية منقطع اإنقطاعا  تنفع النا�س. اإن االإ

�ش�شي يف العراق قت�شادي واملوؤ طار العام الإ الف�شل الثامن: الإ
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و�صاع التي كان عليها نهاية ال�صبعينات، والرتاجع الذي  تاما عن االأ

خري كان عميقا و�صامل.  قت�صاد العراقي يف ربع القرن االأ عاناه االإ

كما ح�صلت اأي�صا تغريات عاملية بالغة اخلطورة عنوانها اإنهيار نظام 

ندفاع الكبري للعوملة يف �صيغتها النيوليربالية وما  الثنائية القطبية واالإ

ال�صائدة  جتماعية  قت�صادية واالإ االإ النظريات  رافقها من حتّوالت يف 

قت�صاد العاملي. وهذه بدورها تغريات بالغة  والتي تتحكم مبنظومة االإ

نكتفي  امل�صتقبلية  وخياراته  العراقي  الو�صع  على  والتاأثري  همية  االأ

�صارة اليها يف هذا ال�صياق، نظرا لتجاوزها نطاق البحث يف هذه  باالإ

حمددة  بق�صايا  املبا�رش  اإرتباطها  مبقدار  اإال  ترد  ال  حيث  الدرا�صة، 

ذات �صلة مبو�صوعها.

نطباعات  يتطلب كل ذلك القبول ب�رشورة القيام بقطيعة منهجية مع االإ

الفورة  مبظاهر  ت�صبثت  التي  طروحات  واالأ ال�صابقة،  والفر�صيات 

�صعار، اأغفلت مرور ربع  وىل، بعد التاأميم وت�صحيح االأ النفطية االأ

قرن على ذلك. نظرا للتغريات اجلوهرية التي ح�صلت خلل هذه 

الفرتة واأبرزها داخليا: 

1. ت�صاعف حجم ال�صكان واإعادة توزعهم ب�صكل جديد بني الريف 

خ�صائ�س  يف  اإختلف  ومع  املحافظات،  وبني  واحل�رش، 

التكوين املهني، واأثر التعليم، والهجرة اإىل اخلارج.

التغري النوعي يف البيئة،ال �صيما التدهور الكبري يف نوعية الرتبة   .2

من جنوب بغداد اإىل الفاو، وتفاقم تلوث مياه دجلة والفرات.

نتاجي  االإ املال  راأ�س  �صايف  يف  ملمو�صة  زيادة  حتقق  عدم   .3

واإنح�صار  التحويلية  ال�صناعة  ويف  التقني  النفطي  القطاع  يف 

القدرات االنتاجية نتيجة تقادم التقنيات املعتمدة وعدم حتديثها 

على  احلا�صلة  التقنية  التطورات  مواكبة  وعدم  تطويرها  اأو 

امل�صتوى العاملي .

ميكن  ال  �صباب  الأ اخلام  النفط  وت�صدير  اإنتاج  اإمكانات  تراجع   .4

مرور  اإىل  اأي�صا  بل  والتخريب  احلرب  اإىل  جميعا«  اإرجاعها 

واإهتل�  وتقادم  املكامن  بع�س  ن�صوب  اإىل  اأدى  مما  الزمن 

نتاج والنقل. جتهيزات االإ

الكهربائية  الطاقة  توليد  وحدات  يف  ندثار  واالإ التقادم  اآثار   .5

�رشار يف �صبكات النقل والتوزيع. واالأ

التي  �رشار  واالأ ال�صحي  ال�رشف  �صبكات  تو�صيع  عن  التوقف   .6

حلقت بال�صبكات التي كانت قائمة.

اإنخفا�س موؤ�رشات كفاية ال�صكك والطرق واجل�صور واملعابر اإىل   .7

الن�صف.

عدم التنا�صب بني حجم املوارد الب�رشية وعنا�رش اإنتاج خدمات   .8

ال�صحة والتعليم.

ال�رشفة  احلكومية  دارة  االإ وحدات  بني  الوا�صح  التنا�صب  عدم   .9

وال�صفر  واجلن�صية  واملرور  العقاري  الت�صجيل  خدمات  مثل 

من والطلب على تلك اخلدمات. والق�صاء واالأ

ثمة حقائق كثرية اأخرى يتعذر معها اإيجاد تربير منطقي للقول باأن 

واأنه  طارئة،  هي   1979 عام  بعد  العراق  �صهدها  التي  و�صاع  االأ

قت�صاد  مني واإنتهاء حالة احلرب يعود االإ مبجرد اإ�صتقرار الو�صع االأ

عادة  قت�صادي كما كان عليه مبجرد اإعتماد برنامج فعال الإ والرفاه االإ

قت�صاد العراقي  عمار. اإن هذا تب�صيط جماف للحقيقة فقد اإختلف االإ االإ

اإختلفا عميقا عما  العامل  اإختلف  اإختلفا” عميقا عما كان عليه، كما 

كان عليه اأي�صا.

قت�صادية  �صلحات االإ دخل العراق بعد عام 2003 يف م�صار من االإ

تلك  وكذلك  املوروثة  قت�صادية  االإ ختلالت  االإ معاجلة  تتطلبها  التي 

قت�صاد العاملي.  ندماج يف االإ الناجتة عن الو�صع احلايل ومتطلبات االإ

ويتم ذلك بتاأثري حا�صم ومبا�رش للعامل الدويل الذي يلعب يف حقيقة 

قت�صادية والتنموية الكربى  مر الدور املقرر يف ر�صم اخليارات االإ االأ

العوملة  يف  ال�صائدة  التوجهات  �صوء  يف  وم�صتقبل  حاليا  للعراق 

قت�صاد  االإ حترير  نحو  جتاه  االإ �صلحات  االإ هذه  وتت�صمن  الراهنة. 

اأو تغيري �رشوطه، ودعم  امل�صتويات، وتقلي�س الدعم  على خمتلف 

جراءات  االإ من  وغريها  �صعار...  االأ وحترير  اخلا�س،  القطاع 

قت�صاد  االإ اإجتاه  هو  واحد  عام  عنوان  حتت  اإدراجها  ميكن  التي 

ويعني  اخلا�صة.  واملن�صاأة  احلرة  ال�صوق  نظام  نحو  كيد  االأ العراقي 

عام  قبل  �صائدا  كان  الذي  الدولتي  النمط  عن  جوهريا  حتوال  ذلك 

قت�صاد  دارية – ال�صيا�صية يف اإدارة االإ ليات االإ 2003، واإ�صتبداال للآ

فعندما  ال�صوق دورا حا�صما.  فيها  تلعب  اأخرى  اآليات  اإىل  واملجتمع 

ال�صعرية والكمية على  القيود  القطاع احلكومي وترفع  يتقل�س دور 

نتاج والتبادل، وتتخلى الدولة بالكامل عن مزاولة اأ�صكال التدخل  االإ

مع  وبتن�صيق  املالية  ال�صيا�صة  ت�صبح  عندها  والق�رشي،  داري  االإ

ال�صيا�صة النقدية مبعناها الوا�صع امللجاأ الرئي�س ملواجهة م�صكلة احلرمان 

الب�رشي بدال عن النمط الذي كان قائما على توزيع جزء من الريع 

النفطي )خ�صو�صا( على املواطنني بوا�صطة اآليات دولتية ب�صيغة دعم 

مبا�رش اأو غري مبا�رش، اأو حتويلت، اأو توظيف يف القطاع العام، 

نتفاع ال�صيا�صي والف�صاد. من خلل اآليات االإ

ال�صياغة  اإعادة  اإجناز  بعد  اأنه  القول  ميكن  النظرية،  الناحية  من 

قت�صاد العراقي وفق اأ�ص�س جديدة ومنا�صبة، تتقل�س  الناجحة لبنية االإ

الرفاه  حتقيق  مهمة  وتوكل  تدريجيا  نتقائي  االإ التدخل  اإىل  احلاجة 

للحماية  م�صتقر  نظام  اإىل  الرئي�صية  وظائفه  بع�س  يف  جتماعي  االإ

جتماعية. االإ

وتتمثل  طلق.  االإ على  �صهلة  لي�صت  النوع  هذا  من  عملية  اأن  اإال 

كرث اأهمية التي تواجهها العملية التنموية يف العراق  اإحدى امل�صاكل االأ

يف اأن امل�صتقبل غري وا�صح. ففي ظروف العراق احلالية من ال�صعب 

ن�صان كيف �صيكون عليه الو�صع يف العام املقبل.  مبكان اأن يتوقع االإ

فالعراقيون غري متاأكدين مما �صيح�صل غدا. ويعود ذلك يف جانب 

كما  م�صتقرة،  غري  اإنتقالية  مرحلة  يف  يزال  ال  العراق  اأن  اإىل  منه 
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املوؤثرة يف  العوامل  لوجود عدد كبري جدا من  اآخر  يعود يف جانب 

طبيعة  ذات  معقدة  عوامل  وهي  وامل�صتقبلي،  احلايل  العراق  و�صع 

لتولد  بينها  فيما  تتفاعل  وطنية،  ودون  ووطنية  واإقليمية  عاملية 

ديناميكيات متعددة ومتناق�صة تخرتق املجتمع والدولة وتفتح امل�صتقبل 

اأو  �صعبه  اأو  العراق  �صالح  يف  كلها  لي�صت  كثرية،  اإحتماالت  على 

اإ�صرتاتيجية  ال�صعب. وبالتايل، واأثناء ت�صميم  املختلفة لهذا  املكونات 

تتطلب  التي  العملية  هذه  اأن  عتبار  االإ بعني  يوؤخذ  اأن  يجب  التنمية، 

تتم يف ظل عدم  �صوف  املتو�صط والبعيد  املديني  روؤية وتخطيطا يف 

العوامل  على  التعرف  اإن  �صت�رشاف.  واالإ التوقع  على  كافية  قدرة 

كرث اهمية وتاأثريا يف الو�صع العراقي، تقلل من اإحتماالت اخلطاأ  االأ

والوقوع يف توقعات تب�صيطية وغري واقعية.

و�صاع  باالأ املت�صلة  بعاد  االأ خمتلف  الف�صل  هذا  اأجزاء  تتناول 

جتماعي واملناطقي يف  االإ والتفاوت  الب�رشي  جتماعية واحلرمان  االإ

م�صتوى  دليل  مقيا�س  ال�صابقة  الف�صول  يف  عنها  ك�صف  التي  العراق 

التعليم  وهي  �صا�صية  االأ ال�صتة  امليادين  يف  احلرمان  واأدّلة  املعي�صة 

�رشة  االأ امل�صكن وو�صع  التحتية وامل�صكن وظروف  وال�صحة والبنى 

ب�صكل  قت�صادي  االإ طار  االإ على  الف�صل  هذا  ويركز  قت�صادي.  االإ

جتماعية للمواطنني.  و�صاع املعي�صية واالإ خا�س، مع ربطه باالأ

2. العوامل الفاعلة

عتبار عند ت�صميم برامج  اإن اأبرز العوامل التي يجب اأخذها بعني االإ

جديدة، هي:

ال�صاأن  اإدارة  يف  الدولية  اجلهات  تلعبة  الذي  املهم  الدور  اأ. 

مب�صتقبله  يتعلق  فيما  ال�صيما  امل�صتويات،  خمتلف  على  العراقي 

قت�صادية  االإ باخليارات  يخت�س  ما  ويف  الدولة،  وبناء  ال�صيا�صي 

كطرف  العراقية  الدولة  بني  القائمة  العلقة  اإن  �صرتاتيجية.  االإ

عام  ب�صكل  متكافئة  غري  علقة  الدولية  اجلهات  وبني  وطني، 

ال  وقت  يف  الدويل،  الطرف  ل�صالح  راجح  ب�صكل  متيل  حيث 

ببطء  ي�صري  الوطني  بالقرار  م�صا�  االإ يف  الدولة  تقدم  يزال 

كبرية  تعقيدات  الواقع  هذا  ويخلق  عديدة.  عقبات  وتعرت�صه 

نتقالية اإىل  اأمام تقدم اإ�صتقرار العراق وخروجه من الو�صعية االإ

و�صع م�صتقر، كما يعيق عملية التنمية ب�صكل عام، وهي عملية 

م�رشوطة بالتخطيط والتوقع والتحكم يف العوامل املحددة لعملية 

ولويات الوطنية. التنمية ومتطلباتها اإ�صتنادا اإىل االأ

قت�صاد  نتقال من االإ ب. وجود اإ�صرتاتيجية مطلوبة دوليا من اأجل االإ

ندماج  االإ ملتطلبات  �صتجابة  واالإ ال�صوق،  اإقت�صاد  اإىل  الدولتي 

وهذه  ن�صبيا.  قريبة  زمنية  اآجال  يف  العاملي  ال�صوق  اإقت�صاد  يف 

وال�صيا�صات  املبادئ  من  جمموعة  اإعتماد  تت�صمن  �صرتاتيجية  االإ

وعلى  جتماعية  االإ و�صاع  االأ يف  مبا�رش  اأثر  لها  �صيكون  التي 

والتاأمينات  جور  االأ وم�صتويات  والبطالة  الت�صغيل  م�صائل 

وغريها. ويف ظل الرجحان الكبري لوزن العامل الدويل، فاإن 

القدرة التفاو�صية للحكومة العراقية وقدرتها على التاأثري واإختيار 

عتماده وطنيا، ت�صبح حمدودة  املنا�صب من الو�صفات الدولية الإ

ال�صيا�صات  هذه  �صوابية  تقييم  عن  مبعزل  اأنه  يعني  وهذا  جدا. 

والو�صفات، فاإنها تتم ب�صكل عام اإ�صتجابة للطلب الدويل، وفق 

اأولوياته ووتائره واأ�صاليبه، اأكرث مما تتم اإ�صتجابة حلاجة داخلية 

ووفق اإيقاع وطني. 

مني املرتدي واإنت�صار العنف ال�صيا�صي واجلنائي امل�صلح  الو�صع االأ ج. 

جممل  تعطيل  حد  اإىل  املناطق  بع�س  يف  ي�صل  والذي  املنظم، 

اآليات ترهيب القدرات الوطنية ودفعها  مظاهر احلياة، ل�صالح 

اإىل خارج دائرة اامل�صاركة والفعل. ويوؤدي ذلك اإىل اإعاقة قيام 

�صتقرار وتاأخري  الدولة وموؤ�ص�صاتها، واإىل اإدامة حالة اإنعدام االإ

جماع على �صيغة  العملية ال�صيا�صية وحتقيق امل�صاحلة الوطنية واالإ

النظام وموؤ�ص�صات احلكم التي متثل جميع مكونات املجتمع.

يف  املختلفة  املناطق  بني  و�صاع  االأ يف  كبري  اإختلف  وجود  د. 

منية  واالأ ال�صيا�صية  اللمركزية  من  عالية  ودرجة  العراق، 

تبعات  له  اأمر  وهو  له،  خمطط  غري  واقع  كاأمر  املفرو�صة 

مبا�رشة على التدخل التنموي على النطاقني الوطني واملحلي. اإن 

عملية بناء الدولة املركزية مل ت�صل اإىل م�صتوى كاف من الن�صج 

واملقدرة لكي ينظر اإليها املجتمع باإعتبارها موؤ�ص�صة تتمتع ب�صخ�صية 

ال�صيا�صي  امل�صهد  منها  يت�صكل  التي  طراف  االأ م�صتقلة عن  معنوية 

وباإعتبارها طرفا مو�صوعيا حمايدا يف  العراقي،  جتماعي  واالإ

طراف الوطنية املختلفة مبن فيها  اأي تنازع داخلي. كما اإن االأ

طراف التي ت�صار� يف ال�صلطة )اأو تلك  التي تعار�صها( متثل  االأ

ر�س يف بع�س املناطق، مما يجعل  اأحيانا ال�صلطة الفعلية على االأ

طراف. الدولة �صعيفة ن�صبيا يف علقتها مع هذه االأ

قت�صاد والبنى التحتية  هـ . واقع التدمري املتمادي الذي تعر�س له االإ

اإمتد  والذي  �صواء  حد  على  جتماعي  االإ والن�صيج  واملوؤ�ص�صات 

اإعادة  برامج  اإىل  املا�صة  احلاجة  جهة،  من  يعني  وهذا  عقودا. 

كرث  �صافة اإىل احلاجة املا�صة واالأ اإعمار مادي متتد �صنوات، باالإ

والقدرات  املوؤ�ص�صات  بناء  اإعادة  برامج  اإىل  و�صعوبة،  تعقيدا 

القيام مبفا�صلت بني  جتماعي. وال ميكن  االإ والن�صيج  الب�رشية 

همية. ولوية اأو االأ بعاد جلهة االأ هذه االأ

املختلفة  مظاهره  يف  الفقر  واإنت�صار  ال�صعب  املعي�صي  الو�صع  و. 

والبطالة، وذلك على الرغم من التح�صن يف م�صتوى الدخل الذي 

حتقق بعد 2003. اإذ ما يزال هذا الو�صع �صاغطا على �رشائح 

تلبية احلاجات  ال�صعب العراقي، مما يجعل من  وا�صعة جدا من 

�صا�صية اأولوية �صاغطة على برامج التنمية املتو�صطة والبعيدة  االأ

املدى.

النق�س يف الكوادر الب�رشية املوؤهلة واملدربة، واإ�صتمرار نزيف  ز. 

عدم  اإىل  �صافة  باالإ الهجرة،  اأو  غتيال  االإ ب�صبب  العليا  الكوادر 

اإ�رشاكهم بالقدر املطلوب يف عملية اإعادة بناء الدولة.

والدولة  قت�صاد  االإ ظل  يف  اخلا�س  القطاع  يف  مزمن  �صعف  ح. 

ال�صموليني، وكذلك �صعف ثقافة املبادرة الفردية وثقافة ال�صوق، 
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رث التاريخي الذي ينظر اإىل الدولة باإعتبارها امل�صوؤول  بحكم االإ

من  التوظيف  وفر�س  �صا�صية  االأ اخلدمات  توفري  عن  ول  االأ

خلل القطاع العام.

)نقابات  التقليدية  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  من  مزيج  ط. وجود 

والتعاونيات(  العمل،  ا�صحاب  وجمعيات  ومهنية،  عمالية، 

وهي ال تزال تتمتع بع�صوية كبرية ولكنها تعاين من اآثار كونها 

كانت ملحقة بالنظام يف الفرتة ال�صابقة؛ مع منط اآخر من املنظمات 

غري احلكومية احلديثة التكوين والتي تتبع النموذج الع�رشي، 

هلي  االأ العمل  وهيئات  اجلمعيات  من  التقليدي  النمط  واأي�صا 

نواع من الهيئات، املادية  واخلريي. وتتفاوت قدرات هذه االأ

واملوؤ�ص�صية. كما تتفاوت يف اأ�صاليب عملها، وبدرجة الدعم الذي 

تتمتع به من قبل املجتمع والدولة ومن قبل املوؤ�ص�صات الدولية.  

التنموي  الت�صور  و�صع  يف  مبا�رشة  توؤثر  التي  العوامل  بع�س  هذه 

امل�صتقبلي وخطة العمل يف املديني املبا�رش واملتو�صط من اأجل جتاوز 

املعيقات التي تقف حائل بني العراقيات والعراقيني، وبني حقهم يف 

كرث �صطوعا يف عاملنا  احلياة ويف التنمية. ولعل العراق ي�صكل املثال االأ

والداخلية،  اخلارجية  العوامل  بني  الف�صل  اإ�صتحالة  على  املعا�رش، 

اأبعادها  بني  وال  واملحلية،  والقطاعية  الوطنية  م�صتوياتها  بني  وال 

قت�صادية والثقافية.  جتماعية واالإ ال�صيا�صية واالإ

خمتلف  على  والتدخلت  �صرتاتيجيات  واالإ الت�صورات  جممل  اإن 

امل�صتويات ويف خمتلف املجاالت، ال بّد اأن تخدم هدفا م�صرتكا واحدا 

ال�صلم  مبادئ  على  يقوم  الذي  اجلديد”  العراق  بناء  “اإعادة  هو 

ن�صان، والعدالة والدميقراطية واحلكم ال�صالح، وجتاوز  وحقوق االإ

ال�صباب واإحرتام  الرجال والن�صاء واإن�صاف  التمييز بني  اأ�صكال  كل 

الطبيعية  موارده  اإدارة  على  قادر  عراق  ودورهم.  قدراتهم 

نتاجية، وحتقيق منو  نتاج واالإ والب�رشية واملوؤ�ص�صية من اأجل زيادة االإ

اإقت�صادي م�صتدام وعري�س القاعدة �صديق للبيئة وللفقراء، وميّكن 

واالقليمي،  العاملي  قت�صادين  االإ يف  وامل�صاركة  التفاعل  من  العراق 

ويحقق التقدم والعدالة والرفاه لل�صعب العراقي.

اإن هدف اإعادة بناء الدولة واملجتمع والثقافة مبا يحول دون تكرار 

جلميع  خرية  االأ والغاية  النهائي  املاآل  هو  املا�صية،  العقود  جتربة 

الفاعلني يف التنمية. وهو هدف ال ميكن اأن يتحقق اال من  خلل قيام 

�رشاكة حقيقية بني املجتمع الدويل وبني الدولة واملجتمع العراقّيني، 

بحيث تطور قدرة العراقيني اأنف�صهم وقدرة موؤ�ص�صاتهم الوطنية على 

لعب دور متزايد باإ�صتمرار يف هذه العملية. 

اإال اأن جناح هذه العملية يتوقف بدوره على توفري �رشوط النجاح، 

ولويات  للأ �صتجابة  االإ بني  ديناميكي  توازن  وفق  ت�صري  اأن  واأولها 

قت�صاد العاملي، واأن  ندماج يف االإ �صتجابة ملتطلبات االإ الوطنية، واالإ

اآليات واإيقاعات متنا�صبة مع و�صع املجتمع العراقي.  يتم ذلك وفق 

حتاد  االإ �صابقة، وخ�صو�صا جتربة رو�صيا وبلدان  بينت جتارب  لقد 

نتقال ب�رشعة من خلل و�صفة  االإ اأن حتقيق هذا  ال�صابق  ال�صوفياتي 

�صك  واإختزايل ومدمر، وال  �صاذج  ت�صور  هو  بال�صدمة”  “العلج 

ت�صاف  حيث  العراق  مثل  بلد  على  تدمريا  اأكرث  �صتكون  نتائجه  اأن 

واحلروب  احل�صار  م�صكلت  كل  الدولتي  النموذج  م�صكلت  اإىل 

مني  االأ نفلت  االإ اإىل  اإ�صافة  جتماعي،  االإ للن�صيج  الداخلي  والتدمري 

جتماعي يف العراق.   وجتزئة املجالني اجلغرايف واالإ

اإن و�صع العراق يتطلب اإعتماد م�صار واقعي ومتدرج يتقدم ب�صكل 

ي�صبق  منية، ومبا  وال�صيا�صية واالأ جتماعية  االإ امل�صتويات  متواز على 

قت�صاد الدولتي اإىل اإقت�صاد  قت�صادي من االإ نتقال االإ قليل خطوات االإ

ال�صوق. ومن ال�رشوري اأن يتم اإيجاد البدائل لل�صيا�صات والتدابري 

�صعار وامل�صاعدة  جتماعية املعتمدة حاليا )مبا فيها اإجراءات دعم االأ االإ

�صلحات  االإ قليل  ت�صبق  خطوة  يف  وغريها(  الغذائية  جتماعية  االإ

ال�صيا�صية ويف  العملية  التقدم يف  بد من  املطلوبة. كما ال  قت�صادية  االإ

مني وللتحول  �صتقرار االأ امل�صاحلة الداخلية لتوفري �رشوط اأف�صل للإ

حادي على التحول اإىل اإقت�صاد ال�صوق،  قت�صادي. اأما الرتكيز االأ االإ

فهو اإ�صافة اإىل كونه يجايف منطق التنمية فاإنه �صيبقى اإنتقاال ه�صا وغري 

نتقال  نتقالية )املق�صود هنا االإ م�صتقر. ويف �صوء ذلك، فاإن املرحلة االإ

قت�صادي( ال بد اأن تكون: االإ

اأطول مما توحي به ال�صيا�صات احلالية،  .1

اأن يكون قد خطط لها ب�صكل جيد،  .2

اأن تكون ال�صيا�صات التي تت�صمنها فعالة ومنا�صبة، واأن تراعي   .3

جتماعية، م�صالح خمتلف الفئات االإ

اأن تكون عملية �صفافة وم�صتندة اإىل م�صاركة وا�صعة.  .4

3. التطورات القت�شادية احلديثة

قت�صادية، ميكن  لقد �صجلت منذ عام 2003 �صل�صلة من التطورات االإ

تية: اإيجاز اأبرز ملحمها يف النقاط االأ

وقد  احلرب.  فرتة  خلل  قت�صادي  االإ الن�صاط  جممل  اإنتك�س  اأ. 

جمايل احلقيقي عام 2003 بن�صبة  تراجعت قيمة الناجت املحلي االإ

نخفا�س قد مت تعوي�س  67.0% عن عام 2002. اإال اأن هذا االإ

جمايل احلقيقي1  معظمه عام 2004 حيث حقق الناجت املحلي االإ

منطقة  مثلت  )وقد  ال�صابق.  العام  عن   %23.0 قدره  منوًا 

كرد�صتان حالة خا�صة حيث �صهدت اإنتعا�صًا جتاريًا وحملة اإعمار 

كبرية خلل عامي 2004-2005. وقد اأ�صهم يف ذلك الو�صع 

�صتقرار ال�صيا�صي واملوؤ�ص�صي الن�صبي يف هذه  مني امل�صتتب واالإ االأ

املنطقة(. 

القطاع  على  نهو�س(  ثم  )تراجع  ال�صابق  امل�صار  هذا  ب. ينطبق 

 %37.1 اإنخف�صت قيمته امل�صافة مبا يعادل  النفطي فقط، الذي 

بن�صبة  فاإرتفعت  عادت  ثم  ال�صابق  بالعام  مقارنة   2003 عام 

قت�صاد الوطني  خرى من االإ 36.7%، وال ي�صمل القطاعات االأ

حيث بلغ معدل منوها احلقيقي عام 2004 حوايل 8.4% مقابل 

اإنخفا�س بن�صبة 28% عام 2003.  

جمايل لل�صنوات 1997 – 2004  �صل�صلة معدله “ اآب 2005 ال�صفحات 12- ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات، ” الدخل القومي والناجت املحلي االإ 1.  اجلهاز املركزي للإ

.19
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نتعا�س املتحقق عام 2004 مل ميتد اإىل عام 2005 ومل يكن  اإن االإ ج. 

مبا�رشة  احلرب  فرتة  بعد  �صائدة  كانت  التي  التوقعات  مب�صتوى 

حيث ت�صري البيانات ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل باأن معدل 

عام   %2.6 بحدود  كان  جمايل  االإ املحلي  للناجت  احلقيقي  النمو 

2005 مقارنة بالعام ال�صابق. ويعود ذلك اإىل اإ�صتمرار مرحلة 

ال�صيا�صي  �صتقرار  االإ وعدم  من  االأ واإنعدام  والتخريب  ال�رشاع 

عمال وامل�صتثمرين وعلى  التي اأثرت �صلبًا على توقعات رجال االأ

قت�صادي. جممل الن�صاط االإ

جمايل اإرتفاعًا حم�صو�صًا  �صجلت ح�صة الفرد من الناجت املحلي االإ د. 

عام  دوالرا   948 اإىل   2002 عام  �صنويا  دوالرا   )743( من 

اإنها  اإال   2005 عام  دوالرا   1189 بـ  قّدرت  اإنها  كما   2004

ال زالت ت�صكل ن�صبة ال تزيد على ثلث دخل الفرد العراقي عام 

العام  يف  دوالرا   3200 يعادل  الفرد  دخل  كان  حيث   1980

املذكور.

قت�صاد  نتعا�س يف االإ هـ.العامل الرئي�س الذي �صاهم يف ح�صول حالة االإ

الوطني وخا�صة يف القطاع التجاري هو زيادة القدرة ال�رشائية 

جلميع موظفي الدولة واملتقاعدين الذين يزيد عددهم على 3.5 

عدة  ومعا�صاتهم  رواتبهم  م�صاعفة  نتيجة  وذلك  �صخ�س  مليون 

مرات. وقد اإرتفعت ح�صة تعوي�صات امل�صتغلني يف القطاع العام 

عام  الدولة  موازنة  م�رشوفات  جمموع  من   %10 حوايل  من 

2002 اإىل 17.8% عام 2003 حيث �صجلت هذه الفقرة اإرتفاعًا 

جمايل، ووا�صلت اإرتفاعها  بالرغم من اإنخفا�س الناجت املحلي االإ

اإىل 21.2% عام 2004. 

الطلب  يف  وفاعلة  كبرية  زيادة  اإىل  تلك  الرواتب  زيادة  اأدت  و. 

يف  كبرية  زيادة  اإىل  بدورها  اأدت  التي  واخلدمات  ال�صلع  على 

 .2002 بعام  2004 مقارنة  65.6% عام  بن�صبة  �صتريادات  االإ

نتاج املحلي وخا�صة ال�صناعي  اإال ان ذلك مل ينعك�س على حالة االإ

اأ�صابه خلل احلرب  الذي  ب�صبب اخلراب  اإ�صتمر معطًل  الذي 

وحالة النهب وال�صلب بعد ذلك من جهة وعدم قدرته على املناف�صة 

�صباب عديدة منها الدمار الذي اأ�صاب هذه  نتاج الأ اأو موا�صلة االإ

نتاجية وعدم توفر  نتاج واملعدات االإ املن�صاآت وتقادم خطوط االإ

�صتقرار و�صحة الطاقة الكهربائية وعدم كفاية املنتج  مان واالإ االأ

�صتهل� املنزيل من جهة ثانية. منها ل�صد حاجة االإ

�صعار وفتح  االأ الكمركية وتعومي  الر�صوم  اإلغاء  الرغم من  على  ز. 

اإرتفاع �صعر �رشف الدينار  �صترياد، وعلى الرغم من  باب االإ

العراقي من حوايل 2000 دينار لكل دوالر اإىل 1500 دينار 

�صعار �صجل اإرتفاعات متدرجة حيث  للدوالر، اال اأن موؤ�رش االأ

جمايل2 . وقد بلغ 7.8% يف عام  اإرتفع خمف�س الناجت املحلي االإ

يف  اإرتفاعه  معدالت  وت�صاعفت  ال�صابق  بالعام  مقارنة   2003

عام 2004 اإىل 31.8% مقارنة بالعام ال�صابق. هذا ويتوقع اأن 

يكون كذلك يف عام 2005 ب�صبب اإرتفاع اأ�صعار النفط وامل�صتقات 

يجارات. النفطية وجميع اخلدمات واالإ

 %27 بلغت  والتي  �صعار  االأ التي ح�صلت يف  الكبرية  الزيادات  ح.  

كبريًا من  اإ�صتهكلت جزءًا  قد   ،2005 عام  2004 و%37  عام 

اإن  كما  فراد.  للأ النقدية  الدخول  يف  ح�صلت  التي  الزيادات 

ت�صحيح اأ�صعار امل�صتقات النفطية وعزم الدولة على اإعادة ت�صعري 

الكهرباء واملاء وال�رشف ال�صحي يتوقع اأن توؤدي اإىل اإ�صتمرار 

فراد  العالية واإىل تراجع �رشيع يف دخول االأ الت�صخم  معدالت 

جور  وقوتهم ال�رشائية مما قد يتطلب اإعادة النظر يف م�صتويات االأ

التناف�صية  القدرة  تقلي�س  اإىل  بدوره  يوؤدي  وهو  والرواتب، 

العراقي يف  ال�صوق  الوطنية يف  ال�صناعية والزراعية  للمنتجات 

�صتمرار على �صيا�صة ال�صوق املفتوحة. حالة االإ

خلل  ح�صلت  التي  جمايل  االإ املحلي  الناجت  يف  الزيادات  اإن  ط. 

العامني املا�صيني مل تقد اإىل اإنخفا�س يف معدالت البطالة العالية 

�صارة  نها تركزت يف القطاع النفطي. وما جتدر االإ يف البلد الأ

اإليه هو اأن الزيادة احلا�صلة يف القيمة امل�صافة لهذا القطاع مل تكن 

كانت  واإمنا  النفط  وت�صدير  اإنتاج  كميات  يف  زيادة  عن  ناجتة 

�صواق  رتفاع الكبري غري املتوقع يف اأ�صعار النفط يف االأ نتيجة االإ

النفطية الدولية. اإن القطاع النفطي الذي ي�صكل م�صدر هذا النمو 

القوى  حجم  من   %2 من  اأكرث  حوال  االأ اأح�صن  يف  ي�صتخدم  ال 

اإال  يتم  اأن  ميكن  ال  البطالة  امت�صا�س  اإن  العراق.  يف  العاملة 

من خلل تفعيل الن�صاط اخلا�س وحتقيق منو فعلي يف القطاعات 

خرى وخا�صة الزراعة واخلدمات وال�صناعة وهذا  نتاجية االأ االإ

من  ال يتوقع اأن يح�صل ما مل تكن هنا� حالة اإ�صتقرار وتوفري االأ

البلد.  اأنحاء  جميع  يف  القانون  و�صيادة  الدولة  �صلطة  وفر�س 

الن�صاط  وتراجع  العالية  املعدالت  بهذه  البطالة  اإ�صتمرار  اإن 

يف  الفقر  حالة  اإرتفاع  اإ�صتمرار  اإىل  اأدى  احلقيقي  قت�صادي  االإ

خرية واملوؤ�رشات التي عك�صت  العراق حيث ت�صري امل�صوحات االأ

حاالت احلرمان احلقيقي يف الف�صول ال�صابقة.

مليون   2 بحدود  كان  املا�صيني  العامني  خلل  النفط  اإنتاج  اإن  ي. 

برميل يوميًا، اأما الت�صدير فقد كان بحدود 1.4 مليون برميل 

املا�صيني  العامني  خلل  الدولة  ت�صتطع  ومل  اجلنوب  من  يوميًا 

امل�صتمر  التخريب  ب�صبب  النفطية  ال�صمال  حقول  من  ت�صدر  اإن 

العراق  قدرات  انخفا�س  اإن  النفطية.  واملن�صاآت  نابيب  االأ يف 

عام  يف  قدراته  ن�صف  حوايل  اإىل  اخلام  النفط  من  الت�صديرية 

واملن�صاآت  نابيب  االأ تقادم  اإىل  رئي�س  ب�صكل  اأي�صا  يعود   1989

�صتثمار يف القطاع النفطي طوال ربع قرن  النفطية، و�صاآلة االإ

والتدمري احلا�صل نتيجة احلروب وعمليات التخريب والتهريب 

التي ما زالت م�صتمرة. 

مر  االأ حقيقة  يف  كانت  النفطي  القطاع  م�صاهمة  يف  الزيادة  اإن   .�

املتوقعة  غري  الكبرية  الزيادة  يف  متثلت  خارجية  عوامل  بفعل 

املا�صيتني  ال�صنتني  خلل  الدولية  �صواق  االأ يف  النفط  اأ�صعار  يف 

النفطية  احلكومة  عوائد  زيادة  يف  مبا�رش  ب�صكل  اإنعك�صت  والتي 

حتفاظ  باالإ العراق  ي�صتمر  اأن  ويتوقع  املايل.  مركزها  وتعزيز 

مليون   )77( حوايل  والبالغ  النفطية  للعوائد  احلايل  بامل�صتوى 

حت�صاب الناجت  رقام القيا�صية امل�صتخدمة الأ جمايل باال�صعار الثابتة . اأي اإن املخف�س ميثل معدل االأ �صعار اجلارية على الناجت املحلي االأ جمايل باالأ 2.  املخف�س ال�صمني للناجت : هو عبارة عن حا�صل ق�صمة الناجت املحلي االأ

رتفاعات يف اأ�صعار ال�صلع  رقام القيا�صية امل�صتخدمة يف اأحت�صاب الناجت باال�صعار الثابتة فاإنه ميثل االأ �صعار امل�صتهلك الذي هو اأحد االأ �صعارالثابتة. اأما الت�صخم والذي يعرب عنه الرقم القيا�صي الأ جمايل باالأ املحلي االأ

�صافة اىل التقلبات يف ا�صعار النفط اخلام ( �صتهلكية فقط يف حني اأن املخف�س ال�صمني ميثل معدل الت�صخم يف اأ�صعار كافة ال�صلع التي يتعامل بها البلد ) ال�صلع اال�صتهلكية والراأ�صمالية والو�صيطة باالإ االأ
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دوالر يوميا« اأو ما يعادل 28.1 مليار دوالر �صنويا حتى مع 

�صواق الدولية.  اإفرتا�س ح�صول اإنخفا�س يف اأ�صعار النفط يف االأ

ويعود ذلك اإىل املرونة العالية التي يتمتع بها من حيث طاقات 

�صعار  االأ اإنخفا�س  عن  للتعوي�س  زيادتها  ميكنه  حيث  نتاج  االإ

ن�صبية  مبيزة  يتمتع  الو�صع  بهذا  وهو  ن�صبيًا  ق�صرية  فرتة  خلل 

نتاجية  االإ اإ�صتنفذت جميع طاقاتها  التي  النفطية  البلدان  باقي  عن 

حاليًا.

خرى،  االأ للقطاعات  امل�صافة  القيم  يف  احلا�صلة  الزيادات  ل. 

�صجلت  التي  ت�صاالت  واالإ والنقل  التجارة  قطاعات  وباإ�صتثناء 

واإنتعا�س  فراد  االأ دخول  زيادة  عن  ناجمة  حقيقية  زيادات 

فاإن  اخلارجية،  والتحويلت  �صتريادات  االإ وزيادة  �صواق  االأ

ب�صكل  ناجمة  جلها  كانت  خرى  االأ القطاعات  يف  الزيادات 

فاقت  التي  املحلية  والكلف  �صعار  االأ كلي عن زيادات كبرية يف 

معدالت التدهور احلقيقي احلا�صل يف اإنتاج ال�صلع واخلدمات يف 

البطالة عند  بقاء معدالت  اإ�صتمرار  القطاعات. ويف�رش هذا  هذه 

م�صتوياتها العالية طوال عامي )2004 و 2005( وذلك بالرغم 

جمايل. من النمو ال�رشيع احلا�صل يف الناجت املحلي االإ

فيما يخت�س بت�صوية احل�صابات واملديونية اخلارجية وتعوي�صات  م. 

اإىل  املحتلة  ال�صلطات  �صارعت   ،1990 عام  حرب  اأ�رشار 

�صتقطاعات ال�صنوية  من بتخفي�س االإ ا�صتح�صال موافقة جمل�س االأ

وذلك   %5 اإىل   %25 من  النفطية  العراق  �صادرات  عوائد  من 

وتقدر   .2003 يف   1483 املرقم  من  االأ جمل�س  قرار  مبوجب 

العراق  �صدد  52 مليار دوالر  املقرة بحدود  التعوي�صات  جميع 

�صي�صتمر  والباقي  دوالر  مليار   20 حوايل   2005 لغاية  منها 

ا�صتقطاعه من عوائد �صادرات العراق �صنويًا، ي�صاف اإىل ذلك 

مديونية العراق اخلارجية التي تقدر بحدود 114 مليار دوالر. 

وبذلك فاأن العراق عليه اأن يواجه لي�س فقط التحديات الداخلية 

وقد  لتزامات.  االإ بهذه  يفاء  باالإ تتمثل  خارجية  حتديات  واإمنا 

ثلث  على  متدرجة  تخفي�صات  على  العراقية  احلكومة  ح�صلت 

تفاقات التي عقدتها مع دول  مراحل تبلغ ن�صبتها 80% مبوجب االإ

خلل  العراق  يتبع  اأن  تفاق  االإ هذا  ثمن  وكان  باري�س  نادي 

الفرتة املمتدة بني 2004 و2008. و�صفة �صندوق النقد الدويل 

خذ  ختلالت الهيكلية يف اإقت�صاده الوطني دون االأ يف ت�صحيح االإ

للمواطن  املعي�صي  وامل�صتوى  جتماعية  االإ احلالة  عتبار  االإ بنظر 

و�صوح  وعدم  مني  االأ نفلت  واالإ ال�صيا�صي  �صتقرار  االإ وعدم 

حتديات  ذلك  عن  نتج  وقد  العراق.  لو�صع  امل�صتقبلية  الروؤيا 

�صا�صية منها. تتطرق الفقرات التالية اإىل االأ

يف  ولوية  واالأ ال�صدارة  حتتل  اأنها  نرى  التي  �صا�صية  االأ التحديات 

املعاجلة هي كما ياأتي: 

زالة  الإ �صعار  االأ وحترير  الدعم  بني  العراقي  قت�صاد  االإ  .1

الت�صوهات.

اإدارة القطاع النفطي وعوائده.  .2

حل م�صكلة مديونية العراق اخلارجية وتعوي�صات اأ�رشار غزو   .3

الكويت.

جمابهة البطالة.  .4

عتماد على اخلارج والذات. �صرتاتيجية التنمية الوطنية بني االإ  .5

 

زالة  �شعار لإ قت�شاد العراقي بني الدعم وحترير الأ 4. الإ

الت�شوهات

بوية      تكالية والدولة الأ اأ: ظاهرة الإ

اإن الرتكيز ال�صديد للرثوة القومية متمثلة باإيرادات النفط بيد الدولة 

لدى  قوية  �صلبية  ظاهرة  بروز  اإىل  اأدى  قد  قبلها  من  واإ�صتخداماتها 

ظهور  يف  احلديث  تاريخه  عرب  متثلت  العراقي  واملجتمع  الفرد 

تكالية عليها لدى  بوية من جهة ونزعة االإ واإنتعا�س ظاهرة الدولة االأ

عتماد  الفرد واملجتمع العراقي وفقدان املبادرات الذاتية و�صعف االإ

على النف�س من جهة ثانية. نتيجة لذلك اأ�صبح املجتمع العراقي يعتمد 

وب�صكل كلي على الدولة كمرجعية نهائية للت�صدي جلميع ما يعرت�س 

اإ�صطرت  جتماعي  االإ ال�صغط  لهذا  واإ�صتجابة  �صعاب.  من  حياته 

اإىل رعاية �رشائح املجتمع املختلفة بطرق خمتلفة، تارة عن  الدولة 

�صعار حلماية امل�صتهلك اأو تقدمي الدعم املبا�رش له عن  طريق حتديد االأ

اأو تقدمي اخلدمات ال�صحية والتعليمية  طريق نظام البطاقة التموينية 

جمانًا. كما دعمت الدولة املنتجني بوا�صطة القرو�س ب�رشوط تف�صيلية 

�صهلة وو�صعت نظام حماية كلية اأو جزئية عن طريق منع اإ�صترياد 

ر�صوم  وفر�س  �صترياد  االإ كميات  حتديد  اأو  املماثلة  جنبية  االأ ال�صلع 

العملة  ببيعهم  لهم  مبا�رش  دعم  تقدمي  خلل  من  اأو  عالية،  كمركية 

باأ�صعار  نتاج  االإ مدخلت  اإ�صترياد  لغر�س  يحتاجونها  التي  جنبية  االأ

�صواق التجارية.  �رشف اأقل بكثري من اأ�صعار ال�رشف ال�صائدة يف االأ

�صافة اإىل تقدمي الطاقة للمنتج وامل�صتهلك املنزيل باأ�صعار اأقل  هذا باالإ

من كلف اإنتاجها. وهكذا وجلت الدولة جميع الطرق املمكنة مل�صاعدة 

امل�صاكل  هذه  مع  وتعاملت  م�صاكلهم  من  والتخفيف  املجتمع  �رشائح 

هذا  باأن  مراعاة  ودون  توزيعي  منطق  خلل  ومن  جمتزاأ  ب�صكل 

امل�صتهلك  يّحمل  اأو  اأخرى  فئات  قد ي�رش م�صالح  التدخل  النمط من 

قت�صادية  اأعباء مالية اإ�صافية اأو يقود نحو توزيع غري كفء للموارد االإ

قت�صاد الوطني ككل مما  احلقيقية بني القطاعات املختلفة للمجتمع اأو االإ

نتاجية وتو�صعها.  قت�صادي وتنوع قاعدته االإ يوؤثر �صلبًا على النمو االإ

قت�صاد وموارد الدولة امل�صاهمة  دارة اخلاطئة للإ وكان نتيجة هذه االإ

جتماعية يف العراق.  قت�صادية واالإ و�صاع االإ يف تردي االأ

�شعار     ب: حترير بع�ض الأ

قت�صادية واللوائح  جتاه اجلديد ال�صائد يف اإ�صدار الت�رشيعات االإ  اإن االإ

بعد  اإتخذت  التي  والقرارات  واخلطوات  دارية،  االإ والتنظيمات 

اإىل  ت�صري  امل�صقبلية،  اخلطوات  نحو  التوجه  وكذلك   ،2003 عام 

قت�صاد  االإ ال�صوق وحترير  اإقت�صاد  نحو  وا�صح  ب�صكل  العراق  اإجتاه 

النفط  اإ�صتخراج  باإ�صتثناء  )رمبا  املجاالت  خمتلف  يف  واخل�صخ�صة 

على  كبرية  اآثار  التوجه  ولهذا  خا�س(.  و�صع  له  الذي  اخلام 

ب�صكل  يغري  جتماعية، وهو  االإ و�صاع  االأ دارة وعلى  قت�صاد واالإ االإ

نوعي »قواعد اللعبة« فيما يت�صل مبكافحة الفقر واحلرمان اإذ يقل�س 

جانبا  وينقل  الدولة  تلعبه  كانت  الذي  الطاغي  الدور  كبري  حد  اإىل 

اإىل  بوية  االأ الدولة  من  وال�صلع  اخلدمات  وتوزيع  اإنتاج  م�صوؤولية 
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ال�صوق والقطاع اخلا�س. كما اإن ذلك يفتح الباب اأمام اإعادة ر�صم 

دوار اخلا�صة بكل من القطاعني العام واخلا�س  العلقات املتبادلة واالأ

ودور املواطنني واملجتمع املدين يف اأكرث من اإجتاه. 

بالدرجة  تتم  هذه  التحول  فعملية  التب�صيط.  عن  بتعاد  االإ من  بد  وال 

ينطلق  الذي  )العوملة(  اخلارجي  العامل  من  مبا�رشة  بقيادة  وىل  االأ

اأمام  بديل  ال  اأن  قوامها  �صحابها  الأ بالن�صبة  (مقنعة(  فر�صية  من 

قت�صاد العاملي وفق الو�صفة اأو الو�صفات  ندماج باالإ الدول �صوى االإ

ولويات واإيقاع التحول  ال�صائدة. ويفر�س هذا العامل اخلارجي االأ

يتم  التي  جراءات  واالإ امللمو�صة  واخلطوات  �صكال  واالأ ووتريته 

منظمة  يف  للدخول  العراق  بتهيئة  يتعلق  فيما  خ�صو�صا  اإتخاذها، 

نتقال نحو  التجارة العاملية )وهو حاليا ع�صو مراقب(. ومعلوم اأن االإ

املحتملة  للنتائج  التقييم  اإختلف  النظر عن  ال�صوق، وبغ�س  اإقت�صاد 

قت�صادي  االإ الدعم  مبزايا  للتمتع  الوحيد  ال�صبيل  هو  نتقال،  االإ لهذا 

املديونية  العراق من عبء  الدويل يف جماالت عدة ومنها تخلي�س 

والتعاطف معه يف مواجهة م�صكلة التعوي�صات احلربية.

القوة  متفاوتة  التحوالت  هذه  تاأثريات  فاإن  الداخلي،  ال�صعيد  على 

فمن  املختلفة.  جتماعية  االإ الفئات  على  ثر  االأ ومتباينة  همية،  واالأ

والو�صع  املوازنة  على  عباء  االأ جراءات  االإ هذه  تخفف  اأوىل  جهة 

قت�صادي من خلل القطاع  املايل للحكومة، وتدعم فر�س النمو االإ

عانة  اخلا�س، كما اإنها حترر نظريا موارد ميكن اإعادة تخ�صي�صها للإ

اأخرى، فانها قد توؤدي  نتقالية. ومن جهة  الفرتة االإ جتماعية يف  االإ

العاملي،  قت�صاد  باالإ املتكايفء  غري  رتباط  واالإ امل�رشوطية  تزايد  اإىل 

ويزيد من البطالة الناجمة عن ت�رشيح العاملني يف القطاع احلكومي، 

قت�صادي ب�صكل م�صتقر وعري�س القاعدة  مع العلم اإن حتقيق النمو االإ

�صيا�صات منا�صبة وتوفر �رشوط  اإعتماد  اإذ يتطلب حتقيقه  غري موؤكد 

قت�صادية  واالإ املوؤ�ص�صية  واملعيقات  العقبات  بتجاوز  ت�صمح  وقدرات 

على اإختلفها، اجلديد منها واملوروث.

بعد عام 2003 اإتخذت احلكومة العراقية خطوات عدة على طريق 

نتقال به من النمط الدولتي اإىل اإقت�صاد ال�صوق.  قت�صاد واالإ حترير االإ

وتتمثل اأبرز اخلطوات املتخذة فيما يلي:

�صتريادات ورفع جميع اأنواع  اإلغاء جميع القيود النوعية على االإ  .1

الر�صوم عليها وفر�س ن�صبة واحدة واطئة قدرها 5% على جميع 

دوية.  �صتريادات عدا املواد الغذائية واالأ االإ

اإلغاء نظام اأ�صعار ال�رشف املتعدد واإعتماد �صعر �رشف جتاري   .2

املتداولة  العملة  الدولة  اإ�صتبدلت  اإن  )بعد  العراقي  للدينار  موحد 

القدمية(. 

يف  الفوائد  اأ�صعار  بتحديد  للبنو�  وال�صماح  الفائدة  اأ�صعار  تعومي   .3

ال�صوق.

اإلغاء النظام القدمي لرواتب املوظفني واإعتماد نظام جديد �صاعف   .4

رواتب املوظفني واملتقاعدين عدة اأ�صعاف.

التي ميكن و�صفها  النتائج اجلزئية  اإىل بع�س  جراءات  اأدت هذه االإ

قل جلهة مفاعيلها املبا�رشة واملو�صعية، يف حني  يجابية، على االأ باالإ

مل توؤد اإىل اإطلق اآليات النمو والتنمية ب�صكل �صامل وم�صتقر.

على  القيود  رفع  يف  التجارة  حترير  ترجمة  متت  اأوىل،  جهة  من 

�صواق  االأ يف  املناف�صة  وظهور  امل�صتوردة  الب�صائع  زيادة  �صترياد  االإ

وغريها  اأ�صعارها  واإنخفا�س  امل�صتوردة  الب�صائع  وتكد�س  املحلية 

اجلهة  اأنها من  اإال  املحلي.  للم�صتهلك  بالن�صبة  يجابية  االإ الظواهر  من 

الثانية اأثرت �صلبًا وب�صكل كبري على املنتج املحلي يف قطاعي ال�صناعة 

تعّود  وقد  جراء  االإ لهذا  يتهياأ  مل  املنتج  هذا  واإن  خا�صة  والزراعة 

متقادمة  نتاجية  االإ خطوطه  واإن  ملنتجاته  الدولة  حماية  على  العي�س 

ومل ي�صتطع حتديثها ب�صبب احل�صار ال�صامل الذي كان مفرو�صًا على 

اأما حترير �صعر الفائدة فهو  العراق واأدى ذلك اإىل زيادة البطالة. 

يجابية حمدودة،  اإجراء �رشوري ومفيد اإقت�صاديا ولكن مفاعيله االإ

التجارية الزال  نتاجية غري  االإ للقطاعات  املقدم  ئتمان  االإ ن حجم  الأ

قت�صاد الوطني اأو امل�صتثمرين من جهة،  �صئيًل مقارنة باإحتياجات االإ

الت�صخم  معدالت  مع  باملقارنة  �صئيلة  تزال  ال  الفائدة  اأ�صعار  ن  والأ

جهة  من  املا�صيتني  ال�صنتني  خلل  �صنويًا   %36 حوايل  بلغت  التي 

ناجمة عن  يعاين معوقات  يزال  ئتمان ال  االإ �صوق  اأن  اأخرى. كما 

ح�صول  وعدم  ئتمان،  االإ وطالبي  امل�صارف  بني  العلقة  تعقيدات 

التي  ال�صمانات  اإىل  فتقارهم  الإ كاف  متويل  على  املنتجني  �صغار 

ت�صرتطها امل�صارف.

من جهة ثانية، فاإن توحيد �صعر ال�رشف على اأ�صا�س �صعر ال�صوق )بلغ 

عدد اأ�صعار ال�رشف حوايل 16 �صعرا تراوحت بني ال�صعر الر�صمي 

على  احلفاظ  ثم  دينار(،   2000 وبني  للدوالر  دينارا   3.37 وهو 

اإ�صتقرار �صعر �رشف الدينار جتاه الدوالر بحدود 1490 – 1495 

اإيجابية.  اإنعك�صات  وله  جناحا  ُيعد  والذي  الواحد  للدوالر  دينارًا 

ي�صاف اإىل ذلك م�صاعفة اأجور العاملني يف القطاع احلكومي الذي 

�صخ�س بني موظف ومتقاعد  مليون   3.6 مبا�رش  ب�صكل  منه  ي�صتفيد 

وقد  العراقي.  ال�صعب  من   %50 حوايل  ميثل  ما  وهو  وعائلتهم 

�صتهل�  اأدى ذلك اىل زيادة القدرة ال�رشائية للمواطنني وزيادة االإ

�صواق. اإال اأن الت�صخم املرتفع )36% �صنويا خلل عامي  وحتريك االأ

2004 -2005( قد اإمت�س ق�صما كبريا من الزيادة يف القدرة ال�رشائية 

يجارات والوقود.  �صعار �صملت الغذاء واالإ للمواطن، فاإرتفاعات االأ

�صعار، فكان  وقد �صاهمت عوامل العر�س والطلب يف اإرتفاع هذه االأ

والب�رشة  )بغداد  الرئي�صية  املدن  يف  خ�صو�صا  يجارات  االإ اإرتفاع 

وكركو�( ب�صبب احلرا� ال�صكاين باإجتاه هذه املدن وزيادة الطلب 

على �صلعة ال�صكن فيها، بعد اإزالة القيود ال�صابقة يف هذا املجال. وقد 

زاد الطلب على الوقود والطاقة يف الوقت الذي بقيت فيها الطاقات 

املوؤ�ص�صات  تقادم  ب�صبب  حمدودة  والكهرباء(  )للوقود  نتاجية  االإ

والتخريب و�صعوبات التوزيع، مبا يف ذلك اإعتبارات جتزوؤ املجال 

املكاين يف العراق. اإزاء هذه احلالة اإ�صطرت جميع العوائل يف املدن 

الكبرية وخا�صة بغداد والب�رشة واملو�صل اإىل �رشاء مولدات خا�صة 

عالية  باأجور  اخلا�س  القطاع  من  كهربائية  وحدات  اإ�صتئجار  و/اأو 

جدًا مما زاد من ال�صغوط على ميزانية العائلة.

ج: الدعم املبا�رس وغري املبا�رس الذي تقدمه الدولة 

اإرتفاع  من  وبالرغم  اخل�صخ�صة،  نحو  كيد  االأ جتاه  االإ من  بالرغم 

زالت  ما  الدولة  فاإن  للمواطن  الفردي  والدخل  املوظفني  رواتب 

عام  دوالر  مليار   16.3 بحدود  يقدر  بعاد  االأ متعدد  دعمًا  تقدم 

وي�صكل  امليزانية(.  خارج  دوالر  مليار   7.9 حوايل  )منه   2005
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قت�شادية لعام 2005  اجلدول 8-1: تقديرات للدعم املبا�رس وغري املبا�رس الذي تقدمه الدولة ملختلف ال�رسائح والقطاعات الإ

)مليون دولر(

امللحظات
% من الناجت 

جمايل 2005 االإ

% من 

جمموع 

تخ�صي�صات 

املوازنة 

 *2005

مبلغ امل�صاعدة

)مليون دوالر(
�صكل امل�صاعدة

اجلهة امل�صتفيدة

مبا�رشة
اأ�صكال الدعم

تعترب مهمة للفئات الفقرية ولكن الذي ي�صل للمواطن 

تقل ن�صبته عن 50% من جمموع ما ت�رشفه الدولة 

على هذا الربنامج ، كما اإن تطبيقاته لها اآثار �صلبية 

على القطاع الزراعي ب�صقيه احليواين والنباتي 

�صافة اإىل قطاعي ال�صناعة والتجارة باالإ

12.0 12.5 4000 مواد غذائية جميع املواطنني
نظام  البطاقة 

التموينية

التهريب وال�صوق ال�صوداء والف�صاد املايل و�صد 

م�صالح الفقراء وحترم امل�صايف من احل�صول على 

نتاجية  عوائد ت�صاعدها على �صيانة وتطوير من�صاآتها االإ

وتوؤدي اإىل تبذير يف موارد املوارنة العامة للدولة، 

اما مدخلت الطاقة الكهربائية  ب�صكل منتجات نفطية 

�صواق  وغازية  فانها م�صعرة باأقل من قيمتها يف االأ

ندثارات  الدولية اأو املجاورة وكذلك عدم اإحت�صاب االإ

يف ت�صعرية الكهرباء مما اأدى اإىل ح�صول عجز كبري 

عتماد ب�صكل متزايد على  نتاجية واالإ يف الطاقات االإ

�صتريادات من الكهرباء االإ

23.7 24.7 7866

�صعار باأقل  حتديد االأ

من كلفتها احلقيقية 

وهي ال تظهر يف 

املوازنة اإال بقدر 

�صتريادات االإ

اأ�صحاب املركبات 

والعوائل واملعامل

الدعم غري املبا�رش *

للم�صتقات النفطية 

والكهرباء الوطنية

ال تظهر جميعها يف ميزانية الدولة وت�صاعد على 

الف�صاد االداري واملايل وت�صاعد على حتقيق اأرباح 

را�صي غري حقيقية وتوؤثر �صلبًا على  �صحاب االأ الأ

توزيع املوارد يف القطاع الزراعي

0.6 0.6 200

دعم البذور 

�صمدة واملعدات  واالأ

وامل�صتقات 

النفطية واملبيدات 

الكيمياوية

الفلحني واأ�صحاب 

را�صي االأ
الزراعة

حاليًا معظم ال�رشكات احلكومية متوقفة عن العمل 

جور  واإن املبلغ املخ�ص�س يف املوازنة هو لدعم االأ

رباح التي كانت حتققها هذه ال�رشكات  واإن معظم االأ

�صابقًا هي غري حقيقية ب�صبب دعم الطاقة التي كانت 

ندثار  ت�صتخدمها وعدم اإحت�صاب خم�ص�صات االإ

عفاء من  ودفع اأجور واطئة للعمال واملوظفني واالإ

ال�رشائب والر�صوم

2.5 2.6 838
نقدية ب�صكل اأجور 

ورواتب

العمال واملوظفني 

يف �رشكات القطاع 

العام املتوقفة عن 

العمل اأو اخلا�رشة 

والتي تعمل جزئيًا

�رشكات ومن�صاآت 

القطاع العام اململوكة  

للدول

الدعم املبا�رش املدرج يف موازنة الدولة لعام 2005 

�صتريادات علمًا ان امل�رشوفات الفعلية للإ
7.3 7.6 2430

منتجات نفطية 

وكهرباء باأ�صعار 

مدعومة

اأ�صحاب املعامل 

والعوائل واملعامل

اإ�صترياد امل�صتقات 

النفطية والكهرباء

وت�صمل املنح التي تقدمها الدولة للبلديات واملجال�س 

املحلية لتمكينها من تاأدية اخلدمات للمواطنني
0.5 0.6 182

�صعار  حتديد االأ

باأجور رمزية

العوائل ورجال 

عمال االإ

اخلدمات العامة )املاء 

واملجاري والتنظيف 

وغريها(

جميع امل�صت�صفيات احلكومية واملراكز ال�صحية تعطي 

الدواء للمر�صى بدون ثمن واأحيانًا باأ�صعار رمزية 

مما اأدى ت�رشب الدواء اإىل خارج امل�صت�صفيات 

وال�صوق ال�صوداء وتهريب اإىل اخلارج

1.7 1.8 578
بدون ثمن اأو 

باأ�صعار رمزية
املر�صى دوية قطاع االأ

دعم للحجاج عن طريق تخفي�س اأجور الطائرات 

وحتمل نفقات بعثة احلج الر�صمية والوزراء والنواب 

وغريهم وكذلك تعوي�س العراقيني عن اأملكهم التي 

�صادرها  نظام احلكم ال�صابق

0.7 0.8 248
تعوي�صات نقدية 

وت�صهيلت

للحجاج 

واملت�رشرين من 

النظام ال�صابق 

وغريها

غريها

49.0 51.2 16342 املجموع

 امل�صدر: املوازنة العامة للدولة لعام 2005 وتقديرات الباحث د.فائق عبدالر�صول ب�صاأن الدعم غري املبا�رش )خارج امليزانية( على اأ�صا�س اإ�صتهل� 500 األف برميل يوميًا وب�صعر 43.1 دوالر للربميل الواحد.

�صا�س، اأما ن�صب الدعم اإىل الناجت   متت اإ�صافة الدعم اخلا�س بامل�صتقات النفطية والكهرباء اإىل تخ�صي�صات املوازنة العامة للدولة لعام 2005 لي�صبح جمموعها 31.853 مليار دوالر واإحت�صبت ن�صب الدعم على هذا االأ
*

�صعار اجلارية  جمايل باالأ ئتمان امل�صاند املوقعة مع احلكومة العراقية يف كانون الثاين 2006 والتي قدرت الناجت املحلي االإ جمايل، فقد مت احت�صابها ا�صتنادا اإىل تقديرات �صندوق النقد الدويل الواردة يف اإتفاقية االإ املحلي االإ

بحدود 33.2 مليار دوالر. 
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51.2% من جمموع  املبا�رش( حوايل  )املبا�رش وغري  الدعم  اإجمايل 

املحلي  الناجت  49% من  للدولة وحوايل  العامة  املوازنة  تخ�صي�صات 

جمايل لعام 2005. االإ

اإن هذا احلجم الكبري من الدعم قد يعترب اأ�صخم دعم تقدمه دولة اإىل 

قت�صاد الوطني، هذا مع العلم انه ال ي�صمل الدعم الذي تقدمه الدولة  االإ

واخلدمات  املجاين  التعليم  منها  كثرية  وخدمية  اإنتاجية  قطاعات  يف 

الربيد  وخدمات  العام  والنقل  احلكومية  امل�صت�صفيات  يف  ال�صحية 

ويهدف  القطاع.  هذا  ينتجها  التي  ال�صلع  وجميع  للفقراء  وامل�صاكن 

�صا�صية  االأ احلياة  متطلبات  من  دنى  االأ احلد  توفري  اإىل  الدعم  هذا 

نتقال  للمواطنني، يف مرحلة اإنتقالية بالغة التعقيد تت�صم بال�صعي اإىل االإ

من نظام الدعم املعمم من خلل الدولة اإىل اإقت�صاد ال�صوق. وجتري 

يف هذه املرحلة مراجعة �صاملة لنظام الدعم هذا، لتقييم اأدائه وفعاليته 

وجدواه، مع دخول عن�رش اإ�صايف على عملية التقييم هذه تتمثل يف 

اإقت�صاد  واآليات  �صعار  االأ نظام  فيها  يت�صبب  التي  الت�صوهات  معاجلة 

الدعم  لنظام  �صا�صية  االأ املكونات   1-8 اجلدول  يعر�س  ال�صوق. 

ال�صاري املفعول. 

د: نظام البطاقة التموينية

يعترب هذا النظام حاليًا اأ�صخم نظام توزيع للمواد الغذائية يف العامل 

فهو ي�صمل ح�صة من املواد الغذائية الرئي�صة توزع �صهريًا على 28.8 

مليون �صخ�س ومعدل كلفة ال�صخ�س الواحد هي بحدود )12( األف 

دينار اأو ما يعادل )8( دوالر �صهريا ،ت�صكل حوايل 26% من ن�صيب 

�رشة البالغ )48( األف دينار �صهريا« ح�صب م�صح  الفرد من دخل االأ

بداأ   .2005 لعام   )IRHBS( العراق  يف  ال�رشيع  �رشة  االأ ميزانية 

اآثار احل�صار الذي  1990 ملجابهة  اأيلول عام  العمل بهذا النظام يف 

جتنيب  يف  اأهدافه  حقق  وقد   1990 اآب   6 يف  العراق  على  فر�س 

العراقيني خا�صة من الفئات الفقرية خماطر املجاعة، اإال اأن النظام 

من الناحية العملية ي�صكو من عدد من الثغرات اأبرزها:

الغني والفقري يف توزيع  ي�صاوي بني  نه  هو نظام غري عادل الأ  .1

احل�صة الغذائية.

يعاين من �صعوبات لوجي�صتية يف عملية التوزيع.  .2

�صتمرار يف تنفيذ هذا الربنامج بال�صيغة املعتمدة حاليًا �صوف  اإن االإ  .3

يكون بدون �صك على ح�صاب اخلدمات ال�صحية والتعليمية.

اإىل ت�صوهات يف هيكلية الطلب  اأدت  النظام قد  اإن تطبيقات هذا   .4

املواد  املحلي على  الطلب  اإنخفا�س يف  الغذائية واإىل  املواد  على 

مهنة  برت�  الفلحني  من  كثري  وقيام  حمليًا،  املنتجة  الغذائية 

الزراعة والهجرة من الريف اإىل املدينة.

هـ: اإ�شلح نظام البطاقة التموينية وتفعيل القطاع اخلا�ض

التموينية  البطاقة  نظام  �صلح  الإ ال�صابقة  املحاوالت  بالف�صل  باءت 

�رش  للأ املايل  التحويل  اإىل  التموينية  احل�صة  من  التحول  خلل  من 

امل�صتفيدة، ب�صبب رف�س اجلهة امل�صوؤولة عن تنفيذه )وزارة التجارة( 

وىل التي تلت �صقوط النظام، وذلك ب�صبب ح�صا�صية  خلل ال�صنة االأ

ل�صنة  اله�صة  والفئات  الغذائي  من  االأ م�صح  اأظهر  فقد  املو�صوع. 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات  2005 الذي نفذه اجلهاز املركزي للإ

البطاقة  مواد  على  احل�صول  يف  ترغب  �رش  االأ من   %95.3 باأن 

�رش  االأ بالنقود. وكانت  اإ�صتبدالها  4.7% ترغب يف  مقابل  التموينية 

اإ�صتلم  لتف�صيل  احل�رشية  �رش  االأ من  ميًل  اأ�صد  الريف  ت�صكن  التي 

احل�صة التموينية عينًا. ويف اآب 2005 ت�صكلت جلنة وزارية لدرا�صة 

ت�صمنت  الوزراء  جمل�س  عليها  وافق  تو�صية  واأ�صدرت  املو�صوع 

تية: جراءات االآ االإ

2006 على حمافظات  البدء بتطبيق نظام التحويل النقدي عام   .1

وال�صماوة  دهو�  حمافظات  اأوىل  كمرحلة  ت�صمل  حمدودة 

منة من حمافظة �صلح الدين، مع اإمكانية اأن يكون  واملناطق االآ

احل�صة  اإ�صتلم  اأو  النقدي  التحويل  بني  اخليار  حرية  للعوائل 

التموينية.

ذلك  وتاأثريات  دوري  ب�صكل  القرار  هذا  تطبيق  عملية  متابعة   .2

�رش فيما يخت�س  على و�صع اأ�صعار ال�صوق وتطور تف�صيلت االأ

باأحد النظامني )النقدي اأو العيني(.

�صلحات يتطلب و�صع برنامج زمني لدعم قدرات  اإن جناح هذه االإ

القطاع اخلا�س، مبا فيه امل�صارف. مع العلم باأن هذا ال يتق�رش على 

التف�صيل التب�صطي بني الدعم النقدي اأو العيني، بل يتجاوز ذلك اإىل 

جتماعي خ�صو�صا(،  �رشورة و�صع ت�صور جديد لدور الدولة )االإ

وخيارات اإقت�صادية واإجتماعية ت�صمح باإ�صتخدام كفء ملوارد الدولة، 

كرث فقرا وحاجة، بداًل  التي تكملها �صبكات اأمان اإجتماعية للفئات االأ

�صتمرار يف توزيع املال العام للمواطنني كافة بغ�س النظر عن  من االإ

حاجتهم لهذه املعونات اأو بغ�س النظر عن منفعتها احلدية لهم مقارنة 

جتماعية التي ت�صطلع بها دولة الرفاهية  باملنافع احلدية للخدمات االإ

التي يوؤمل الو�صول لها يف م�صتقبل غري بعيد. 

و: دعم اخلدمات وال�شلع غري الغذائية

وال�رشف  واملياه  والكهرباء  النفطية  امل�صتقات  الدعم  هذا  ي�صمل 

)اأنظر  نتاجية واخلدمات ال�صحية والتعليمية  ال�صحي والقطاعات االإ

)ما  املجال  هذا  املقدم يف  الدعم  اإجمايل  8-2(. وقدر  اجلدول رقم 

عدا التعليم وال�صحة( بحوايل 10.3 مليار دوالر خلل عام 2005 

اأو ما يعادل 32.3% من جمموع تخ�صي�صات املوازنة العامة للدولة 

ال�صنة  جمايل خلل  االإ املحلي  الناجت  تقديرات  31.0% من  وحوايل 

املذكورة.

 

حتى وقت قريب كانت الدولة تبيع النفط اخلام للم�صايف ب�صعر يعادل 

اإىل �صبكة  النفطية  املنتجات  يتيح تقدمي  ال�صوق، مما  20/1 من �صعر 

هنا بحوايل  الكلي  الدعم  كلفة  املخف�صة، وقدرت  �صعار  باالإ التوزيع 

الكهربائية،  الطاقة  على  ذلك  وين�صحب  �صنويا«.  دوالر  مليار   8

من  الرغم  وعلى  اخلام،  للنفط  املخف�صة  �صعار  االأ من  ت�صتفيد  التي 

اإيرادات  فاإن  اإنتاجها،  يف  امل�صتخدم  للوقود  املخف�صة  �صعار  االأ هذه 

الدولة  املدعوم، مما يحمل موازنة  نتاج  االإ الكهرباء ال تغطي كلفة 

فاإن  والتعليم،  وال�صحة  العامة  املرافق  خدمات  اأما  اإ�صافيا.  عبئًا 

الدولة. وهنا�  �صيا�صة  الثوابت يف  يعترب بدوره من  توفريها جمانا 

)�صكك  والقطاعات  الفئات  لب�صع  خرى  االأ الدعم  اأ�صكال  بع�س 

احلديد، الزراعة(. 

جابة عليه املزيد من البحث هو اإىل اأي  لكن ال�صوؤال الذي تتطلب االإ

الرفاه بني مواطني  توزيع  عانات على حت�صني  االإ تلك  �صاعدت  حد 
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نتفاع من املال العام؟  العراق؟ واإىل اأي حد يتقارب العراقيون يف االإ

قل حظا؟  وهل اأمكن توظيف املال العام، فعل، مل�صلحة الفئات االأ

على  عانات  االإ هذه  ثر  الأ متخ�ص�صة  درا�صة  ن  االآ حتى  تتوفر  وال 

البيانات  لكن  فئة.  كل  اإفادة  وم�صتوى  جتماعية  االإ الفئات  خمتلف 

وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  درا�صات  من  املتاحة 

املعلومات، والتحليل املبني على امل�صاهدات واملعطيات املتاحة، تتيح 

التو�صل على و�صف عام مبني يف اجلدول )2-8(.

متحيزة  لي�صت  عامة  وب�صفة  عانات  االإ تلك  اأن  يتبني  تقدم  مما 

للمحرومني بل هي حمايدة مبدئيا«، ومن الناحية العملية ينتفع منها 

على اأكرث من غريهم وذلك باإ�صتثناء اإعانات الغذاء.  ذوو الدخل االأ

للتفاوت بل  القومي لي�س بذاته م�صدرا«  لكن هذا اجلزء من الدخل 

م�صادر  من  النا�صئ  التفاوت  اإىل  تابع  منه  نتفاع  االإ يف  التفاوت  اإن 

اأخرى.

يف  الهيكلي  اخللل  لت�صحيح  جراءات  االإ ببع�س  احلكومة  قامت  وقد 

احلالية  نتاج  االإ م�صتويات  على  فحافظت  النفطية.  املنتجات  �صوق 

الطاقات  تعزيز  اإىل  �صافة  باالإ برميل  مليون   2.3 اإىل  وزيادتها 

من  الدعم  تقلي�س  مت  كما  وتطويرها.  العراقية  للم�صايف  نتاجية  االإ

لليرت  دينار   100( ا�صعاف  البنزين حوايل خم�صة  �صعر  خلل رفع 

ال�صائل  الغاز  واإ�صطوانة  للمح�صن(،  دينار  و250  العادي  للبنزين 

مرات  ت�صع  والكازاويل  دينار(،   600( املرتني  عن  قليل  يزيد  ما 

مرات  خم�س  الكاز(   - )الكريو�صني  بي�س  االأ والنفط  دينار(،   90(

)25 دينار( ثم تبعت ذلك زيادة اأخرى. كما �صمحت للقطاع اخلا�س 

�صواق املحلية اإال اأنها اأحالت  با�صترياد املنتجات النفطية وبيعها يف االأ

�صاهم  فيه3. وقد  للنظر  اجلديد  النواب  اإىل جمل�س  القانون  م�رشوع 

ذلك يف احلد من تهريب امل�صتقات النفطية اإىل خارج العراق ب�صبب 

يف  والتحكم  الف�صاد  ظاهرة  من  احلد  يف  �صاهم  كما  ال�صعر،  فارق 

التوزيع الداخلي ب�صكل حم�صو�س. وللتخفيف من تاأثريات هذا على 

اأرباب البيوت خا�صة الفقرية منها، اأقرت احلكومة يف ت�رشين االول 

2005 اإعتماد نظام الكوبونات يف بغداد لغر�س متكني العوائل من 

�صافة اإىل  �صعار الر�صمية باالإ �رشاء النفط االبي�س والغاز ال�صائل باالأ

تخ�صي�س )500( مليار دينار ل�صندوق دعم الفقراء يف ميزانية عام 

2006 لغر�س توزيعها على الفئات الفقرية من املجتمع العراقي. 

ز: دعم �رسكات القطاع العام:

القطاع  �رشكات  لدعم  كبرية  مالية  اأعباء  الدولة  ميزانية  حتملت 

عوام  العام، حيث بلغت تخ�صي�صات هذه ال�رشكات يف ميزانيات االأ

يعادل  )ما  دينار  ترليون   3.657 حوايل   2006-2004 الثلث 

ال�رشكات  )عدا  ال�رشكات  هذه  عائدات  اأما  دوالر(.  مليار   2.44

النفطية( فقد بلغت 700 مليون دوالر )467 مليون دوالر( حتققت 

الوقود  اأ�صعار  نتيجة دعم  امليزانية  اأما خ�صائر   .2005 جميعها عام 

ال�صنتني  خلل  دوالر(  مليار   4.3( دينار  ترليون   6.5 بلغت  فقد 

املذكورتني.

اإن حوايل ثلث م�رشوعات القطاع العام حاليًا حتقق اأرباحًا حما�صبية، 

هذه  الربح  ح�صابات  ن  الأ حقيقية  اأرباح  يعني حتقيق  ال  ذلك  اأن  اإال 

ولية  �صعار املواد االأ عتبار الدعم املقدم من الدولة الأ ال تاأخذ بعني االإ

�صمية  االإ الكلفة  يجعل  الذي  مر  االأ نتاج،  االإ يف  امل�صتخدمة  والطاقة 

نتاج اأقل من كلفته الفعلية. للإ

 

توفري  اإىل  حتتاج  امل�رشوعات  هذه  جميع  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

من لها واإمدادها بالطاقة الكهربائية ب�صكل متوا�صل ب�صبب �صعف  االأ

�صافة  مدادات من �رشكة الكهرباء الوطنية واإنقطاعها املتكرر، باالإ االإ

اإىل حاجتها اإىل روؤو�س اأموال ت�صغيلية كبرية و�صيانة دائمية ب�صبب 

3.    �صادق جمل�س النواب على م�رشوع القانون.

عانات اجلدول 8-2: ت�شنيف ال�شكان ح�شب اإنتفاعهم من خمتلف اأ�شكال الإ

عانة نتفاعنوع االإ توزيع االإ

نتفاع منها.ال�صلع الغذائية يتكافاأ ال�صكان يف االإ

نتفاع الفعلي يرتبط طرديا مب�صتوى الدخل والرثوة.الكهرباء نتفاع منها لكن االإ ميكن جلميع ال�صكان االإ

رياف ومعدل اإ�صتهل� املاء يتزايد مع الدخل.املاء ينتفع منها اأغلب �صكان العراق عدا االأ

نتفاع على املناطق امل�صمولة بال�صبكاتال�رشف ال�صحي يقت�رش االإ

نتفاع جوهريا مب�صتوى الدخل والرثوة بعلقة طرديةاملنتجات النفطية يتاأثر االإ

بتدائي واملتو�صط التعليم االإ
ق�صية اأف�صل  جميع ال�صكان يف الريف واحل�رش، لكن نوعية التعليم متفاوتة، وتكون يف احل�رش اأف�صل من الريف، ويف االأ

ق�صية. من النواحي، ويف مراكز املحافظات اأف�صل من االأ

عدادي التعليم االإ
ق�صية واملحافظات بفارق وا�صح، ويف بغداد اأف�صل بكثري من بقية  رياف، ويف النواحي اأدنى م�صتوى من االأ اليوجد يف االأ

املحافظات

ق�صية اأدنى من املحافظات، ويف بغداد اأف�صل بكثري من بقية املحافظاتاخلدمات ال�صحية رياف والنواحي، ويف االأ فقرية يف االأ

�رشة ، م�رشوع درا�صة احلاجات اال�صاية غري امل�صبعة، وزارة التخطيط والتعاون االمنائي وبرنامج االمم املتحدة االمنائي. و�صاع االقت�صادية للأ امل�صدر: احمد اإبريهي: الورقة البحثية للإ
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القطاع  �رشكات  معونات  اإن  اإنتاجها.  وخطوط  معداتها  تقادم 

وعزلتها  اإداراتها  تخلف  اإىل  متتد  واإمنا  ذلك  على  تقت�رش  ال  العام 

يف  احلا�صلة  والكبرية  ال�رشيعة  والتغريات  الدولية  التطورات  عن 

يف  احلديثة  للتقنيات  اإتباعها  عدم  اإىل  �صافة  باالإ العراقي  قت�صاد  االإ

نتاجية والت�صويقية. مراقبة اجلودة واإدارة العملية االإ

اإىل  بالن�صبة  اأولوية  هو  العام  القطاع  �رشكات  واإ�صلح  تاأهيل  اإن 

دورا  يلعب  اأن  اخلا�س  بالقطاع  ويفرت�س  العراقي،  قت�صاد  االإ

اأ�صا�صيا يف هذا املجال. ولكن ثمة معيقات كثرية حتول دون ذلك، 

العمال  اأعداد كبرية من  اخلا�س من وجود  القطاع  فيها خوف  مبا 

على قائمة الرواتب يف هذا القطاع موروثة عن احلقبة ال�صابقة تفي�س 

عداد زادت بعد عام 2003  نتاج. ال بل اإن هذه االأ عن متطلبات االإ

�صباب  الأ اأعمالهم  من  املف�صولني  اأعاد  الوزراء  جمل�س  اأن  حيث 

لذلك  الرواتب.  فاتورة  زاد  مما  ال�صابق،  العهد  خلل  �صيا�صية 

اأ�صبح من ال�صعب حاليا تقدير عدد العمال واملوظفني امل�صجلني لدى 

�رشكات القطاع العام والذين كان يقدر عددهم عام 2004 بحوايل  

ن�صف مليون عامل وموظف يعملون يف 192 �رشكة حكومية بلغت 

رواتبهم بحدود 800 مليار دينار )533.3 مليون دوالر(.

العام  القطاع  �رشكات  مع  التعامل  يف  الدولة  اإجراءات  لتوحيد 

قت�صادية �صكلت منت�صف عام 2004  املنت�رشة يف جميع القطاعات االإ

عداد لقاعدة  هيئة لدرا�صة اخل�صخ�صة. وقد قامت الهيئة املذكورة باالإ

بيانات عن �رشكات القطاع العام. ثم األغيت هذه الهيئة و�صكلت جلنة 

تقدمت  نف�صه. وقد  للمو�صوع   2005 اآب من عام  �صهر  اأخرى يف 

اللجنة بت�صع تو�صيات اأهمها ما ياأتي:

توكل  اأن  على  العامة  ال�رشكات  تاأهيل  اإعادة  وكالة  ت�صكيل   .1

بالنيابة عن جميع الوزارات  تاأهيل ال�رشكات  اإعادة  اإليها مهمة 

مبوجب  املهمة  هذه  وتنفيذ  اإعداد  الوكالة  تتوىل  حيث  القطاعية 

برنامج وطني وي�رشف على تنفيذه جمل�س اإدارة.

خدماتهم  مقابل  كفاء  االأ غري  العمال  بتعوي�س  الوكالة  قيام   .2

هذه  �صتثمار  الإ وت�صجيعهم  واإ�صتقالتهم  احلكومية  ال�رشكات  يف 

التعوي�صات يف م�صاريع خا�صة. 

حتويل  مبوجبه  يتم  احلكومية  ال�رشكات  لتاأهيل  قانون  ت�رشيع   .3

اإىل  املعنية  القطاعية  الوزارات  من  احلكومية  ال�رشكات  ملكية 

اللزمة  ال�صلحيات  ومنحها  احلكومية  ال�رشكات  تاأهيل  وكالة 

جناز املهام املوكلة لها مبا يف ذلك بيع اأ�صهم ال�رشكات وحماية  الإ

حامليها واأن تتم جميع اأعمال وبرامج الوكالة بال�صفافية واملهنية 

ومبا يحقق النفع العام.

ي�صم جمل�س اإدارة الوكالة ممثلني عن الوزارات القطاعية املعنية   .4

منائي  االإ والتعاون  التخطيط  وزارة  عن  ممثل  اإىل  �صافة  باالإ

الوكالة  عمل  مدة  وتكون  املالية  الرقابة  ديوان  عن  واأخرى 

حمدودة )3-6( �صنوات.

�رشكة  اأو  م�رشوع  اأي  جتاه  الدولة  اإلتزام  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�صتنادًا 

قت�صادية  االإ جدواه  على  يعتمد  اأن  يجب  العام  القطاع  �رشكات  من 

جتماعية وب�صورة خا�صة على قدرة امل�رشوع لتحقيق الربحية  واالإ

املالية.

5. نحو حل م�شكلة مديونية العراق اخلارجية 

وتعوي�شات اأ�شرار العراق

اأ: ديون العراق اخلارجية         

اأهم  من  الدولية  والتعوي�صات  اخلارجية  العراق  ديون  تعترب 

قت�صادي والتنمية يف العراق. مطلع  ال�صعوبات التي تعيق النمو االإ

من  بفائ�س  ويتمتع  مديونية  بل  بلدا  العراق  كان   ،1980 عام 

حروب  وب�صب  دوالر.  مليار   38 بلغ  جنبية  االأ والعملت  الذهب 

بلدا  العراق  خرج  الثمانينات  عقد  خلل  اإيران  مع  ال�صابق  النظام 

63.5 مليار دوالر،  1991 حوايل  مثقل بالديون التي بلغت عام 

عقد  ويف  اخلليجية،  للدول  ديون  دوالر  مليار   21.5 حوايل  منها 

قت�صادي،  االإ واحل�صار  للكويت  العراق  غزو  وبعد  الت�صعينات، 

حيث   2003 عام  مطلع  اأق�صاها  فبلغت  العراق  مديونية  تزايدت 

مليار   127 بحوايل  الدولية  الت�صويات  وبنك  الدويل  البنك  قدرها 

دوالر. 

اجلدول 8-3: ديون ومطلوبات العراق اخلارجية قبل وبعد اإتفاقية نادي باري�ض )مليار دولر(

املجمــــوعديون جديدة 2008قبل 2004

36.67.37.715.0ديون دول نادي باري�س

2.02.0-40.0املطلوبات اخلليجية

خرى 21.42.82.04.8الديون احلكومية االأ

0.62.32.34.6املنظمات الدولية

2.8-15.42.8البنو� واملجهزين

114.015.415.030.4جمموع الديون واملطلوبات

جمايل 73%37%443%ن�صبتها اإىل الناجت املحلي االإ

ئتمان امل�صاند( كانون الثاين 2006 ال�صفحة 70  مع اإفرتا�صات الباحث )فائق عبد الر�صول( يف �صوء تعهدات املجتمع الدويل يف موؤمتر مدريد الذي عقد يف اآب 2003 وما بعده. امل�صدر:  �صندوق النقد الدويل )اتفاقية االإ
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ولية املذكورة يف اإتفاقية  ويف م�صتهل عام 2005، اأ�صارت البيانات االأ

اإىل  الدويل،  النقد  العراق مع �صندوق  التي وقعها  امل�صاند  ئتمان  االإ

اأن هذه الديون تبلغ 114 مليار دوالر موزعة على خمتلف الدائنني 

على النحو املبني يف اجلدول )3-8(.

اإن دول نادي باري�س البالغ عددها )18( دولة زائدًا كوريا والتي 

اإتفاقًا  36.8 مليار دوالر وقعت  تبلغ ديونها بالقيمة احلالية بحدود 

مع العراق بتاأريخ 2004/11/21 ين�س على تخفي�س ديونها على 

وىل 30% والثانية %30  العراق بن�صبة 80% ب�صكل ثلث دفعات، االأ

والثالثة %20. 

ب: اإتفاقية نادي باري�ض 

تخفي�س  على  وم�صاومات  كبرية  و�صغوط  مطولة  مفاو�صات  بعد 

الديون  ر�صدة  الأ �صمية  االإ القيمة  من   %80 بواقع  العراق  مديونية 

على  عفاء  االإ هذا  يتم  اأن  وعلى  تاريخه  لغاية  فوائدها  مع  �صلية  االأ

ثلث مراحل. 

وم�صاومات  و�صغوط  مفاو�صات  وبعد   ،2004/11/21 بتاريخ 

طويلة، وقع العراق مع جمموعة دول نادي باري�س البالغ عددها 

من   %80 بن�صبة  الر�صمية  ديونها  بتخفي�س  كوريا  زائدًا  دولة   18

هذه  تتم  اأن  العراق على  الديون على  هذه  ر�صدة  �صمية الأ االإ القيمة 

و20%متوالية  و%30   %30 وبواقع  مراحل  بثلث  التخفي�صات 

املقابل  يف   .2008 نهاية  ولغاية   2004 االول  ت�رشين  من  اإعتبارا 

النقد الدويل تلزم العراق  ئتمان امل�صاند مع �صندوق  اإتفاقية االإ فاإن  

باإتباع برنامج اإقت�صادي ومايل ملدة ثلث �صنوات واألزمته اأي�صًا قبل 

تية:  تفاقية حيز التنفيذ بتنفيذ ال�رشوط الثلثة االأ دخول االإ

جمل�س  بيان  ت�صمنه  ما  وهو  النفطية،  امل�صتقات  اأ�صعار  تعديل   .1

اأ�صعار  زيادة  متت  مبوجبه  والذي   2005/12/5 يف  الوزراء 

بي�س وزيت الغاز. البنزين والنفط االأ

اخلا�س  للقطاع  بال�صماح  وذلك  النفطية  امل�صالح  قانون  تعديل   .2

�صترياد  الإ الدولة  اإحتكار  وك�رش  النفطية  امل�صتقات  باإ�صترياد 

جمل�س  اإتخذه  الذي  بالقرار  ذلك  حتقق  وقد  النفطية،  املنتجات 

الوزراء يف 2005/12/5.

دوليني  قانونيني  مدققني  باإ�صتخدام  املركزي  البنك  اإ�صتمرار   .3

لتدقيق ح�صاباته ال�صنوية وفق مقايي�س التدقيق الدولية املعروفة.

ئتمان امل�صاند �صيقدم ال�صندوق ت�صهيلت  ومبوجب اإتفاقية ترتيبات االإ

ملواجهة  الدويل  النقد  �صندوق  ح�صة  من   %40 بواقع  جديدة  نقدية 

الربنامج  تنفيذه  فرتة  خلل  العراق  جتابه  قد  التي  املالية  زمات  االأ

�صلحي. االإ

ج: تعوي�شات اأ�رسار احلرب 

 1990 اآب  منذ  الكويت  واإحتلل  حرب  اأ�رشار  تعوي�صات  تعترب 

جزءًا مهمًا من اإلتزامات العراق اخلارجية التي ن�صاأت عن قرارات 

دولية.

قرار  من   )E( الفقرة  مبوجب  احلرب  اأ�رشار  تعوي�صات  ن�صاأت 

مم  1991 حيث تاأ�ص�صت هيئة االأ 687 يف ني�صان  من رقم  جمل�س االأ

املتحدة للتعوي�صات و ق�صمت املطالبات للتعوي�صات عن غزو العراق 

للكويت عام 1990. وقد حدد القرار فئات التعوي�صات واأنواعها، 

 )E )الفئة  وال�رشكات   )A،B،C،D )الفئات  فراد  االأ تطال  وهي 

 .)F واملوؤ�ص�صات الدولية والدول )الفئة

طلبات  عدد  بلغ   2003 ول  االأ ت�رشين   –  1991 الفرتة  وخلل 

جمالية  التعوي�س املقدمة للهيئة حوايل 3 مليون طلب بلغت قيمتها االإ

حوايل 353 مليار دوالر. اأما جمموع الطلبات التي مت النظر فيها 

الذي  ال�صندوق  اإدارة  وجمل�س  احلكام  جلنة  موافقة  على  وح�صلت 

من الدويل، حوايل  ع�صاء يف جمل�س االأ يتكون من ممثلي الدول االأ

2 مليون طلب وتبلغ التعوي�صات التي مت اإقرارها لغاية ت�رشين الثاين 

2005 حوايل 53 مليار دوالر �صدد العراق منها حوايل 20 مليار 

 1997 الفرتة  خلل  النفطية  �صادراته  عوائد  من  م�صتقطعة  دوالر 

 .2005 –

ت�صديد  مت  اإذ  فراد،  االأ تعوي�صات  ت�صديد  يف  ولوية  االأ اأعطيت  وقد 

دوالر،  مليار   12 جمموعه  ما  اأ�صل  من  دوالر  مليار   11.5

دوالر  مليار   8 منها  الكويت  يف  املقيمني  املواطنني  ح�صة  وبلغت 

من  كرب  االأ الق�صم  ت�صديد  كذلك  ومت   .)2005 الثاين  ت�رشين  )حتى 

ت�صديد  كانت  حني  يف  النفطية،  غري  الكويتية  ال�رشكات  تعوي�صات 

تعوي�صات القطاع النفطي واحلكومات والتعوي�صات البيئية اأقل من 

ذلك )اجلدول 4-8(.

اجلدول 8-4: عدد ومبالغ التعوي�شات املقدمة واملقرة وامل�شددة لغاية ت�رسين الثاين 2005

 اأنواع التعوي�صات

 

 التعوي�صات املقرةالتعوي�صات واملطالب بها

عدد الطلبات املقدمة
قيمة التعوي�صات

)مليار دوالر(
عدد الطلبات

قيمة امل�صدد )مليار 

دوالر(
ن�صبة الت�صديد )%(

فراد 26790203215462941237تعوي�صات االأ

66948541052731تعوي�صات ال�رشكات

393236285146تعوي�صات احلكومات والبيئة 

268610735315506845315جمموع

مم املتحدة للتعوي�صات. امل�صدر: جدول معد اإ�صتنادا اإىل تقرير جلنة االأ



التقرير التحليليخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق194

دارة القطاع النفطي وعوائده 6. اإ

عقد  بداية  يف  واملحتملة  الثابتة  النفطية  العراق  اإحتياطيات  قدرت   

نفطيًا  حقًل   73 على  موزعة  برميل  مليار   330 بحدود  الثمانينات 

ومنت�رشة يف جميع اأنحاء البلد. ومنذ منت�صف عقد الثمانينات توقفت 

�صتك�صاف يف هذه املواقع واإقت�رشت عمليات اإنتاج  عمليات احلفر واالإ

بحدود  الثابتة  النفطية  خمزوناتها  تبلغ  نفطيًا  حقًل   15 على  النفط 

نتاجية لهذه احلقول فقد بلغت يف  112 مليار برميل. اأما الطاقات االإ

اأق�صاها حوايل 3.5 مليون برميل يوميًا قبل عام 1990 وتراجعت 

اإىل حوايل 3 مليني برميل يف عام 2000، واإ�صتمر الرتاجع نتيجة 

اإىل  ال�صلب والنهب والتخريب  )2003( وعمليات  خرية  االأ احلرب 

العراق  ي�صتعيد  اأن  ويتوقع   2005 عام  برميل  مليون   2.1 حوايل 

نتاجية يف نهاية عام 2006 لت�صل اإىل 2.5 مليون برميل.  طاقاته االإ

 3.5 اإىل  اخلام  النفط  اإنتاج  لزيادة  حاليًا  النفطية  دارة  االإ وتخطط 

مليون برميل يوميًا يف نهاية هذا العقد،  اإال اأن هذه الزيادة الكبرية 

احلقول  لتطوير  كبرية  اإ�صتثمارات  تتطلب  نتاجية  االإ الطاقات  يف 

املحتملة  املنتجة حاليًا وتطوير احلقول  املنتجة وغري  املكت�صفة  النفطية 

العاملة  املوؤ�ص�صات  هيكلة  واإعادة  النفطية  املن�صاآت  خرى وحتديث  االأ

قيادة مركزية  تتطلب وجود  كما  قدراتها.  وتعزيز  القطاع  هذا  يف 

اأمنية  اأو�صاع  متجان�صة وقوية قادرة على قيادة هذا الن�صاط يف ظل 

هذه  تتطلب  كما  م�صتقرة  وغري  �صعيفة  ومالية  واإقت�صادية  و�صيا�صية 

�صتثمارات ال�صخمة توفر مناخ اإ�صتثماري ملئم. االإ

وغري  املركزية  �صديدة  بطريقة  النفطية  الرثوة  ال�صابق  النظام  اأدار 

�صتبداد يف توزيع  �صفافة، كما متيزت �صيا�صات هذا النظام بالتع�صف واالإ

�صتفادة من  عوائد هذا النفط بحيث حرمت مناطق وفئات عدة من االإ

حاليا  االدارة  تزال  وال  �صيا�صية.  عتبارت  الإ الوطنية  الرثوة  هذه 

التجربة  �صلبيات  لتليف  �صعي  ثمة  ولكن  اأي�صا،  باملركزية  تت�صف 

املا�صية خ�صو�صا جلهة الن�س على »اإدارة الرثوات الطبيعية للعراق 

قاليم واملحافظات يف العراق بالت�صاور مع  والتي تعود جلميع اأبناء االأ

الواردات  توزيع  يف  واملحافظات  قاليم  االأ هذه  واإدارات  حكومات 

الناجتة عن هذه الرثوات عن طريق امليزانية العامة وب�صكل يتنا�صب 

عتبار  خذ بنظر االإ مع التوزيع ال�صكاين يف جميع اأنحاء البلد مع االأ

ال�صابق،  النظام  قبل  منها ب�صورة جمحفة من  التي حرمت  املناطق 

ومعاجلة م�صاكلها ب�صكل اإيجابي يتنا�صب واإحتياجاتها ودرجة التطور 

يف املناطق املختلفة من العراق )املادة )25( من قانون اإدارة الدولة 

نتقالية(. نتقالية / مهمة احلكومة االإ العراقية اجلديدة للمرحلة االإ

تداخل  تت�صمن  الد�صتور  مواد  اأن  هو  اإليه  �صارة  االإ جتدر  ما  ولكن 

نفطية  اإ�صرتاتيجية  و�صع  ويف  املنتجة  احلقول  اإدارة  يف  واإزدواجية 

�صاملة. فاملادة 111 من الد�صتور عاجلت اخللف الذي قد ين�صاأ بني 

قاليم اأو املحافظات يف اإدارة املن�صاآت النفطية  حتادية واالأ احلكومة االإ

ويف كيفية اإ�صتثمار الرثوة النفطية وتطويرها ويف ر�صم ال�صرتاتيجية 

اخلا�صة بذلك اأو غريها من اخللفات، مبا يف ذلك تطوير احلقول 

النفطية املكت�صفة والتي مل يتم اإ�صتغللها والتي يقدر عددها بحدود 58 

حقًل نفطيًا وحتتوي خمازنها على ما يعادل 220 مليار برميل اأو ما 

يعادل ثلثي اإحتياطيات العراق النفطية. واخللف يف هذه املجاالت 

حكومات  قوانني  ل�صالح  يح�صم  قاليم  واالأ حتادية  االإ احلكومة  بني 

النفطية  بالرثوة  قليم  االإ حكومة  اإ�صتاأثرت  فاإذا  وبذلك  قاليم،  االأ

واإ�صتطاعت  فقط  قليم  االإ املقيمني يف  ل�صالح  اأرا�صيها  املوجودة على 

اأن ت�صتند على ت�رشيع خا�س بذلك �صادر عن جمل�صها الت�رشيعي فاأن 

حتادية ينبغي اأن يح�صم ل�صاحلها.  اأي خلف بينها وبني ال�صلطة االإ

حتادية مرتبطة  من جهة ثانية، فاإن عوائد النفط احلالية للحكومة االإ

نتاجي للحقول املنتجة حاليًا والتي ت�صكل اإحتياطياتها %33  بالعمر االإ

املنتجة  املكت�صفة وغري  اأما احلقول  العراق.  اإحتياطيات  من جمموع 

واملحافظات  قاليم  االأ حكومات  ح�ص�س  من  �صتكون  والتي  حاليًا 

نتاجي  نتاجي �صيمتد اإىل ما بعد العمر االإ املتواجدة فيها فاإن عمرها االإ

حوايل  ت�صكل  اإحتياطياتها  ن  الأ وذلك  حتادية  االإ احلكومة  حلقول 

قاليم  حتادية. لذلك فاأن حكومات االأ اإحتياطيات احلكومة االإ �صعف 

من  اأكرب  اإقت�صادية  وقوة  مالية  مبوارد  تتمتع  �صوف  واملحافظات 

حتادية  تقل�س دور احلكومة االإ اإىل  �صيوؤدي  حتادية مما  احلكومة االإ

قاليم واملحافظات. نتيجة �صح املوارد لديها وتقوية دور حكومات االأ

النفطي  قت�صادية، فالقطاع  الناحية االإ اإن هذا الو�صع غري �صليم من 

متطورة،  تكنولوجيا  اإ�صتخدام  اىل  ي�صتند  وهو  ب�صدة،  معومل  قطاع 

للقوميات.  عابرة  عملقة   �رشكات  واأ�صواقه  اإنتاجه  على  وت�صيطر 

ويف ظل معطيات كهذه، ال بد من اأن يكون للمركز متمثل ب�رشكة 

و�صع  يف  احلا�صم  الدور  الوطنية  الغاز  و�رشكة  الوطنية  النفط 

و�صيغ  والغازي  النفطي  القطاع  لتطوير  ال�صرتاتيجية  ال�صيا�صات 

يوؤدي  قد  ذلك  فاإن  ذلك  وبدون  العاملية  النفط  �رشكات  مع  التعامل 

امل�صتثمرين  على  واملحافظات  قاليم  االأ بني  من�صبط  غري  تناف�س  اإىل 

من ال�رشكات النفطية مما قد ي�رش بامل�صلحة الوطنية نظرًا لكون هذه 

قاليم واملحافظات ال متتلك النظرة ال�صمولية وال اخلربة والقابليات  االأ

دارية والفنية اللزمة، مع ما يحمله ت�صتيت القطاع  التفاو�صية واالإ

هذا  يف  وامل�صاربة  والهدر  الف�صاد  خماطر  زيادة  من  اأي�صا  النفطي 

الرثوة  اإدارة  حتادية يف  االإ احلكومة  دور  تهمي�س  اإن  كما  القطاع. 

قاليم واملحافظات قد يعر�س البلد اإىل  النفطية حل�صاب حكومات االأ

الدول  امل�صرتكة مع  والغازية  النفطية  باملكامن  تتعلق  خماطر كبرية 

خرى.  االأ

�رشاع يف و�صع ت�رشيع قانوين موحد للرثوة  من هنا ينبغي �رشورة االإ

عتبار هذه املخاطر، بالتلزم مع و�صع خطة  النفطية ياأخذ بنظر االإ

�صتقطاب الكوادر النفطية العراقية املهاجرة اإىل قطاعات اأخرى،  الإ

اأو اإىل خارج العراق، وتعزيز القدرات العاملة يف هذا القطاع حاليًا 

واإعادة هيكلته على ا�ص�س حديثة تراعي امل�صلحة الوطنية. 

7. جمابهة البطالة

قدر م�صح اأحوال املعي�صة يف العراق ل�صنة 2004 الذي اأعده اجلهاز 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات )COSIT( بالتعاون مع  املركزي للإ

منائي )UNDP( ومعهد الدرا�صات التطبيقية  مم املتحدة االإ برنامج االأ

الرنويجي الدويل )FAFO( معدل البطالة ال�رشيحة بح�صب التعريف 

الدويل بحدود 10.5% اأو ما يعادل 0.710 مليون عامل من ا�صل 

6.735 مليون عامل. وقدر عدد  العاملة والبالغة  القوى  جمموع 
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 1.4 للبطالة  مبقدار  املو�صع  التعريف  باإعتماد  العمل  العاطلني عن 

العاملة.  القوى  جمموع  من   %18.4 يعادل  ما  اأو  عامل  مليون 

والتعريف املو�صع للبطالة هو اأكرث اإنطباقا على و�صع الدول النامية 

عموما، وعلى و�صع العراق حيث ت�صود اأ�صكال خمتلفة من البطالة 

م�صح  قدر  حني  يف  الفائ�س.  التوظيف  اأو  الناق�صة  والعمالة  املقنعة 

ح�صاء وتكنولوجيا  الت�صغيل والبطالة الذي اأجراه اجلهاز املركزي للإ

املعلومات يف الن�صف الثاين من �صنة 2005 معدل البطالة بـ %18. 

�صهادات  حملة  نرى  اأن  املثال  �صبيل  على  العراق  يف  ال�صائع  فمن 

جرة  مهنية عالية مثل الطب والهند�صة يعملون ك�صائقني ل�صيارات االأ

اأو  ال�صوارع  اأر�صفة  على  ب�صاعتهم  يفر�صون  كبائعني  اأو  بغداد  يف 

�صواق. لذلك تتباين تقديرات البطالة ح�صب التعريف املعتمد،  يف االأ

�صيما  ال  املعتمد،  التعريف  كان  اأيا  مرتفعة  املعدالت  هذه  ولكن 

التعريفات الوا�صعة.

اأن  �صحيح  غريه.  دون  وحيد  �صبب  اإىل  البطالة  اإرجاع  ميكن  ال 

من والبطالة،  الدالئل ت�صري اإىل وجود علقة وثيقة ومبا�رشة بني االأ

مبا�رشة  وترتبط  موروثة  هيكلية  ظاهرة  هي  خرية  االأ هذه  اأن  اإال 

يف  جتماعي  واالإ ال�صيا�صي  النظام  وطبيعة  وهيكلية  قت�صاد  االإ بطبيعة 

العراق. وميكن تلخي�س اأهم اأ�صباب البطالة مبا ياأتي: 

حاليًا  منه  النفطي  القطاع  ي�صكل  اأحادي،  العراقي  قت�صاد  االإ  .1

جمايل، يف حني اأن هذا القطاع  حوايل 78% من الناجت املحلي االإ

العمل.   قوة  من   %2 من  اأكرث  حوال  االأ اأح�صن  يف  ي�صتوعب  ال 

خرى على اإمت�صا�س عر�س القوى  وبزيادة قدرة القطاعات االأ

العاملة يفرت�س اأن ترتفع القيمة امل�صافة يف القطاعات غري النفطية 

بثلثة اأمثال معدالت منو القيمة امل�صافة يف القطاع النفطي. 

اإىل  اأدى  الذي  قت�صادية  االإ ليات  للآ الدولتي  داري  االإ الت�صويه   .2

خا�صة  اأنواع  وتوليد  نتاجية  االإ وخف�س  العمل  �صوق  يف  ت�صوه 

من البطالة املقنعة والت�صغيل الناق�س والتوظيف غري امل�صتدام يف 

اأنها اأ�صعفت بنيويا القطاع اخلا�س وحدت  اأجهزة الدولة. كما 

قت�صاد وتوليد فر�س  باالإ النهو�س  امل�صاهمة يف  من قدرته على 

عمل.

ع�صكرة  اإىل  اأدت  التي  الثمانينات  بداية  منذ  املتعاقبة  احلروب   .3

قت�صاد واملجتمع اإىل حدودها الق�صوى، كما اأدت اإىل توجيه  االإ

�صترياد،  عمال اإىل بع�س امليادين )التجارة واالإ ن�صاط رجال االأ

ثم التجارة الداخلية واملحدودة يف فرتة احل�صار(، كما اأدت اإىل 

هروبهم اإىل خارج البلد على نطاق وا�صع.

اإىل  اأدت  التي  الت�صعينات  بداية  التجاري يف  نفتاح  االإ اإجراءات   .4

الوطنية  وال�صناعية  احلرفية  املوؤ�ص�صات  من  كبري  عدد  اإفل�س 

ب�صبب مناف�صة ال�صلع امل�صتوردة.

عام  منذ  خرية  االأ للتحوالت  املبا�رشة  وغري  املبا�رشة  ثار  االآ  .5

والو�صع  امل�صلحة،  للقوات  الكامل  الت�رشيح  فيها  مبا   ،2003

مني غري امل�صتقر منذ ذلك احلني واأثر ذلك املبا�رش على �صخ  االأ

اأعداد كبرية من العاطلني عن العمل يف املجتمع ، وكذلك ق�صور 

املعاجلات واملعيقات التي حتد من معاجلة هذه امل�صكلة.

نتاجي والو�صع  قت�صادي االإ اإن التدهور احلا�صل يف الن�صاط االإ

�صلطات  اإعتمدتها  التي  جراءات  االإ اإىل  �صافة  باالإ مني  االأ

منية للدولة واإق�صاء البعثيني وحالة  حتلل بحل املوؤ�ص�صات االأ االإ

الل اأمن ال�صائدة يف البلد اأدت بدون �صك اإىل تراجع يف الطلب 

يف  ومفاجئة  كبرية  طفرة  ح�صول  اإىل  اأدى  مما  العمالة  على 

الطبيعية  الزيادة  اإىل  �صافة  باالإ العمل، هذا  العاطلني عن  اأعداد 

امل�صتمرة يف قوة العمل التي مل جتد فر�س عمل جديدة ت�صتطيع 

العاملني يف دوائر  ت�صبث  اإ�صتمرار  اإىل ذلك  اإ�صتيعابها. ي�صاف 

الدولة مبنا�صبهم بالرغم من جتاوزهم ال�صن القانونية. وملعاجلة 

�صلوب التقليدي  هذه الظاهرة بتدابري فورية، جلاأت الدولة اإىل االأ

ملكاتها  يف  بالتو�صع  وذلك  ال�صابقة  احلكومات  اإتبعته  الذي 

وذلك  الر�صمية  الدوائر  يف  العاملني  املوظفني  عدد  وزيادة 

واخل�صخ�صة.  ال�صوق  اإقت�صاد  نحو  الدولة  توجه  من  بالرغم 

لل�صنوات  الدولة  ميزانيات  املن�صورة يف  الر�صمية  البيانات  وتفيد 

2004 و2005 و2006 اأن عدد املوظفني العاملني يف اجلهاز 

من1.047  اإرتفع  قبله،  من  املمول  اأو  املركزي  احلكومي 

2005 ثم  1.143 مليون عام  اإىل   2004 مليون موظف عام 

قدرها  بزيادة  اأي   2006 عام  ميزانية  يف  مليون   1.913 اإىل 

866 األف موظف خلل ال�صنوات الثلثة ومبعدل زيادة �صنوية 

توزيعي  مفعول  له  جراء  االإ وهذا  موظف.  األف   289 قدرها 

مبا�رش ولكنه يفاقم امل�صكلة يف املديني املتو�صط والبعيد. 

العالية  املعدالت  بهذه  البطالة  اإ�صتمرار  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

اإعمار العراق، �صواء ب�صبب  اإعادة  اإىل تاأخر عملية  اأي�صًا  ي�صري 

والداخلية  الدولية  دارة  االإ �صعف  ب�صبب  اأو  منية  االأ املخاطر 

�صتثمار  املبالغ املخ�ص�صة للإ اإن  عمار والتنمية.  اإعادة االإ لعملية 

يف القطاعات غري النفطية التي من �صاأنها اأن ت�صاعد على اإمت�صا�س 

الدولة  �صتثمارية يف ميزانية  االإ النفقات  البطالة �صئيلة، وح�صة 

دوالر  مليار   3.53 منه  دوالر  مليار   6.8 يبلغ   2006 لعام 

القطاعات  جلميع  دوالر  مليار   2.6 واملتبقي  النفطي  للقطاع 

خرى، وهي ال تفي باإحتياجات اأي واحد من هذه القطاعات  االأ

عمار. اأما منح وقرو�س  وغري قادرة على حتريك عملية اإعادة االإ

املانحني فقد عجزت خلل ال�صنتني املا�صيتني عن حتقيق اأهدافها. 

وقد �رشف ما ال يقل عن 77.33 مليون دوالر منها لكن ن�صبة 

توفري  ونفقات  امل�صاريع  اإدارة  على  اأنفقت  املبلغ  هذا  من  كبرية 

من واحلماية لها. االأ

يقود  اأن  يتوقع  البلد  يف  مني  واالأ ال�صيا�صي  الو�صع  حت�صن  اإن   .6

اأن ياتي  اإىل حت�صن يف موؤ�رشات �صوق العمل، لكن ذلك يجب 

الهيكلية يف ظاهرة  بعاد  للأ اإ�صرتاتيجية وطنية مدركة  �صياق  يف 

عمل  فر�س  توليد  اإىل  تنظر  اإ�صرتاتيجية  �صياق  ويف  البطالة، 

جديدة باإعتبار ذلك اأحد اأهم املداخل ملعاجلة ق�صايا الفقر والربط 

حوال  عمار، وبني حت�صني االأ قت�صادي واإعادة االإ النمو االإ بني 

املعي�صية للمواطنني العراقيني.
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عتماد على  8. �شرتاتيجية التنمية الوطنية بني الإ

اخلارج اأو الذات

2004 اخلطوط  الثاين من عام  الن�صف  بداية  و�صعت احلكومة يف 

وىل يف  �صرتاتيجية التنمية الوطنية التي قدمت ن�صختها االأ العري�صة الإ

موؤمتر طوكيو للمانحني الذي عقد يف ت�رشين الثاين من العام نف�صه. 

ثم مت حتديثها وجرى تقدميها اإىل موؤمتر املانحني الذي عقد يف البحر 

امليت خلل متوز 2005.

مل  العراقي  قت�صاد  االإ اأن  حقيقة  من  الوطنية  �صرتاتيجية  االإ وتنطلق 

ربعة املا�صية، ومن ثم  يكن مدارا ب�صورة �صحيحة خلل العقود االأ

فاإن هنا� حاجة ل�صرتاتيجية تنموية بديلة عن ال�صيا�صات اجلزئية التي 

اإىل  اأدى  والذي  املركزي  التخطيط  نظام  قت�صاد يف ظل  االإ اأربكت 

م�صكلته،  وتفاقم  قت�صاد  االإ وتخلف  املوارد  وتبديد  الرثوات  اإهدار 

واأبرزها:

اإرتفاع معدالت البطالة و�صاآلة دور القطاع اخلا�س يف الن�صاط   •
قت�صادي. االإ

اإت�صاع م�صاحة الفقر والفئات ال�صعيفة.  •

ح�صن  تراجع امل�صتوى التعليمي وامل�صتوى ال�صحي بعد اأن كانا االأ  •
يف املنطقة.

اإرتفاع معدالت الت�صخم واإنخفا�س القوة ال�رشائية للدخول.  •

تقادم البنى التحتية وغريها عن تلبية احلدود الدنيا من اإحتياجات   •
املواطن.

قت�صادي. �صتثمار احلقيقي ومعدالت النمو االإ تراجع االإ  •

م�صدر  على  البلد  يف  قت�صادي  االإ الن�صاط  على  الدولة  اإعتماد   •
واحد للتمويل هو النفط. 

يف  متثلت  النهائية  لغايتها  عامة  �صياغة  �صرتاتيجية  االإ ت�صمنت  وقد 

مزدهرة،  فدرالية  دميوقراطية  م�صاملة،  دولة  اإىل  العراق  “حتول 
قليمي ومتكاملة ومنفتحة  قت�صاد االإ واإىل �صوق متطورة على �صعيد االإ

قت�صادي  االإ ال�صعيد  على  ذلك  ويعني  العاملي”.  قت�صاد  االإ على 

قت�صاد الدولتي املركزي اإىل اإقت�صاد يعمل وفق اآليات  التحول من االإ

قت�صاد العاملي. ويعني ذلك على  ندماج يف االإ ال�صوق وقادر على االإ

موحدة،  فيديرالية  دولة دميقراطية  العراق  ال�صيا�صي جعل  ال�صعيد 

وم�صوؤولية،  ب�صفافية  وتت�رشف  دميقراطيا  منتخبة  حكومة  تديره 

مبا  جتماعية  االإ م�صوؤولياتها  اأي�صا  حترتم  و  القانون،  حكم  وحترتم 

للمواطن  تكفل  اإجتماعية  حماية  �صبكة  بناء  م�صوؤولية  حتمل  ذلك  يف 

العي�س بكرامة وت�صتهدف جميع الفئات الفقرية وال�صعيفة يف املجتمع 

العراقي.

هداف، فاإن اإ�صرتاتيجية التنمية الوطنية �صوف  جل حتقيق هذه االأ والأ

ترتكز على اأربعة دعائم اأ�صا�صية ت�صكل املفاتيح الرئي�صية للتنمية وحتكم 

الن�صاطات امل�صتقبلية وهي: 

قت�صادي. تقوية اأ�ص�س النمو االإ  •

اإعادة تفعيل القطاع اخلا�س.  •

حت�صني نوعية احلياة وتكفل حياة كرمية لكل مواطن.  •

من يف البلد. تقوية احلكومة واالأ  •

كما اإن احلكومة �صتعمل مبختلف الطرق لتعبئة املوارد املحلية والدولية 

�صرتاتيجية،  من اأجل توفري املتطلبات الب�رشية واملادية لتنفيذ هذه االإ

مبا يف ذلك املتطلبات التمويلية.

عمار والتنمية وم�شادر التمويل 9. كلفة الإ

قدر املجتمع الدويل ممثًل بالدول الرئي�صة املانحة اإ�صتنادا اإىل التقرير 

�صلطة  وتقديرات  الدويل  والبنك  املتحدة  مم  االأ منظمة  بني  امل�صرت� 

 55.2 بحوايل  العراق  اإعمار  اإعادة  كلفة  املوؤقتة،  املدنية  ئتلف  االإ

ولوية يف  مليار دوالر. وت�صمل هذه الكلفة اأحد ع�رش قطاعًا نالت االأ

عمار للفرتة 2004-2007، منها 35.8 مليار دوالر  حملة اإعادة االإ

ت�صاالت واملاء  عمار البنى التحتية يف قطاعات الكهرباء والنقل واالإ الإ

�صكان التي اإ�صتحوذت على حوايل 68% من  وال�رشف ال�صحي واالإ

 %8.5 و  والعمل  وال�صحة  التعليم  لقطاعات   %20 مقابل  املبلغ  هذا 

للقطاع الزراعي وموارد املياه والباقي 2.2% لتعزيز قدرات القطاع 

�صتثماري . وقدرت  دارة احلكومية وحت�صني املناخ االإ اخلا�س واالإ

التي  خرى  االأ القطاعات  اإعمار  كلفة  املوؤقتة  املدنية  ئتلف  االإ �صلطة 

مليار   19.4 بحدود  املتحدة  مم  واالأ الدويل  البنك  تقدير  يتناولها  مل 

من وال�رشطة  دوالر وهي ت�صمل ب�صكل رئي�س قطاع النفط 41% واالأ

ن�صان 9% والعلوم والتكنولوجيا  26% والبيئة 18% الثقافة وحقوق االإ

وال�صوؤون الدينية وال�صباب والريا�صة وال�صوؤون اخلارجية %6.

وال�رشكات  قليمية  واالإ الدولية  واملنظمات  الدول  جميع  دعوة  متت 

اخلا�صة للم�صاركة يف موؤمتر مدريد للمانحني الذي عقد يومي 23-

24/ 2003/10 ومت عر�س تقارير كلفة اإعادة اإعمار العراق على 

ممثلي )73( دولة و )20( منظمة دولية وممثلي )322( �رشكة من 

عمار العراق  46 دولة وتعهدت الدول واملنظمات بتقدمي م�صاعدات الإ

يف املوؤمتر املذكور وما بعده ب�صكل منح وقرو�س يبلغ جمموعها 35 

مليار دوالر كحد اأدنى منها 22 ب�صكل منح و 12.2 ب�صكل قرو�س 

وكما مو�صح يف اجلدول رقم )5-8(.

تنفيذ  ملتابعة  وذلك  املانحني  جلنة  مدريد  موؤمتر  مبوجب  وت�صكلت 

اإ�صتمرار الدعم  الدولية ول�صمان  املالية للدول واملنظمات  التعهدات 

عمار العراق وزيادته باحل�صول على تربعات جديدة من املجتمع  الإ

قت�صادية وال�صيا�صية يف العراق. الدويل ومواكبة التطورات االإ

تية: �صارة اإىل امللحظات الرئي�صة االأ طار جتدر االإ ويف هذا االإ

مت  قد  بال�رشورة  اأنها  تعني  ال  املنح  من  امل�رشوفة  املبالغ  اإن   .1

مت  مبالغ  اأنها  تعني  واإمنا  العراق  يف  م�رشوعات  على  �رشفها 

�رشفها من وزارات املالية يف الدول. 
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عمار العراق لغاية 2007 )مليار دولر( اجلدول 8-5: جمموع تعهدات الدول واملنظمات العربية والدولية لإ

امللحظاتاملجموعالقرو�ساملنحالدولةت

مريكية1 18.649-18.649الواليات املتحدة االأ
مريكية بالتعاقد مبا�رشة مع ال�رشكات  من املنا�صب اأن تقوم اجلهات االأ

العراقية على اأ�صا�س املناف�صة.

هنا� اإ�صتعداد لزيادة مبلغ القرو�س ورغبة يف تطوير حقول الغاز.1.5003.5005.000اليابان 2

0.452-0.452اإنكلرتا3

0.187-0.187كندا4

0.236-0.236كوريا5

1.0001.000-ال�صعودية6

0.0650.5000.565الكويت7

مارات العربية املتحدة8 مارات العربية املتحدة. 0.215-0.215االإ هنا� اإ�صتعداد لزيادة املبلغ من قبل حكومة دولة االإ

مت تخ�صي�س معظم املبلغ اإىل التعليم العايل من قبل حكومة دولة قطر. 0.100-0.100قطر9

0.0101.0001.010اإيران10
يرانية ملعرفة �رشوط ومتطلبات اإ�صتخدام  يقت�صي التفاو�س مع احلكومة االإ

املبلغ املذكور.

0.050-0.050تركيا11

0.236-0.236اإيطاليا12

�صباين بخ�صو�س املفاو�صات على القر�س.0.1600.1400.300اأا�صبانيا13 املتابعة جارية من اجلانب االأ

0.025-0.025ال�صني14
�صبق حلكومة ال�صني اأن اأبدت اإ�صتعدادها لتقدمي ت�صهيلت اإئتمانية لتنفيذ 

م�رشوعات يف العراق بعد ت�صوية الق�صايا املالية القائمة.

0.027-0.027الدمنار�15

0.045-0.045ال�صويد16

0.015-0.015اجليك17

0.010-0.010هولندا18

0.013-0.013الرنوج19

0.010-0.010الهند20

0.046-0.046اأ�صرتاليا21

خرى22 0.091-0.091الدول االأ

النم�صا 5.5 وبلجيكا 5.9 وبلغاريا 0.6 وقرب�س 0.1 واليونان وهنكاريا 

2.4 وفلندا 5.9 واأ�صتونيا 0.1 واآي�صلندا 2.5 ولوك�صمبورغ 2.4 

ونيوزيلندا 3.4 وعمان 3.0 وباك�صتان 2.5 و�صلوفينيا 4.0 وغريها.

22.0966.14028.236جمموع الدول

املنظمات العربية والدولية

امللحظاتاملجموعالقرو�ساملنحاملنظمةت

2.5502.550-�صندوق النقد الدويل 1

دنى وميكن اأن يرتفع اإىل 4.250 مليار  املبلغ الذي خ�ص�س ميثل احلد االأ

دوالر وتقدم الت�صهيلت ب�صكل نقدي لدعم ميزان املدفوعات وب�رشط اإتباع 

قت�صاد الوطني يوافق عليه ال�صندوق. منهاج اإ�صلحي للإ

3.0003.000-البنك الدويل2
دنى وميكن اأن يرتفع اإىل 5.000 مليار دوالر لتمويل  املبلغ ميثل احلد االأ

م�صاريع تنموية.

وربية3 من املمكن اأن يرتفع املبلغ نتيجة التخ�صي�صات ال�صنوية القادمة.0.700-0.700املجموعة االأ

�صلمي4 قرو�س لتمويل م�رشوعات و�صادرات ب�رشوط تف�صيلية وجتارية.0.0050.0050.505البنك االإ
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مت  عليها  بال�رشف  لتزام  االإ مت  التي  امل�رشوعات  غالبية  اإن   .2

ولويات املدرجة  تلتزم باالأ املانحة ومل  الدول  اإختيارها من قبل 

امل�رشوعات  من  كثريا  اإن  كما  الوطنية.  التنمية  اإ�صرتاتيجية  يف 

كانت  واإمنا  املعنية  القطاعية  الوزارات  حتى  بها  تعلم  مل  املنفذة 

حتال ب�صكل مبا�رش من قبل الدولة املانحة اأو الوكالة امل�رشفة على 

جنبية اأو املنظمات غري احلكومية  �رشف املنحة اإىل ال�رشكات االأ

دارية يف املحافظات اأو حتى ال�رشكات واملقاولني  اأو ال�صلطات االإ

ومل  عنها  علن  االإ اأو  تناف�صية  عرو�س  اإ�صتقدام  بدون  املحليني 

تتوفر اأية �صفافية اأو اإعلن ر�صمي للجهات العراقية املعنية.

من  االأ تكاليف  ميثل  امل�رشوفات  هذه  من  جدًا  كبريا  جزءًا  اإن   .3

�صافة اإىل التكاليف  جانب وحمايتهم باالإ والتاأمني على اخلرباء االأ

30% من كلف  من ت�صكل  دارية العالية. ويقدر باأن تكلفة االأ االإ

املجال  هذا  يف  تعمل  اأجنبية  �رشكة   )40( هنا�  واأن  امل�صاريع 

األف   )33( حوايل  لديها  امل�صتخدم  من  االأ رجل  راتب  وي�صل 

دارية وامل�رشوفات  دوالر �صهريًا واإذا اأ�صيفت اإليها التكاليف االإ

يبقى  امل�رشوع،  كلفة  من   )%20( بحدود  تقدر  والتي  خرى  االأ

يف اأح�صن تقدير )50%( من املنح لل�رشف على امل�رشوعات مبا 

وعموالت  وال�صحن  يفادات  واالإ جانب  االأ اخلرباء  اأجور  فيها 

على  فعل  ي�رشف  ما  اإن  امل�رشوفات.  من  وغريها  الو�صطاء 

من   %30-25 االحوال  اأح�صن  يف  يتعدى  ال  العراق  اإعمار 

عمار. جمموع املنح املخ�ص�صة للإ

عمار  عتماد على الذات لتمويل الإ 10. الإ

واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  من  املحلية  التمويل  م�صادر  تتوافر 

التمويل احلكومي، ويف املدى املبا�رش واملتو�صط، يتطلب  فمن جهة 

نتاج والت�صدير، باإعتبار  ذلك تعزيز قدرات القطاع النفطي على االإ

اإ�صتنزاف موارد العراق الناجمة  كرث فعالية لوقف  جراء االأ ذلك االإ

عن اإ�صترياد امل�صتقات النفطية، وحتويل هذه املوارد التي مت توفريها 

قت�صادي. عمار والنهو�س االإ اإىل عملية اإعادة االإ

لكن على الرغم من اأهمية  املورد النفطي، فاإن العراق �صيبقى بحاجة 

�صتثمارات  االإ وت�صجيع  املحلي  اخلا�س  القطاع  موارد  لتعبئة  ما�صة 

قت�صاد الوطني وتو�صيع  جنبيه اخلا�صة من اأجل التعجيل يف تنمية االإ االأ

�صندوق النقد العربي5
القرو�س مقدمة ب�صكل نقدي لدعم ميزان 

العراق ع�صو يف جمل�س اإدارة ال�صندوقني وعليه ديون �صابقة ميكن التفاو�س املدفوعات

عفاء من الفوائد املرتاكمة(  مع اإدارتي ال�صندوقني لت�صوية املديونية )واالإ

قرتا�س من ال�صندوق نف�صه. وت�صديد اأ�صل القر�س من خلل االإ 6
مناء  ال�صندوق العربي للإ

جتماعي قت�صادي واالإ االإ
 القرو�س لتمويل م�رشوعات تنموية

7
جمموعة املنظمات 

العربية والدولية
0.7056.0506.755

كحد اأدنى ميكن اأن يرتفع املبلغ اإاىل 10.000 بليون دوالر كحد اأق�صى زائدا 

القرو�س التي ميكن احل�صول عليها من �صندوق النقد العربي وال�صندوق 

العربي.

22.80112.19034.991املجموع الكلي
دنى ميكن اأن يرتفع اإىل 44.5 بليون دوالر + قرو�س  املبلغ ميثل احلد االأ

قت�صادي. حتاد االإ �صندوق النقد العربي للإ

  امل�صدر : من اإعداد الباحث فائق عبد الر�صول

ختلالت الهيكلية التي  نتاجية. ودون ذلك �صوف تبقى االإ قاعدته االإ

ن معظم املوارد  يعاين اإقت�صاده منها على حالها لوقت غري ق�صري، الأ

للدولة  نية  االآ حتياجات  االإ لتمويل  تخ�صي�صها  يتم  �صوف  النفطية 

منية. وال�صعب ولتمويل امل�رشوفات الع�صكرية واالأ

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات اإىل  وت�صري بيانات اجلهاز املركزي للإ

قت�صاد الوطني حيث �صكلت  اأن الن�صاط اخلا�س يلعب دورا مهما يف االإ

جمايل  االإ املحلي  الناجت  24.4%يف  اخلا�س  للقطاع  امل�صافة  القيمة 

النفطي  القطاع  امل�صافة يف  القيمة  اإ�صتثنينا  خرية واإذا  قبل احلرب االأ

القطاع  اأهمية  فاإن  العام  للقطاع   %100 بن�صبة  مملوكة  باإعتبارها 

جمايل )عدا النفط( اإرتفعت اإىل %83.6  اخلا�س يف الناجت املحلي االإ

عام 2002، ثم اإنخف�صت اإىل 76% يف عام 2003 ب�صب احلرب.

هذا  مفا�صل  معظم  لكون  وذلك  حمدودا  يبقى  الن�صاط  هذا  اأن  اإال 

قت�صاد وقواه الوطنية هي ريعية متول ب�صكل مبا�رش وغري مبا�رش  االإ

كامل  ب�صكل  الدولة  عليها  ت�صيطر  التي  النفطية  العوائد  طريق  عن 

والتي ت�صكل اأكرث من 97% من عوائد �صادرات العراق وتكاد متول 

قت�صاد  جميع اإ�صتريادات البلد من ال�صلع واخلدمات التي يحتاجها االإ

جمموع  قيمة  تبقى  ذلك  مع  واخلا�س.  العام  بقطاعيه  الوطني 

راأ�س  تكوين  اخلا�س �صئيلة جدا وم�صاهمته يف  القطاع  اإ�صتثمارات 

املال الثابت منخف�صة، وهي يف غالبيتها حم�صورة يف قطاع البناء.

البلد  يف  �صتثماري  االإ الن�صاط  يف  اخلا�س  القطاع  دور  �صعف  اإن 

باأن  التي ت�صري  النقد الدويل  البيانات ال�صادرة عن �صندوق  تعززه 

قت�صاد العراقي  جنبي( يف االإ �صتثمار اخلا�س )العراقي واالأ جمموع االإ

كان يبلغ 1080 مليون دوالر اأو مايعادل 4.2% من الناجت املحلي 

جمايل يف عام 2004 اإرتفع اإىل 1161 مليون دوالر اأو ما يعادل  االإ

جمايل يف عام 2005. ويقدر ال�صندوق  3.5% من الناجت املحلي االإ

مليون دوالر   300  -  200 املبا�رشة بحدود  جنبية  االأ �صتثمارات  االإ

خلل العامني املذكورين على التوايل.

عمال من امل�صتثمرين املحليني يف  ويواجه القطاع اخلا�س و رجال االأ

العراق بو�صعهم احلايل �صعوبات يف حتمل م�صوؤولية حتقيق التنمية 

متيازات التي يطلبونها وتوفر  املطلوبة حتى عندما تقدم الدولة لهم االإ

احلماية والدعم بامل�صتويات التي كان النظام ال�صابق يقدمها. ويعود 

ذلك اإىل الظروف غري الطبيعية التي ن�صاأ فيها هذا القطاع وتطور منذ 
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تاأميم ال�رشكات وامل�صانع يف متوز 1964 و�صيطرة الدولة على جميع 

قت�صادية املتو�صطة والكبرية ومزاحمتها للقطاع اخلا�س يف  املرافق االإ

قت�صادي مما جعل هذا القطاع ين�رشف عن  جميع اأوجه الن�صاط االإ

التجارية  الن�صاطات  مف�صل  االحيان  معظم  يف  نتاجية  االإ الن�صاطات 

وغريها  وال�صم�رشة  الوكاالت  واأعمال  الفردية  واخلدمية  ال�صغرية 

ن�صطة الطفيلية التي تعتمد على اإغتنام الفر�س. من االأ

اإن هذا القطاع وبالرغم من تذمره من ت�رشفات الدولة ال يت�صور 

وجودا م�صتقل له بعيدا عن الدولة اأو ال�رشكات االجنبية كوكيل لها 

اأو �رشيكا �صعيفا معها. 

يف  املمثلة  ال�صيا�صية  الفئات  جلميع  �صاملة  توافق  حكومة  ت�صكيل  اإن 

جمل�س النواب واإ�صتقرار هذه احلكومة لفرتة )4( �صنوات قادمة ميكن 

منية يف  و�صاع ال�صيا�صية واالأ اأن يكون عامل اأ�صا�صيا يف اإ�صتقرار االأ

التنمية  �صرتاتيجية  من  كجزء  �صتثماري  االإ املناخ  خلق  اأما  البلد. 

اجلديدة  القوانني  من  جمموعة  ت�رشيع  يتطلب  ذلك  فاإن  الوطنية 

بتطبيق  لتزام  واالإ النافذة  القوانني  من  اأخرى  جمموعة  وتعديل 

ال�صوق  اإقت�صاد  مباديء  واإعتماد  قت�صادي  االإ �صلح  االإ �صيا�صات 

عن  بتعاد  واالإ اخلارجية  والتجارة  �صعار  االأ حترير  يف  �صتمرار  واالإ

الت�رشيعية  جراءات  االإ اإتخاذ  اإىل  �صافة  باالإ والدعم  احلماية  �صيغ 

القادر  �صتثماري  دارية واملوؤ�ص�صية التي مبجملها ت�صكل املناخ االإ واالإ

جنبي للم�صاهمة ب�صكل فاعل يف تطوير  على حتفيز امل�صتثمر املحلي واالأ

نتاجية وتنويعها وتعزيز قدرته  قت�صاد الوطني وتو�صيع قاعدته االإ االإ

والبيئية  جتماعية  االإ بعاد  االأ ت�صمني  �رشورة  مع  هذا  التناف�صية. 

لفية وال�صيما الق�صاء على  هداف التنموية مبا فيه اأهداف االأ وحتقيق االأ

دارة  ن�صان، وحتديث االإ لتزام بالدميقراطية وحقوق االإ الفقر، واالإ

و�صمان ال�صفافية، وامل�صاواة بني الرجال والن�صاء، وحتقيق امل�صاحلة 

�صرتاجتية الوطنية للتنمية وعدم الرتكيز على  الوطنية، يف اإطار االإ

بعاد. بعد دون اآخر من هذه االأ

 

التي  العراق،  يف  التنمية  عملية  تواجه  التي  التحديات  ان  �صك  ال 

جتماعية التي جرى التطرق اليها  قت�صادية واالإ عك�صتها املع�صلت االإ

يف هذا الف�صل، تركت اآثارها املبا�رشة على م�صتويات معي�صة ال�صكان 

يف العراق. فقد اأظهرت موؤ�رشات احلرمان التي وردت بني ثنايا 

التعليم  ميادين  يف  حقيقية  معاناة  ال�صابقة  ال�صبعة  الف�صول  واأجزاء 

�رشة  االأ وو�صع  البيئية  وظروفه  وامل�صكن  التحتية  والبنى  وال�صحة 

قت�صادي. االإ

اإن متابعة العلقة اجلدلية بني مع�صلت التنمية وم�صتويات املعي�صة، 

تقت�صي اإجراء درا�صات م�صتقبلية مماثلة للتعرف على تطور م�صتوى 

بيانات  من  �صيتاح  ما  اأ�صا�س  على  العراق  يف  واحلرمان  املعي�صة 

�رشة  للأ قت�صادي  واالإ جتماعي  االإ امل�صح  بيانات  �صيما  ال  حديثة، 

.2007-2006
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اوًل: دليل ميدان التعليم

فراد وانتظامهم يف  متابعة الدرا�صة: حتديد امل�صتوى التعليمي للأ  .1

فراد يف االعمار  متابعة الدرا�صة. وينطبق هذا املوؤ�رش على كل االأ

فراد ممن يتابعون الدرا�صة بغ�س  )6 – 15( �صنة وكذلك على االأ

النظر عن اأعمارهم .

املدر�صة  �صن  فوق  فراد  االأ ي�صمل  للبالغني:  التعليمية  املرحلة   .2

بتدائية)15 �صنة فاأكرث( ويتابع الدرا�صة حاليًا )ال�صف واملرحلة  االإ

لهم  �صبق  ممن  فاأكرث(  �صنة   15( فراد  االأ ي�صمل  كما  احلالية(، 

واأعلى  حاليًا،  بالدرا�صة  غريملتحق  لكنه  باملدر�صة  لتحاق  االأ

�صف ومرحلة اأنهاها وقدرته على الكتابة والقراءة وفهم املواد 

املكتوبة مثل الر�صالة اأو ال�صحيفة.

بتدائية: كم من الوقت  الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ  .3

بالدقائق، وعرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، البا�س، 

بتدائية. وما �صابه( مي�صي الطالب للو�صول اإىل املدر�صة االإ

الثانوية: كم من الوقت  اإىل املدر�صة  امل�صتغرق للو�صول  الوقت   .4

بالدقائق وعرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، البا�س، وما �صابه( 

مي�صي الطالب للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية.

�رشة حول خدمات املدار�س  مدى الر�صا عن املدر�صة: راأي االأ  .5

من حيث قربها  وبعدها عن الوحدة ال�صكنية وتوفر هذه اخلدمة، 

جابة عن هذا ال�صوؤال باأختيار احدى احلاالت  �رشة للإ وتعرب االأ

االتية )را�ٍس جدًا، را�ِسٍ اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل 

حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

ثانيًا: دليل ميدان ال�شحة

مزمن  ع�صوي  مر�س  من  يعانون  الذين  �رشة  االأ اأفراد  عدد   .1

�رشة الذين يعانون من مر�س  اأو م�صاكل �صحية: عدد اأفراد االأ

عاقة اأو ال�صن،  ع�صوي اأو م�صاكل �صحية ب�صبب اال�صابات اأو االإ

عمار. وي�صمل كافة االأ

من  طفال  االأ يخ�س  العمر(:  اإىل  )الوزن  طفال  للأ تغذية  �صوء   .2

اأنه يعاين من  الطفل  5 �صنوات. يعد  اأقل من  اإىل  اأ�صهر   6 عمر 

اإنخفا�س الوزن )�صوء تغذية( ن�صبة اإىل العمر اإذا كان قيا�صه يقل 

ارتفاع  من  يعاين  واإنه  الو�صيط،  عن  معياريني  انحرافني  عن 

قيا�صه يزيد عن  اإذا كان  العمر  اإىل  ن�صبة  التغذية(  الوزن )فرط 

انحرافني معياريني عن الو�صيط.

 6 عمر  من  طفال  االأ يخ�س  العمر(:  اإىل  ن�صبة  )الطول  التقزم   .3

اأ�صهر اإىل اأقل من 5 �صنوات. يعد الطفل اإنه يعاين من اإنخفا�س 

الطول ن�صبة اإىل العمر )التقزم( اإذا كان قيا�صه يقل عن انحرافني 

كان  اإذا  مفرطة  تغذية  من  يعاين  واإنه  الو�صيط،  عن  معياريني 

قيا�صه يزيد عن انحرافني معياريني عن الو�صيط.

اال�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل: ت�صمل الن�صاء   .4

واملنف�صلت  واملطلقات  املتزوجات  �صنة،   )45  – بعمر)15 

ال�صنوات  خلل  حمل  لهن  وح�صل  الزواج  لهن  �صبق  اللواتي 

اخلم�صة املا�صية.

الوقت  من  كم  عام:  م�صت�صفى  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .5

بالدقائق عرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، البا�س، 

وما �صابه( يتطلب الو�صول اإىل م�صت�صفى عام.

كم  اأويل/طبيب:  �صحي  مركز  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .6

من الوقت بالدقائق عرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، 

اأقرب  اأو  طبيب  اإىل   الو�صول  يتطلب  �صابه(  وما  البا�س، 

مركز�صحي اأويل.

توفر  حول  اال�رشة  راأي  ال�صحية:  اخلدمات  عن  الر�صا  مدى   .7

عدم  اأو  ر�صاها  عن  تعرب  حيث  ونوعيتها،  ال�صحية  اخلدمات 

تية )را�س  جابات االأ ر�صاها عن تلك اخلدمة من خلل اأحدى االأ

جدًا، را�س اإىل حد ما، مقبول، غري را�س اإىل حد ما، غري 

را�س مطلقا(.

ثالثًا: دليل ميدان البنى التحتية

الذي  الرئي�س  امل�صدر  به  يق�صد  ال�رشب:  ملياه  الرئي�س  امل�صدر   .1

تعتمد عليه اال�رشة للح�صول على مياه ال�رشب، وتوؤ�رش اال�رشة 

1. تو�صيل من ال�صبكة العامة ) مياه  واحدًا من البدائل االتية : 

غري  )مياه  امل�صكن  اإىل  العامة  ال�صبكة  من  تو�صيل   .2 معاجلة( 

 .4 )معاجلة(  املبنى  اإىل  العامة  ال�صبكة  من  تو�صيل  معاجلة(3. 

تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل املبنى )مياه غري معاجلة( 5. حنفية 

داخل �صاحة املنزل )مياه معاجلة( 6. حنفية داخل �صاحة املنزل 

حنفية   .8 معاجلة(  )مياه  عامة  حنفية   .7 معاجلة(  غري  )مياه 

 .10 املنزل  �صاحة  يف  مفتوح  بئر   .9 غريمعاجلة(  )مياه  عامة 

بئر عام مفتوح 11. بئر مغطى مع حنفية يف �صاحة املنزل 12. 

بئر عام / خزان عام مغطى 13. خزان / �صهريج 14. جتمع 

مطار 15. نبع مياه 16. نهر 17. بركة / بحرية 18.  ملياه االأ

خزان �صحل.

توفر مياه ال�رشب: يق�صد به مدى توفرمياه ال�رشب من م�صدرها   .2

�رشة �صمن احدى احلاالت االتية: )م�صاكل يومية،  الرئي�س للأ

م�صاكل  ال  اآخر،  اإىل  حني  من  م�صاكل  ا�صبوعية،  انقطاعات 

تقريبًا(.

مياه  نوعية  حول  �رشة  االأ راأي  املياه:  نوعية  عن  الر�صا  مدى   .3

�صافية  كانت  اذا  فيما  ال�صكنية  الوحدة  اإىل  ت�صل  التي  ال�رشب 

جابة عن هذا ال�صوؤال احدى احلاالت  �رشة للإ اأوملوثة. تختار االأ

االتية : )را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل 

حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

التي  الكهربائية  للطاقة  املختلفة  امل�صادر  الكهرباء:  توفر م�صدر   .4

�رشة وت�صمل ) ال�صبكة العامة، مولد خا�س، مولد   ت�صتخدمها االأ

م�صرت�، خليا �صم�صية(.

اإ�صتقرار  مدى  العامة:  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار   .5

احدى  االجابة  وت�صمل  الوطنية،  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة 

وقت  من  انقطاع  متامًا،  م�صتقرة  الكهرباء   ( االتية  احلاالت 

�شرات دليل م�شتوى املعي�شة امللحق 1 : موؤ
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اال�صبوع،  خلل  حمدودة  ملرات  االنقطاعات  حتدث  خر،  الآ

خر خلل اليوم(. انقطاع من وقت الآ

الوحدة  يف  ال�صحي  ال�رشف  نوع  ال�صحي:  ال�رشف  و�صيلة   .6

مت�صل   ( احداها  توؤ�رش  التي  االتية  نواع  االأ وي�صمل  ال�صكنية، 

بحفرة  مت�صل  تنك(،  )�صبتك  بحفرة  مت�صل  العامة،  بال�صبكة 

امت�صا�صية مغطاة،  برميل اأو خزان  يتم نقله، حفرة جافة(.

�رشة  و�صيلة التخل�س من النفايات: اي الطريقة التي تتخل�س االأ  .7

بها من القمامة وت�صمل اختيار احدى الطرق االتية ) جتمع من 

قبل عامل القمامة، تو�صع يف حاوية مفتوحة، تو�صع يف حاوية 

مغلقة، حترق، ترمى، حتلل، تطمر(.

رابعًا: دليل ميدان امل�شكن

امل�صكن  ل�صقف  االن�صائية  املادة  نوع  حتديد  ال�صقف:  بناء  مادة   .1

مموجة  حديدية  الواح  )�صيلمان(،  حديدية  اأ�صلع  وت�صمل: 

لنب  م�صلح(،  )كونكريت  خر�صانة  طابوق/بلو�،  )جينكو(، 

)طني(/ ق�صب/ بردي.

ح�صة الفرد من غرف امل�صكن: ي�صاوي جمموع غرف الوحدة   .2

كتظاظ  االأ وي�صمى  اأفرادها  عدد  على  مق�صومًا  �رشة  للأ ال�صكنية 

ال�صكني.

نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء: الطاقة امل�صتخدمة من قبل   .3

نواع االتية )كهرباء، غاز، نفط،  �رشة لتدفئة املاء وت�صمل االأ االأ

حطب اأو فحم، خليا �صم�صية، روث حيوانات(.

التكلفة،  اخل�صو�صية،  )امل�صاحة،  امل�صكن  عن  الر�صا  مدى   .4

ال�صو�صاء،البيئة داخل امل�صكن(: موؤ�رش مركب يعرب عن ر�صا 

�رشة اأو عدم ر�صاها فيما يتعلق بخم�صة اأنواع من املوا�صفات  االأ

اأن  تعني  )والتي  للم�صكن واخل�صو�صية  امل�صاحة واحلجم  تخ�س 

)والتي  والتكلفة  م�صكنه(  يف  ي�صاء  ما  وقت  ي�صاء  ما  الفرد  يفعل 

تعني امل�صاريف التي يتكبدها الفرد نتيجة ال�صكن يف هذا امل�صكن 

اإجابة  البيت. تكون  حتديدًا( وتعر�صه لل�صو�صاء والبيئة داخل 

�رش عن كل واحدة من هذه املوا�صفات من خلل تاأ�صري اأحدى  االأ

اإىل حٍد ما، مقبول، غري  االتية )را�ٍس جدًا، را�ٍس  احلاالت 

را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(. 

املوجودة يف  البيئية  املكاره  امل�صكن: عدد  البيئية يف  املكاره  عدد   .5

�رشة. وهذه  امل�صكن والتي �صاهدها الباحث عند ت�صجيله لبيانات االأ

املكاره هي ) وجود لبقايا براز احليوان، وجود مياه راكدة يف 

البيت اأويف �صاحته، وجود مياه جماري يف �صاحة امل�صكن(.

خام�شًا: دليل ميدان حميط امل�شكن

�رش  مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري: مدى ر�صا االأ  .1

واخلدمات  فيها  يعي�صون  التي  واملنطقة  ال�صكنية  اأو�صاعهم  عن 

زدحام يف ال�صارع وتوفر  التي تقدم لهم منها حركة ال�صري واالأ

�رش  االأ اإجابة  وتكون  ب�صهولة،  عليها  واحل�صول  املوا�صلت 

جدًا،  )را�ٍس  االتية  احلاالت  اأحدى  باأختيار  ال�صوؤال  هذا  عن 

را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس 

مطلقًا(.

اإىل  الوا�صل  الطريق  نوع  امل�صكن:  اإىل  املوؤدي  الطريق  نوعية   .2

�رشة وت�صمل  امل�صكن والذي �صاهده الباحث عند ت�صجيله لبيانات االأ

) طريق معبد، معبد جزئيًا ، طريق مفرو�س باحل�صى، طريق 

ترابي(.

امكانية  طفاء:  واالإ و�صيارة  �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  اإمكانية   .3

املوؤدي  الطريق  عرب  الو�صول  يف  واالطفاء  اال�صعاف  �صيارة 

تية ) لي�س  اإىل امل�صكن وتكون االجابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االأ

باإمكان اأي منهما، باإمكان واحدة، باإمكان و�صول كلتيهما(.

�رشة   االأ اأرتياح  مدى  توفرالدكاكني/ال�صوق:  عن  الر�صا  مدى   .4

التي  املنطقة  �صمن  �صواق  واالأ الدكاكني  توفر  عن  والر�صا 

 ( تية  االأ احلاالت  اأحدى  بتاأ�صري  جابة  االإ وتكون  فيها  يعي�صون 

را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، 

غري را�ٍس مطلقًا(.

موقف  امل�صكن:  خارج  التلوث  وعدم  النظافة  عن  الر�صا  مدى   .5

للتلوث  بالن�صبة  ر�صاها  عدم  اأو  ر�صاها  حول  �رشة  االأ وراأي 

جابة بتاأ�صري اأحدى  ونظافة املحيط اخلارجي للم�صكن. وتكون االأ

تية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري  احلاالت االأ

را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

عن  يعرب  مركب  موؤ�رش  امل�صكن:  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد   .6

الباحث  �صاهده  ملا  وفقًا  امل�صكن  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد 

قاذورات   ( البيئية هي  �رشة. واملكاره  االأ بيانات  ا�صتوفى  الذي 

امل�صكن، مياه جماري يف الطريق  واأو�صاخ يف الطريق خارج 

املنطقة،  القاذورات يف  امل�صكن، دخان ناجت عن حرق  خارج 

وقوع  امل�صكن،  حميط  يف  ومرتوكة  مدمرة  ع�صكرية  عربات 

�صلحة اأومكان لطمرها(. امل�صكن يف حميط خمازن للأ

عدد املواقع غرياملرغوبة قرب امل�صكن: موؤ�رش مركب يعتمد على   .7

عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن التي �صاهدها الباحث يف 

1. قريب  امل�صكن عند ا�صتيفاء بيانات امل�صح وهي ثمانية كاالتي 

من حافة النهر )بحدود 30 م( 2. قريب من �صكة احلديد )بحدود 

50 م( 3. قريب من الطريق ال�رشيع ) بحدود 50 م( 4. قريب 

من منطقة �صناعية ) بحدود 50 م( 5. حتت خط ال�صغط العايل 

 ( القمامة  اأو  زبال  االأ جتٌمع  مكان  من  قريب   .6 الكهربائي  

بحدود 50 م(  7. قريب من منحدر )بحدود 50 م( 8. قريب 

من بداية وادي )بحدود 50 م(.

طفال خارج امل�صكن: موقف  مان بالن�صبة للأ مدى الر�صا عن االأ  .8

طفال.  االأ و�صلمة  والطماأنينة  احلي  باأمن  �رش حول ر�صاهم  االأ

جابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االتية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس  وتكون االإ

اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

9.اطلق النار يف منطقة ال�صكن: يق�صد بها عدد مرات �صماع اطلق 

والطماأنينة  من  االأ يقي�س  موؤ�رش  وهو  ال�صكن  منطقة  يف  النار 

تية  االأ احلاالت  بتاأ�صرياأحدى  �رشة  للأ جابة  االإ وتكون  لل�صكان، 

يف  مرات  عدة  من  اأقل  اال�صبوع،  يف  مرات  عدة  يوميًا،   (

اال�صبوع، اأبدًا ال اأ�صمع(.
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قت�شادي  �رسة الإ �شاد�شًا: دليل ميدان و�شع الأ

يف  للدخل  الكلية  القيمة   :2004 لعام  الفرد  دخل  متو�صط   .1

اال�صبوعني ال�صابقني ليوم امل�صح امليداين وهو قيمة ما ح�صل عليه 

�رشة من اأجور اأو ما تلقوه من هدايا عينية اأو مالية خلل  اأفراد االأ

الدخل  �صايف  وي�صجل  امليداين  امل�صح  ليوم  ال�صابقني  اال�صبوعني 

�رشة بعد خ�صم ال�رشيبة اأما بالدينار العراقي اأو بالدوالر. للأ

اإمكانية احل�صول على مبلغ 100 األف دينار خلل ا�صبوع: يعك�س   .2

ملواجهة حاالت  مبلغ مايل  توفري  �رشة على  االأ قدرة  هذا احلقل 

اأربع   اإختياراأحدى  يتم  ال�صوؤال  هذا  على  جابة  وللإ الطوارئ. 

�رشة ) نعم با�صتخدام املدخرات، نعم مب�صاعدة قليلة  خيارات للأ

خرين، رمبا وال �صك، ال غري ممكن(. من االآ

�رش  مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل: مدى ر�صا االأ  .3

ال�صبب  يكون  فقد  العمل  فر�س  توفر  يف  امل�صكن  موقع  اأثر  عن 

يف عدم توفر فر�س عمل هو وقوع امل�صكن يف منطقة ال تتوفر 

فيها فر�س العمل اأو على العك�س قد يكون واقعًا بجانب منطقة 

جابة بالتاأ�صري على  تتيح احل�صول على فر�س عمل. وتكون االإ

تية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول،  اأحدى احلاالت االأ

غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(. 

فراد  الأ العمل  حالة  و�صع  �رشة:  االأ فراد  الأ العمل  حالة  و�صع   .4

�رشة بعمر 18 �صنة فاأكرث. ويت�صمن هذا املوؤ�رش �صتة حاالت  االأ

العمل،  عن  عاطل  عمل،  على  احل�صول  يف  مل  االأ فاقد  هي: 

هل اأو الزوج، عوائق اجتماعية، ب�صبب احتياجات  معار�صة االأ

خا�صة اأو معاق اأو مري�س، يعمل.

اإىل  م�صافُا  �صنة   )14  – بعمر)0  فراد  االأ عدد  عالة:  االإ معدل   .5

ال�صكان  عدد  على  مق�صومًا  فاأكرث  �صنة   65 بعمر  فراد  االأ عدد 

بعمر)15– 64( �صنة.

عدد ال�صلع املعمرة: عدد ال�صلع املعمرة ال�صاحلة للعمل التي متتلكها   .6

�رشة من جمموع 16 �صلعة. وهذه ال�صلع هي ) ثلجة، فرن  االأ

نفطية،  مدفاأة  للتدفئة،  اأو كهرباء  مدفاأة غاز  اأو كهرباء،  غاز 

مروحة كهربائية، غ�صالة، مكن�صة كهربائية، خلط كهربائي، 

تلفزيون، راديو م�صجل، �صحن القط، فيديو، كامريا، كامريا 

فيديو، كومبيوتر �صخ�صي، مكيف(. 

�صول: نظرًا لعدم وجود اأ�صئلة �رشيحة عن امللكية يف  ملكية االأ  .7

 .1 امللكية   هذه  لتحديد  حاالت  ثلث  اأعتمدت  امل�صح  ا�صتمارة 

ل�صيارة خا�صة  2. ملكيتها  فيه  تقيم  الذي  للم�صكن  �رشة  االأ ملكية 

بنية  واالأ را�صي  االأ كاإيجارات  ملكية  دخول  على  ح�صولها   .3

والفوائد والعائدات من مدخرات اأو قرو�س اأو اأ�صهم.

�رشة  االأ ت�صتطيع  ما  عدد  تاأمينها:  املمكن  احلياتية  املتطلبات  عدد   .8

تاأمينه من �صتة متطلبات حياتية هي: ابقاء املنزل دافئًا يف ال�صتاء، 

ابقاء املنزل باردًا لطيفًا يف ال�صيف ، ق�صاء ا�صبوع اجازة خارج 

اأو  جديدة  ثياب  �رشاء  القدمي،  املك�صور  ثاث  االأ تغيري  املنزل، 

م�صتعملة، اأكل حلم ثلث مرات ا�صبوعيًا. 

احلالة  تو�صيح  جمايل:  االإ قت�صادي  االإ لو�صعها  �رشة  االأ تقييم   .9

�رشة �صمن  �رشة بوجه عام، اأي كيف ت�صنف االأ قت�صادية للأ االإ

احلاالت االتية )نحن من املي�صورين يف العراق، ل�صنا اأغنياء لكن 

و�صعنا جيد، ل�صنا اأغنياء وال فقراء )احلالة م�صتورة(، نحن من 

الفقراء يف العراق(. 
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دارية كما اأ�شتخدمت يف اخلرائط امللحق 2 : دليل الوحدات الأ

دارية الت�شل�شل دارية الت�شل�شلا�شم الوحدة الأ دارية الت�شل�شلا�شم الوحدة الأ ا�شم الوحدة الأ

الدور65بلدروز33دهوك

ال�رشقاط66كفري34دهو�1

نبارالعمادية2 الفار�س67الأ

النجفرمادي35زاخو3

النجف68هيت36�صميل4

الكوفة69الفلوجة37نينوى

املناذرة70)عنه، الرطبة(*38املو�صل5

القاد�شيةحديثة39احلمدانية6

الديوانية71القائم40)تلكيف، ال�صيخان(*7

عفك72بغداد)�صنجار، احل�رش(*8

ال�صامية73الر�صافة41تلعفر9

احلمزة74االعظمية42البعاج10

املثنىال�صدر43عقرة11

ال�صماوة75الكرخ44ال�شليمانية

الرميثة76الكاظمية45ال�صليمانية12

ال�صلمان77املحمودية46�صهرزور13

اخل�رش78اأبي غريب47حلبجة14

ذي قاراملدائن48بنجوين15

النا�رشية79بابل�صهربازار16

الرفاعي80احللة49ب�صدر17

�صوق ال�صيوخ81املحاويل50رانية18

اجلباي�س82الها�صمية51دوكان19

ال�صطرة83امل�صيب52دربندخان20

مي�شانكربلءجمجمال21

العمارة84)كربلء، عني التمر(*53كلر22

علي الغربي85الهندية54كركوك

امليمونة86وا�سطكركو�23

قلعة �صالح87الكوت55احلويجة24

املجر الكبري88النعمانية56داقوق25

الكحلء89احلي57اأربيل

الب�رسةبدرة58)اأربيل، �صقلوة(*26

الب�رشة90ال�صويرة59خممور27

)اأبي اخل�صيب، الفاو(*91�شلح الدينال�صديق28

الزبري92تكريت60دياىل

القرنة93طوزخورماتو61بعقوبة29

�صط العرب94�صامراء62املقدادية30

املدينة 95بلد63اخلال�س31

  بيجي64خانقني32

ق�صية املجاورة لها جغرافيًا *  مت دمج االق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة مع االأ
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مادته، اأو بثه باأي �صكل اأو و�صيلة األكرتونية اأو ميكانيكية، اأو عن طريق الت�صوير اأو الت�صجيل اأو 
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منائي  االإ والتعاون  التخطيط  وزارة  بني  امل�صتمر  للتعاون  اإمتدادًا 

ال�صنوات  يف  �صيما  ال   ،)UNDP( منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج 

م�صح  اأو�صع  نتائج  واإطلق  بتنفيذ  تكللت  والتي  خرية،  االأ الثلثة 

املركزي  اجلهاز  قبل  من   2004 عام  العراق  يف  املعي�صة  حوال  الأ

برنامج  قبل  من  وفني  مايل  بدعم  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ

منائي، ي�رشنا اأن نقدم يف هذه الدرا�صة ثمرة اأخرى  مم املتحدة االإ االأ

اإجراء  من  وطني  عمل  فريق  متكن  فقد  التعاون.  هذا  ثمار  من 

م�صتويات  قيا�س  خلل  من  املذكور،  امل�صح  لنتائج  مّعمق  حتليل 

�صا�صية  املعي�صة والتعبري عن ذلك بخرائط احلرمان من احلاجات االأ

التعليم،  هي:  رئي�صة  ميادين  �صتة  اىل  الدرا�صة  هذه  يف  �صنفت  التي 

وو�صع  امل�صكن،  وظروف  وامل�صكن،  التحتية،  والبنى  وال�صحة، 

قت�صادي . �رشة االإ االأ

�صا�صية غري امل�صبعة يف و�صف  تبّنت الدرا�صة منهجية قيا�س احلاجات االأ

م�صتوى احلرمان يف كل ميدان من امليادين ال�صتة اعتمادًا على بيانات 

قيا�صي  منهجي  حتليل  اأول  وهو   .2004 لعام  املعي�صة  اأحوال  م�صح 

بعيدة  ظلت  والتي  العراق،  يف  احلرمان  ملظاهر  جتاهات  االإ متعدد 

عن التحليل والبحث لغياب ال�صفافية يف عر�س موؤ�رشات مت�س حياة 

املواطنني.

من  ممكن  قدر  باأكرب  التقرير  اخراج  االعداد  فريق  راعى  وقد 

املهنيه والدقة. وقد مت التن�صيق بني فريق التقرير وبني موؤ�ص�صه فافو 

للح�صاء  املركزي  اجلهاز  من  كل  مع  ا�صرتكت  )التي  الرنويجيه 

م�صح  درا�صه  على  العمل  يف   UNDP ومع  املعلومات  وتكنولوجا 

االحوال املعي�صيه عام 2004( ملراجعه هذه الدرا�صه من الناحه الفنيه 

ولتطويرها اىل م�صتوى املعايري الدوليه.  

واخلرباء  ال�صيا�صات  ورا�صمي  القرارات  ملتخذي  نقّدم  اإذ  اإننا 

احلرمان  مل�صتويات  القيا�صي  التحليل  املتقدم يف  املنهج  هذا  والباحثني 

يف العراق، نود اأن ن�صجل �صكرنا وتقديرنا للجهات التي �صاهمت يف 

املتحدة  مم  الدرا�صة ويف مقدمتهم مدير مكتب برنامج االأ اإعداد هذه 

منائي/مكتب العراق ال�صيد باولو ملبو وال�صيد اإلبل هاجونا وال�صيدة  االإ

خالد.  حممد  خالد  وال�صيد  الديل  علياء  وال�صيدة  فورنر  فيلر  مرييا 

ال�صكر والتقدير مل�صمم ومعّد منهجيات قيا�س احلرمان،  كما ن�صجل 

اخلبري الدويل الدكتور حممد ح�صني باقر جلهده املتميز يف اإعداد هذه 

للدول  التنمية  معلومات  )وحدة  نعمة خبري  اأديب  ولل�صيد  الدرا�صة، 

الدرا�صة  مراجعة  يف  الكبرية  مل�صاهمته   )UNDP-SURF العربية 

مبراحلها املختلفة.

ح�صاء وتكنولوجيا  كما ن�صجل ال�صكر للكادر الفني للجهاز املركزي للإ

املن�صق  بالذكر  الدرا�صة نخ�س  اإعداد هذه  �صاهم يف  الذي  املعلومات 

اجلهاز  العلق/رئي�س  حم�صن  مهدي  الدكتور  للتقرير  الوطني 

الفني  �صناد  االإ وفريق  املعلومات،  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي 

اخللفية  وراق  االأ معّدي  للخرباء  وتقديرنا  �صكرنا  ن�صجل  كما  معه. 

قائمة  يف  اأ�صماوؤهم  وردت  الذين  واخلرباء  الدرا�صة  وف�صول 

امل�صاهمني يف اإعداد الدرا�صة. 

�صارة اإليهم دوٌر وا�صٌح يف  لقد كان لت�صافر جهود كل من �صبقت االإ

التحليلي،  اجلزء  الثلثة؛  باأجزائها  احلايل  ب�صكلها  الدرا�صة  اإخراج 

طل�س. ح�صائي، واالأ وامللف االإ

        واهلل ولي التوفيق

علي غالب بابان

منائي وزير التخطيط والتعاون الإ
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متهيد

حوال املعي�صية يف العراق، والذي  بعد �صدور تقرير نتائج م�صح االأ

من  املزيد  اإجراء  اإمكانية  حول  ت�صاوؤالت  اأثريت   ،2004 عام  ُنفذ 

التحليلت على تلك النتائج، تكمل ما مت اإجنازه يف التقرير التحليلي 

ول الذي �صدر عام 2005. وبعد حوار علمي بني اجلهاز املركزي  االأ

منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج  املعلومات،  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ

الدكتور  املو�صوع، وهما  بهذا  املهتمني  اثنني من اخلرباء  مب�صاركة 

تفاق على اإعداد درا�صة  حممد ح�صني باقر وال�صيد اأديب نعمة، مت االأ

اإح�صائية  مقايي�س  بداللة  العراق  يف  املعي�صة  م�صتويات  عن  للتعبري 

بعاد من جانب اآخر. �صهلة التف�صري من جانب، ومتعّددة االأ

مت اختيار مقيا�س مركب للتعبري عن م�صتوى املعي�صة با�صتخدام مقيا�س 

 )Unsatisfied Basic Needs Index( صا�صية غري امل�صبعة� احلاجات االأ

الذي يختلف عن موؤ�رشات فقر الدخل املبني على ا�صا�س ح�صاب خط 

�صا�صية، بالتايل  الفقر، يف اأنه يقي�س م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ

ميكن توظيفه لتوزيع ال�صكان اىل فئات ح�صب �صّلم م�صتويات املعي�صة، 

م�صتويات  باأعلى  وانتهاءًا  والفقر  احلرمان  م�صتويات  اأ�صد  من  بدءًا 

املعي�صة، مبا ي�صاعد يف ر�صم ال�صيا�صات وبناء اخلطط التنموية النوعية 

من  باال�صتفادة  و�صعها  ميكن  التي  االولويات  اأ�صا�س  على  واملكانية 

معطيات هذه الدرا�صة.

منهجيات  باأعداد  باقر  ح�صني  حممد  اخلبريالدكتور  تكليف  مت 

التي  امل�صبعة  غري  �صا�صية  االأ احلاجات  موؤ�رشات  وح�صاب  القيا�س، 

�صا�صية  االأ امليادين  على  تفاق  االإ بعد  للتقرير  الفقري  العمود  ت�صكل 

اىل  ميدان،  لكل  هتمام  االأ مثار  واملجاالت  املقيا�س،  ي�صملها  التي 

جانب املوؤ�رشات التي تعتمد يف تغطية تلك املجاالت. وقد اختريت 

التعليم،  وهي؛  احلرمان  م�صتويات  و�صف  يف  رئي�صة  ميادين  �صتة 

وو�صع  امل�صكن،  وحميط  وامل�صكن،  التحتية،  والبنى  وال�صحة، 

قت�صادي. ومت التعبري عن امليادين املذكورة بداللة ثمانية  �رشة االإ االأ

واربعني  اثنني  قيا�س  خلل  من  و�صفها  جرى  جمااًل،  وع�رشين 

مكان مع  موؤ�رشًا.جاء اعتماد امليادين ال�صتة املذكورة ليتوافق قدر االإ

مم املتحدة.اأما  القطاعات )clusters( التي تعتمدها منظومة مكاتب االأ

عدد املوؤ�رشات التي يقا�س بها كل ميدان فقد تراوح عددها بني خم�صة 

اىل ت�صعة موؤ�رشات، روعي يف اختيارها ما يحقق التوازن يف عدد 

واأوزان تلك املوؤ�رشات.

للم�رشوع  الوطني  املن�صق  برئا�صة  اإح�صائي  فني  اإ�صناد  فريق  ت�صكل 

ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  العلق/رئي�س  حم�صن  مهدي  الدكتور 

)وهم  الفني  اجلهاز  كادر  من  خم�صة  �صم  املعلومات،  وتكنولوجيا 

�صعد زغلول، ا�صيل مهدي، احمد يا�صني، ب�صمة عبدالوهاب، ب�رشة 

عبداجلواد(. وجرت عمليات ح�صاب املقايي�س وتدقيقها بطريقة العمل 

املزدوج توخيًا للدّقة يف ح�صاب املوؤ�رشات.

ح�صاء وتكنولوجيا  للإ املركزي  اجلهاز  التفاهم بني  وثيقة  اأولت  لقد 

القدرات  بناء  مو�صوع  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج  املعلومات 

الوطنية يف مناهج قيا�س احلرمان وم�صتويات املعي�صة اأهمية خا�صة. 

وراق البحثية،  وكان من عنا�رش هذا امل�رشوع اإعداد جمموعة من االأ

�صتفادة  ت�صع اأمام معّدي ف�صول الدرا�صة واجزائها خلفية منا�صبة للأ

اخلرباء  من  بعدد  البحثية  وراق  االأ كتابة  مهمة  واأنيطت  منها، 

الوطنيني. توىّل كل منهم كتابة ورقة خلفية عن ميدان من امليادين 

قت�صادية  االإ و�صاع  اأخرى عن االأ الرئي�صة، اىل جانب ورقة  ال�صتة 

الر�صول علي،  فائق عبد  )الدكتور  العراق. هوؤالء اخلرباء هم  يف 

الدكتور كرمي حممد  يا�صني،  الدكتور عدنان  �صامي متي،  الدكتور 

حمزة، الدكتورة نرية االوقاتي، ال�صيدة انوار جميل بني، الدكتور 

اأحمد اأبريهي العلي(.

مع تقدم العمل يف اإعداد مكونات الدرا�صة، ويف ظل اأجواء تن�صيقية 

ال�صيدة  من  كل  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  من�صقي  بني  وتكاملية 

وخبري  نعمة  اأديب  وال�صيد  خالد  حممد  خالد  وال�صيد  الديل  علياء 

ح�صائي،  �صناد الفني االإ امل�رشوع الدكتور حممد ح�صني باقر وفريق االأ

تطورت الروؤية اىل هيكل الدرا�صة واجزائها لت�صم اىل جانب حزمة 

وراق البحثية ال�صبعة ملفًا من ثلثة اأجزاء. االأ

ثمانية  وي�صم  التحليلي”،  “التقرير  الدرا�صة  من  ول  االأ اجلزء  ميثل 

يف  املعي�صة  مل�صتويات  عامًا  حتليًل  ول  االأ الف�صل  يعر�س  ف�صول. 

العراق، ويتناول الف�صل الثاين ميدان التعليم، بينما يتناول الف�صل 

البنى  مبيدان  فيخت�س  الرابع  الف�صل  اأما  ال�صحة.  ميدان  الثالث 

التحتية، وقد اأولت الدرا�صة اأهمية كبرية للم�صكن وحميطه فخ�ص�س 

الف�صل اخلام�س لتحليل ميدان امل�صكن، بينماخ�ص�س الف�صل ال�صاد�س 

مليدان  ال�صابع حتليًل  الف�صل  امل�صكن. وعر�س  لتحليل ميدان حميط 

العام  طار  االإ فقّدم  الثامن  الف�صل  اأما  قت�صادي،  االإ �رشة  االأ و�صع 

والتحليل  للعر�س  وتب�صيطًا  العراق.  يف  واملوؤ�ص�صي  قت�صادي  االإ

�رش وعلى م�صتوى  عر�صت نتائج ح�صاب املوؤ�رشات على م�صتوى االأ

فراد. وا�صتخدام ت�صنيف ثلثي واآخر خما�صي لو�صف احلرمان  االأ

لكل دليل من اأدلة امليادين الرئي�صة. كما عززت التحليلت بخرائط 

احلرمان. 

طل�س” اإذ مت عر�س موؤ�رشات  اأما اجلزء الثاين من الدرا�صة فهو “االأ

الدرا�صة واأدلتها من خلل خرائط احلرمان على  احلرمان مليادين 

املحافظات.  م�صتوى  وعلى  والريفية،  احل�رشية  البيئتني  م�صتوى 

م�صتوى  على  الرئي�صة  للميادين  احلرمان  موؤ�رشات  عر�صت  كما 

ق�صية، وهي اأول حماولة لر�صم خرائط احلرمان على هذا امل�صتوى  االأ

طل�س �صبعة جماميع، خ�ص�س  من التف�صيل املكاين والنوعي. �صم االأ

ول منها خلرائط دليل م�صتوى املعي�صة، اأما املجاميع ال�صتة  اجلزء االأ

خرى ف�صمت خرائط امليادين ال�صتة الرئي�صة. االأ

�صا�صية  االأ احلاجات  لقيا�س  ح�صابها  مت  التي  املوؤ�رشات  لكرثة  نظرًا 

بها ولبيان  ال�صلة  اأو لو�صف بع�س اخل�صائ�س ذات  امل�صبعة،  غري 

منهجيات وادوات و�صف وقيا�س م�صتوى املعي�صة. �صم اجلزء الثالث 
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ح�صائي”. ومل يقت�رش هذا اجلزء على عر�س  من الدرا�صة “امللف االإ

اجلداول التف�صيلية للموؤ�رشات، اإمنا �صم مبحثني اإح�صائيني حتليليني. 

فقد ا�صتخدم ا�صلوب التحليل العاملي )Factor Analysis( يف ا�صتخل�س 

العوامل الكامنة وراء �صبكة العلقات بني متغريات امليادين الرئي�صة، 

كما ا�صتخدم ا�صلوب التحليل العنقودي )Cluster Analysis( يف حماولة 

ق�صية على اأ�صا�س م�صتوى الت�صابه والتجان�س  لتجميع املحافظات واالأ

ول  ح�صائي اىل �صبعة ف�صول، تناول الف�صل االأ بينها. ق�صم امللف االإ

 2004 العراق  يف  املعي�صية  حوال  االأ م�صح  وادوات  ملنهجية  عر�صًا 

منهجية  الثاين  الف�صل  تناول  بينما  الدرا�صة،  عليه  اعتمدت  الذي 

دليل م�صتوى املعي�صة يف العراق. وخ�ص�س الف�صل الثالث لتعريف 

موؤ�رشات امليادين، وعر�س الف�صل الرابع موؤ�رشات ن�صب احلرمان 

لتوزيع  التف�صيلية  اجلداول  اخلام�س  الف�صل  وعر�س  التف�صيلية، 

�رش ح�صب علمات موؤ�رشات واأدلة م�صتوى املعي�صة. اأما الف�صل  االأ

املحافظات  جتميع  يف  العنقودي  التحليل  ا�صتخدام  فتناول  ال�صاد�س 

بني  العلقات  �صبكة  ال�صابع حتليل  الف�صل  تناول  ق�صية يف حني  واالأ

امليادين ال�صتة با�صتخدام ا�صلوب التحليل العاملي.

ملحق  بالتقرير  اأُحلقت  التعبري  ووحدة  التف�صري،  لو�صوح  وتوخيًا 

�صملت تعريفًا مبوؤ�رشات املعي�صة، وتو�صيحًا للخرائط ودليل الوحدات 

لعينة  �رش  االأ بعدد  وجدواًل  اخلرائط،  يف  ا�صتخدمت  كما  االدارية، 

حوال املعي�صية يف العراق 2004 ح�صب الوحدة االدارية. م�صح االأ

يف  املعي�صة  وم�صتويات  احلرمان  “خارطة  درا�صة  ميّيز  ما  اإن 

احلرمان  لقيا�س  درا�صة  اأول  اأنها  هي  الثلثة،  باأجزائها  العراق” 

ق�صية.  بداللة عدد كبري من املوؤ�رشات على م�صتوى املحافظات واالأ

�رش على امل�صتويني املذكورين )املحافظات  مع حلظ حجوم عينات االأ

م�صتويات  يف  تدرجنا  كلما  املوثوقية  مل�صتوى  كمحّدد  ق�صية(  واالأ

التف�صيل املكاين والنوعي.

وزارة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  اإن 

منائي اإذ يقّدمان  مم املتحدة االإ منائي وبرنامج االأ التخطيط والتعاون االإ

وحتديد  العراق  اعمار  جهود  يف  امل�صاهمة  من  كجزء  الدرا�صة  هذه 

الت�صدي  يف  الوطنية  القدرات  وبناء  اجلهود،  تلك  يف  ولويات  االأ

ميتد  حرماٍن  من  العراقي  ال�صعب  منها  يعاين  التي  الكبرية  للم�صاكل 

قت�صادية والبيئية..  لي�صمل امليادين التي مت�س حياته االجتماعية واالإ

مل يحدوهما يف اأن ت�صتمر وترية التعاون البناء بينهما يف رفد  فاإن االأ

را�صمي ال�صيا�صات ومتخذي القرارات والباحثني واملهتمني بدرا�صة 

م�صتوى املعي�صة يف العراق مبا يعينهم يف حتقيق ذلك. 

الدكتور مهدي حم�شن العالق

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات  رئي�س اجلهاز املركزي للإ

باولو ملبو

منائي / مكتب العراق مم املتحدة الأ مدير برنامج الأ
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مقدمة اجلزء الثاين

تعد درا�صة خارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق ح�صيلة 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات  جهد م�صرت� بني اجلهاز املركزي للإ

منائي  االإ والتعاون  التخطيط  وعدد من اخلرباء حتت مظلة وزارة 

منائي ) UNDP (، لقيا�س مدى ما يتحقق  مم املتحدة االإ وبرنامج االأ

جوانب  خمتلف  �صمل  حيث  �صا�صية،  االأ للحاجات  فعلي  اإ�صباع  من 

�رش ة العراقية، وجلميع حمافظات العراق  ظروف احلياة املعي�صية للأ

مبا فيها حمافظات اإقليم  كرد�صتان.

َاخرين  مكمًل جلزءين  يعد  اأجزاء ثلث، حيث  اأحد  طل�س  االأ ميثل 

للموؤ�رشات  التف�صيلية  البيانات  يت�صمن  الذي  االح�صائي  امللف  هما؛ 

وم�صتويات  احلرمان  خارطة  لنتائج  التحليلي  والتقرير  دلة،  واالأ

املعي�صة يف العراق 2004. 

احلرمان  خارطة  درا�صة  نتائج  على  بناء  طل�س  االأ هذا  اإعداد  مت   

بيانات  باأ�صتخدام  ح�صابه  مت  الذي  العراق،  يف  املعي�صة  وم�صتويات 

املركزي  اجلهاز  قبل  من  املنفذ  �رشة  للأ املعي�صية  حوال  االأ م�صح 

2004 بالتعاون  COSIT ( عام  ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات )  للإ

الدرا�صات  ومعهد   )UNDP( منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  مع 

.) FAFO ( التطبيقية الرنويجي

دليل  منهجية  تطبيق  من  امل�صتخل�صة  واملوؤ�رشات  النتائج  حتليل  مت   

ل�صنة  العراق  يف  املعي�صة  اأحوال  م�صح  بيانات  على  املعي�صة  م�صتوى 

للمحافظات  �صواء  اجلغرايف  البعد  حلظ  ذلك  ت�صمن  وقد   ،2004

بنظر  خذ  االأ الريفي واحل�رشي مع  البعدين  ف�صًل عن  ق�صية  للأ اأو 

ق�صية  ذات حجم العينة ال�صغري، اإذ البد ان ٌينظر بتحفظ  عتبار االأ االأ

معني لتلك التي يقل فيها حجم العينة ب�صكل وا�صح. 

البنى  ال�صحة،  التعليم،   ( هي:  ميادين  �صتة  على  الدليل  هذا  ي�صتمل 

قت�صادي ( بحيث  �رشة االإ التحتية، امل�صكن، حميط امل�صكن، و�صع االأ

تعتمدها  التي   )clusters( القطاعات  مع  مكان  االإ قدر  تتوافق  اأنها 

بخم�صة  ميدان  كل  ويقا�س  املتحدة،  مم  االأ منظمات  مكاتب  منظومة 

اإىل ت�صعة موؤ�رشات، روعي يف اختيارها ما يحقق التوازن يف عدد 

واأوزان املوؤ�رشات لكل ميدان.

ي�صم هذا اجلزء خرائط م�صتويات احلرمان، اإذ اأعدت )79( خارطة  

توزعت على �صبعة جماميع. �صمت املجموعة االوىل خرائط دليل 

ق�صية كما  م�صتوى املعي�صة العام على م�صتوى املحافظات والبيئة واالأ

الثانية  املجموعة  اأما  املعي�صة.  م�صتوى  ميادين  دلة  الأ �صمت خارطة 

ق�صية،  املحافظات والبيئة واالأ التعليم ح�صب  ف�صمت خرائط ميدان 

التعليم.و�صمت  لدليل  موؤ�رشات  بخم�س  تتعلق  خرائط  �صمت  كما 

والبيئة  املحافظات  ح�صب  ال�صحة  ميدان  خرائط  الثالثة  املجموعة 

ال�صبعة.اأما  ال�صحة  دليل  ملوؤ�رشات  �صافة اىل خرائط  باالأ ق�صية  واالأ

خرائط  و�صملت  الرابعة  املجموعة  �صمتها  فقد  التحتية  البنى  خرائط 

ق�صية  واالأ والبيئة  املحافظات  م�صتوى  على  املذكور  امليدان  دليل 

وخرائط موؤ�رشات الدليل ال�صبعة.�صملت املجموعة اخلام�صة خرائط 

�صافة  باالأ ق�صية  واالأ والبيئة  املحافظات  م�صتوى  على  امل�صكن  ميدان 

فقد  ال�صاد�صة  املجموعة  اأما  اخلم�صة.  الدليل  موؤ�رشات  خرائط  اىل 

�صمت خرائط ميدان حميط امل�صكن على م�صتوى املحافظات والبيئة 

ق�صية، وخرائط موؤ�رشات الدليل الت�صعة.اأما املجموعة ال�صابعة  واالأ

قت�صادي على  �رشة االإ خرية فقد �صمت خرائط ميدان و�صع االأ واالأ

موؤ�رشات  خرائط  جانب  اىل  ق�صية  واالأ والبيئة  املحافظات  م�صتوى 

الدليل الت�صعة.

املركزي  اجلهاز  يف  اإعدادها  مت  طل�س  االأ لهذا  �صا�صية  االأ اخلرائط 

املعلومات اجلغرافية،  املعلومات/مركز نظم  ح�صاء وتكنولوجيا  للإ

الهيئة  قبل  من  املاأخوذة  دارية  االإ العراق  خارطة  على  عتماد  باالأ

)املحافظات،  دارية  االإ الوحدات  ت�صمنت  والتي  للم�صاحة  العامة 

�صورة  ذلك  اإىل  اإ�صافة   ،1000000/1 ر�صم  ومبقيا�س  ق�صية(  االأ

ف�صائية للقمر ) LANDSAT ( وبدقة متييز مكانية تقدر بـ 30 مرت.

يف  التقرير  مبلحق  �صتعانة  االإ �رشورة  اىل  اأخريًا  �صارة  االإ من  البد 

تف�صري بع�س املفاهيم وبيان بع�س امل�صطلحات واملحّددات امل�صتخدمة 

يف اجزائه املختلفة.



مفتـاح اخلرائـط

ن�صبة احلرمان %9.9 - %0.0 

ن�صبة احلرمان %19.9 - %10.0

ن�صبة احلرمان %29.9 - %20.0 

ن�صبة احلرمان %39.9 - %30.0 

ن�صبة احلرمان %49.9 - %40.0 

ن�صبة احلرمان %69.9 - %50.0 

ن�صبة احلرمان %100 - %70.0 

ق�صية غري امل�صمولة بامل�صح     االأ

ح�رش

ريف

)التفا�صيل يف امللحق رقم 2 �صفحة 52(



1 طل�سخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق الأ

اخلارطة 1 : العـراق



طل�سخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق2 الأ

اخلارطة 2 : مواقـع عنـاقيد العينـة

مت  عنقود   2200 اإىل  الزرقاء  النقاط  ت�صري   •
مقابلة  متت  عنقود  كل  ويف  للعينة  اأختيارها 

التو�صيع  منظومة  واأ�صتخدمت  اأ�رش،   10

يف   )global positioning system(العاملي

�رش امل�صمولة بامل�صح. حتديد مواقع االأ

كركوك



3 طل�سخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق الأ

حمافظات  هي  حرمانًا  املحافظات  اأدنى   •
ال�صليمانية،  دهو�،  اأربيل،  كرد�صتان؛ 

مدن  اأربعة  اأكرث  فيها  تقع  التي  واملحافظات 

يف العراق �صكانًا، بغداد، الب�رشة، املو�صل، 

نبار و�صلح الدين. كركو�، وحمافظتا االأ

�رش  االأ ن�صبة  والتي  حرمانًا،  املحافظات  اأعلى   •
املثنى،  هي  اأكرث،  اأو   %50 فيها  املحرومة 

تليها بابل، والقاد�صية.

�شر( اخلارطة 3 : دليل م�شتوى املعي�شـة  ح�شـب املحافظات )% لالأ

�شر( اخلارطة 4 : دليل م�شتوى املعي�شـة  ح�شـب املحافظات والبيئة )% لالأ

املحرومة  �رش  االأ تفاوت كبرييف توزيع  هنا�   •
�صمن كل حمافظة بني ح�رشها وريفها، كما 

تعك�س ذلك الدوائر البيانية. ففي املحافظات، 

ت�صكل  النجف  القاد�صية،  املثنى،  ال�صليمانية، 

جمموع  من  اأكرث  اأو   %80 الريفية  �رش  االأ

�رش املحرومة.  االأ

�صكلت املناطق احل�رشية يف حمافظات دهو�   •
احلرمان  م�صتويات  اأقل  نبار  واالأ وكركو� 

املحافظات  لبقية  احل�رشية  باملناطق  مقارنة 

�رش  وهو ما ن�صبته اأقل من 10% من جمموع االأ

املحرومة.
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فراد  ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل م�شتوى املعي�شة - حمافظات اخلارطة 5 : توزيع الأ

عمدة البيانية توزيع اأفراد كل حمافظة من املحافظات على م�صتويات احلرمان املختلفة. كما  تعك�س االأ  •
ال�صكان يف كل م�صتوى من م�صتويات  املحافظة وعدد  ال�رشيط ومقاطعه مع عدد �صكان  يتنا�صب طول 

احلرمان.

فراد عند كل م�صتوى من م�صتويات احلرمان  االأ اأكرب عدد من  ت�صتحوذ على  بغداد  اأن  ميكن ملحظة   •
فراد الذين يعانون من احلرمان ال�صديد جدًا. اإذ على الرغم من اأن عدد �صكان بغداد  باأ�صتثناء عدد االأ

يزيد مثًل على عدد �صكان بابل باأربعة اأمثال اإال اأن عدد الذين يعانون من احلرمان ال�صديد يف بابل يكاد 

يزيد عن اأولئك الذين يعانون من احلرمان ال�صديد يف بغداد.
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�شر( اخلارطة 6 : اأدلة ميادين م�شتوى املعي�شـة  ح�شب املحافظات )%لالأ

اأكرث امليادين حرمانًا هو ميدان البنى   •
قت�صادي، ثم  التحتية، يليه  ميدان الو�صع االإ

ميدان خ�صائ�س حميط امل�صكن، ويف معظم 

�رشطة البيانية يف اخلارطة  املحافظات، واالأ

تبني ذلك.
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�شر( ق�شية )%لالأ اخلارطة 7 : دليل م�شتوى املعي�شـة  ح�شـب الأ

�رش املحرومة  االأ ن�صبة  فيها  التي  ق�صية  االأ عدد   •
م�صتويات  اأعلى  من  تعاين  والتي  فاأكرث   %70

احلرمان 14 ق�صاءًا، منها 3 اأق�صية يف املنطقة 

و9  الو�صطى  املنطقة  يف  وق�صاءين  ال�صمالية 

ق�صية اخلم�صة  اأق�صية يف املنطقة اجلنوبية، اأن االأ

على حرمانًا هي اأق�صية )الرطبة وعنه (*،  االأ

ال�صلمان، خممور، عفك، دوكان.

قل حرمانًا هي الكاظمية،  ق�صية اخلم�صة االأ االأ  •
دهو�، بيجي، حديثة، القائم. 

*ملحظة : مت دمج الق�صاء الذي يكون فيها حجم العينة �صغريًا مع  الق�صاء املجاور له جغرافيًا .
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�شر( اخلارطة 8 : دليل ميدان التعليـم ح�شب املحافظات )%لالأ

تليها  حرمانًا  على  االأ املحافظة  هي  املثنى  حمافظة   •
حمافظة بابل ثم حمافظة وا�صط.

املحافظات التي حتتوي اأكرث املدن �صكانًا يف العراق   •
بغداد  حمافظة  حتتل  اإذ  حرمانًا،  دنى  االأ هي 

 ،%20 من  اأقل  حرمان  وبن�صبة  ف�صل  االأ املرتبة 

وحمافظة  الثانية  املرتبة  يف  الب�رشة  حمافظة  تليها 

كركو� يف املرتبة الثالثة وبن�صبة حرمان تراوحت 

بني %20-%30.

�شر( اخلارطة 9 : دليل ميدان التعليـم ح�شب املحافظات والبيئة )%لالأ

مع  مقارنتها  عند  املحافظات  وجلميع  الريفية   •
الدوائر  يف  وا�صحة  هي  كما  احل�رشية،  مناطقها 

)املثنى،  اجلنوبية  املنطقة  حمافظات  ففي  البيانية، 

ن�صبته  ما  الريفية  �رش  االأ ت�صكل  القاد�صية(  وا�صط، 

�رش املحرومة، بينما تراوحت  80% من  جمموع االأ

الريفية يف  املناطق  80%-60% يف  الن�صبة بني  هذه 

كربلء،  النجف،  مي�صان،  ال�صليمانية،  حمافظات 

اأربيل، نينوى، بابل، كركو�، دهو�.

بغداد  حمافظات  يف  احل�رشية  املناطق  �صجلت   •
جمموع  من  اقل  اأو   %20 ونينوى  نبار  واالأ

لبقية  احل�رشية  باملناطق  مقارنة  املحرومة  �رش  االأ

املحافظات. 
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فراد  ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان التعليم - حمافظات اخلارطة 10 : توزيع الأ

املحافظات  لبع�س  الكبري  ال�صكان  عدد  يعك�س   •
بع�س  يف  املحرومني  عدد  زيادة  يف  اأثره 

اإذ  البيانية.  عمدة  االأ ذلك  تو�صح  كما  منها، 

خ�رش(  على الرغم من اأن التدرج اللوين )االأ

يف  احلرمان  م�صتوى  انخفا�س  يعك�س  لبغداد 

يرت�  بغداد  �صكان  عدد  اأن  اإال  التعليم  ميدان 

زاد  الذي  املحرومني،  عدد  زيادة  يف  اأثره 

من  اأ�صًل  تعاين  التي  املحافظات  على  حتى 

التعليم.  ميدان  يف  احلرمان  م�صتوى  ارتفاع 

منها على �صبيل املثال؛ املثنى والقاد�صية وبابل 

وكربلء.
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�شر( �شرات دليل ميدان التعليـم على م�شتوى املحافظات )%لالأ اخلارطة 11 : موؤ

اأعلى  للبالغني  التعليمي  امل�صتوى  موؤ�رش  �صجل   •
الوقت  موؤ�رش  يليه  احلرمان،  م�صتويات 

الثانوية،  املدر�صة  اىل  للو�صول  امل�صتغرق 

اىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت  موؤ�رش  ثم 

دياىل  حمافظات  باإ�صتثناء  االبتدائية،  املدر�صة 

اخلم�صة  املحافظات  �صجلت  والب�رشة  وبابل 

مل�صتويات  التوزيع  نف�س منط  خرى  االأ ع�رشة 

يف  البيانية  �رشطة  االأ متثله  كما  احلرمان، 

اخلارطة.

�شر( اخلارطة 12 :  متابعـة الدرا�شـة )%لالأ

على حرمانًا هي  يلحظ اأن املحافظات االأ  •
حمافظات املثنى، القاد�صية، نينوى، اأما 

حمافظات بغداد، ال�صليمانية، اأربيل فهي 

دنى حرمانًا. االأ

بالن�صبة اىل توزيع املحرومني بني احل�رش   •
والريف �صمن كل حمافظة يلحظ من 

الدوائر البيانية اأن املحافظات ذات الن�صب 

�رش الريفية املحرومة هي  على من االأ االأ

حمافظات املثنى والقاد�صية ونينوى.
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�شر( اخلارطة 13 : اإكمال الدرا�شة )%لالأ

يف  على   االأ احلرمان  م�صتويات  تظهر   •
حمافظات املنطقة ال�صمالية واملنطقة اجلنوبية، 

فقد �صجلت كل من دهو�  واملثنى  وال�صليمانية 

املحافظات.  بني  على   االأ احلرمان  م�صتويات 

من  ريفها  يعاين  التي  نف�صها  املحافظات  وهي 

ذلك  تو�صح  كما  حرمانًا  امل�صتويات  اأعلى 

الدوائر البيانية، اأما املحافظات ذات  م�صتوى 

دنى فهي حمافظة بغداد وحمافظة  احلرمان االأ

الب�رشة.

�شر( بتدائية )%لالأ اخلارطة 14 : الوقت امل�شتغرق للو�شول اإىل املدر�شة الإ

تت�صمن  حرمانًا  دنى  االأ الثلثة  املراتب   •
حمافظات دهو� وبغداد ومي�صان، يف حني ان 

على حرمانًا هي حمافظات املثنى  املحافظات االأ

وبابل. 

يف  التباين  ملحظة  ميكن  البيانية  الدوائر  من   •
بني  احلرمان   م�صتويات  يف  التفاوت  درجة 

الريف واحل�رش يف كل حمافظة، فهو االقل يف 

معظم حمافظات املنطقة ال�صمالية، اإال انه يرتفع 

يف اأرياف اأغلب حمافظات اجلنوب. اأن اأعلى 

�رش املحرومة هي يف حمافظات املثنى،  ن�صب للأ

القاد�صية، النجف يف مناطقها الريفية. 
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�شر( اخلارطة 15: الوقت امل�شتغرق للو�شول اإىل املدر�شة الثانويـة )%لالأ

الوقت  ارتفاع  من  تعاين  املحافظات  جميع   •
الثانوية  املدر�صة  اىل  اأبنائها  لو�صول  اللزم 

خ�س حمافظات املثنى ودياىل. وباالأ

عنها  الريفية  املناطق  يف  املعاناة  هذه  تزداد   •
اأرياف  �صجلت  فقد  احل�رشية،  املناطق  يف 

وحمافظة  مي�صان  وحمافظة  املثنى  حمافظة 

حرمانًا،  على  االأ الثلثة  املراتب  وا�صط 

والدوائر البيانية تو�صح ذلك. 

�شر( اخلارطة 16 : مدى الر�شا عن املدر�شة )%لالأ

حرمان  ن�صبة  فقط  كربلء  حمافظة  يف  يظهر   •
اأكرث من 30% ، بينما اأقل املحافظات حرمانًا 

حمافظات كركو� ومي�صان والب�رشة.

الر�صا  عدم  فاأن  الدوائرالبيانية  ملحظة  من   •
املناطق  يف  وا�صحًا   يظهر  املدر�صة  عن 

اأعلى  الريفية  املناطق  اأظهرت  فقد  الريفية، 

رياف  االأ �صجلت  حيث  حرمانًا،  امل�صتويات 

ووا�صط  والقاد�صية  ال�صليمانية  حمافظات  يف 

احل�رش  اأما  حرمانًا.  على  االأ الثلثة  املراتب 

عن  ر�صا  كرث  االأ فهو  املحافظات  جميع  يف 

اإ�صباعًا  كرث  االأ املراتب  تت�صمن  اإذ  املدر�صة، 

احل�رش يف حمافظة كركو� وحمافظة مي�صان 

وحمافظة �صلح الدين.
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�شر( ق�شية )% لالأ اخلارطة 17 : دليل ميدان التعليـم ح�شب الأ

�رش  االأ ن�صبة  ارتفاع   من  تعاين  التي  ق�صية  االأ  •
املحرومة فيها اىل 70% اأو اأكرث �صتة اق�صية، 

اجلنوبية  املحافظات  يف  اأق�صية  اأربعة  منها 

والكحلء،  وعفك  والرميثة  ال�صلمان  وهي 

خممور  ال�صمالية   املحافظات  يف  وق�صاءان 

ودوكان.

والرطبة*،  عنه  حرمانًا  قل  االأ ق�صية  االأ  •
حديثة،  الكرخ،  الزبري،  االعظمية، 

دهو�.

*ملحظة : مت دمج الق�صاء الذي يكون فيها حجم العينة �صغريًا مع  الق�صاء املجاور له جغرافيًا .
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�شر( اخلارطة 18 : دليل ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات )%لالأ

عالية،  حرمان  ن�صبة  �صجلت  فقط  حمافظتان   •
اأكرث من 30%، هما ال�صليمانية واملثنى.

ن�صبة  فيها  يكون  التي  املحافظات  عدد  بلغ   •
اأقل �صبع حمافظات  اأو   %20 �رش املحرومة  االأ

اأربيل،  مي�صان،  الب�رشة،  حمافظات  وهي 

نبار، �صلح الدين، كربلء. بغداد، االأ

ال�صحة  ميدان  دليل  يف  احلرمان  م�صتوى  اأن   •
من  )قريب  دنى  االأ حده  يف  يكون  اأن  يجب 

باللون  املحافظات  غالبية  فظهور   ،)%0

خ�رش ال يعني اأنها ال تعاين من حرمان يف  االأ

احلد  فوق  ن�صبة  اأية  فاأن  ال�صحية،  املتطلبات 

لوين  بتدرج  �صتظهر  احلرمان  من  دنى  االأ

اأخ�رش.  

�شر( اخلارطة 19 : دليل ميدان ال�شحة ح�شب املحافظات والبيئة )%لالأ

�رش املحرومة يف املناطق الريفية اأكرث  ن�صبة االأ  •
مما هي عليه يف املناطق احل�رشية ويف اأغلب 

الدوائر  من  وا�صحة  هي  كما  املحافظات، 

البيانية، اإذ ت�صكل املناطق الريفية يف حمافظات 

ال�صليمانية واملثنى والقاد�صية ونينوى ودهو� 

�رش  االأ جمموع  من  اأكرث  اأو   %50 وكركو� 

يف  الريفية  �رش  االأ ت�صكل  فيما  املحرومة، 

جمموع  من  اأقل  اأو   %20 الب�رشة  حمافظة 

�رش املحرومة. االأ

�صكلت املناطق احل�رشية يف حمافظات مي�صان   •
اأو   %10 نبار  واالأ الدين  و�صلح  والب�رشة 

�رش املحرومة.     اأقل من جمموع االأ
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فراد  ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان ال�شحة - حمافظات اخلارطة 20 : توزيع الأ

املحافظات  من  تعد  بغداد  اأن  من  الرغم  على   •
ميدان  يف  القليل  احلرمان  م�صتوى  ذات 

)املقطع  املحرومني  عدد  اأن  اإاٌل  ال�صحة، 

اأن  اىل  ي�صري  البياين(  العمود  من  حمر  االأ

ميدان  يف  املحرومني  عدد  على  يزيد  عددهم 

من  الرغم  على  املثنى،  حمافظة  يف  ال�صحة 

اأن املثنى �صجلت اأعلى م�صتوى حرمان يف هذا 

امليدان من بقية املحافظات.
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�شر( �شرات دليل ميدان ال�شحة على م�شتوى املحافظات )%لالأ اخلارطة 21 :  موؤ

اخلارطة  يف  البيانية  �رشطة  االأ تعك�س   •
ملوؤ�رشات  بالن�صبة  املختلفة  احلرمان  م�صتويات 

ميدان ال�صحة، اإذ اأن اأعلى املوؤ�رشات حرمانًا 

هو زمن الو�صول اىل مركز �صحي اويل، ثم 

ال�صحية،  اخلدمات  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش 

يليه موؤ�رش زمن الو�صول اىل م�صت�صفى عام، 

احلرمان  م�صتويات  توزيع  من  النمط  وهذا 

مت�صابه يف اأغلب املحافظات.

�شر( �شرة الذين يعانون من مر�س ع�شوي مزمن اأو م�شاكل �شحية  )%لالأ اخلارطة 22 : عدد اأفراد الأ

الذين  �رشة  االأ اأفراد  عدد  انخفا�س  يلحظ   •
مزمن  مر�س  من  معاناة  اىل  ي�صريوا  مل 

خ�س  وباالأ املحافظات،  اأغلب  يف  اأوع�صوي 

�صجلت  اإذ  اجلنوبية،  املنطقة  حمافظات 

قار،  ذي  مي�صان،  )الب�رشة،  حمافظات 

كرث ا�صباعًا،  وىل االأ �صلح الدين( املراتب االأ

يف حني احتلت حمافظة دهو� املرتبة االدنى 

ا�صباعًا.

م�صتوى  املحرومني يف احل�رش على  ن�صبة  ان   •
يف  املحرومني  ن�صبة  تتجاوز  حمافظة  كل 

بالن�صبة  احلال  عليه  هو  ما  الريف على عك�س 

خرى وقد يعود �صبب ذلك  ملعظم املوؤ�رشات االأ

حالتهم  عن  يتحرون  احل�رش  �صكان  اأن  اىل 

ال�صحية بدرجة اأعلى من �صكان الريف، كما 

تو�صح ذلك الدوائر البيانية.  
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�شر( طفال )% لالأ اخلارطة 23 : �شـوء تغذية لالأ

�شر( اخلارطة 24 : التقزم  )% لالأ

حمافظة  هي  حرمانًا  املحافظات  اأدنى  ان   •
ال�صليمانية تليها حمافظة �صلح الدين ثم حمافظة 

فهي  حرمانًا  املحافظات  اأعلى  اأما  كركو�، 

حمافظات اأربيل ووا�صط و دياىل. 

م�صتويات  �صجلت  العراق  حمافظات  اأغلب   •
والريفية  احل�رشية  مناطقها  يف  متقاربة  حرمان 

حمافظات  يف  الريفية  فاملناطق  �صواء،  حٍد  على 

حرمانًا،  املناطق  اأعلى  ووا�صط  ودهو�  اأربيل 

ال�صليمانية  حمافظات  يف  احل�رشية  املناطق  بينما 

حرمانًا،  املناطق  اأقل  وكركو�  الدين  و�صلح 

والدوائر البيانية التي تق�صم يف غالبيتها اىل جزئني 

مت�صاويني توؤكد ذلك. 

 

ملحظته  ميكن  احلرمان  م�صتوى  انخفا�س   •
حمافظات  خ�س  وباالأ املحافظات،  اأغلب  يف 

بغداد،  وحمافظة  واجلنوبية  الو�صطى  املنطقة 

قل حرمانًا،  حيث ان حمافظة كركو� هي االأ

تليها حمافظة �صلح الدين، ثم حمافظة بابل. 

الظاهرة  احلالة  ان  اإىل  اأخرى  مرة  ن�صري 

موؤ�رشات  يف  احلرمان  م�صتوى  بانخفا�س 

دليل ال�صحة )اللون االخ�رش الغالب( ال ينبغي 

ان يقود اىل اال�صتنتاج بتح�صن الو�صع ال�صحي 

الذي يفرت�س ان تنخف�س فيه ن�صب احلرمان 

اىل معدالت قريبة من ال�صفر. 

احل�رشية  املناطق  بني  الن�صبية  الفروق   •
الدوائر  تعك�صها  كما  حمافظة  كل  يف  والريفية 

البيانية مل تكن وا�صحة يف اأغلب املحافظات. 
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�شر( �شت�شارة حول الرعاية ال�شحية اآثناء اأخر حمل )% لالأ اخلارطة 25 : الإ

املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  ت�صكل  حمافظات  اأربع   •
�رش  فيها ما ن�صبته 10% اأو اأقل من جمموع االأ

ال�صليمانية،  بغداد،  نبار،  االأ حمافظات  وهي 

الب�رشة، واأعلى املحافظات حرمانًا هي املثنى 

ونينوى  ومي�صان.

�رش  االأ ت�صكل  مل  ح�رشية  منطقة  اأي  اأن   •
مما  اأقل  اأو   %20 ن�صبته  ما  فيها  املحرومة 

يعك�س انخفا�س م�صتوى احلرمان يف املناطق 

املناطق  يف  عام  ب�صكل  وارتفاعه  احل�رشية 

يف  حرمانًا  رياف  االأ اأعلى  واأن  الريفية، 

حمافظات املثنى، كركو�، نينوى، كما تعك�س 

ذلك الدوائر البيانية.   

�شر( اخلارطة 26 : الوقت امل�شتغرق للو�شول اإىل م�شت�شفـى عـام )% لالأ

يف  وا�صح  تباين  وجود  اخلارطة  تعك�س   •
م�صتويات احلرمان يف املحافظات، اإذ �صجلت 

م�صتويات  اأقل  والب�رشة  مي�صان  حمافظتا 

اأعلى  اأما  اأربيل،  حمافظة  تلتهما  احلرمان 

كركو�  حمافظات  فهي  حرمانًا  املحافظات 

واملثنى وبابل. 

م�صتويات  ارتفاع  البيانية  الدوائر  من  يلحظ   •
ح�رش  يف  وانخفا�صه  رياف  االأ يف  احلرمان 

حمافظات  يف  الريف  املحافظات.اأن  جميع 

من  املناطق  اأعلى  ونينوى  واملثنى  ال�صليمانية 

�صجل  فيما  فيها،  ن�صبة احلرمان  ارتفاع  حيث 

ح�رش حمافظات مي�صان، الب�رشة، القاد�صية، 

اأربيل، ذي قار اأقل م�صتوى للحرمان.
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�شر(  اخلارطة 27 : الوقت امل�شتغرق للو�شول اإىل مركز �شحي اويل/طبيب )% لالأ

توؤ�رش حمافظتا الب�رشة وبغداد اأدنى م�صتويات   •
احلرمان. اأما اأعلى املحافظات حرمانًا فكانت 

واملثنى  ال�صليمانية  حمافظات  ن�صيب  من 

ودياىل.

املناطق  بني  احلرمان  م�صتويات  يف  الفروق   •
يف  جدًا  وا�صحًا  كان  والريفية  احل�رشية 

امل�صاحات املختلفة  املحافظات، وهو ما تعك�صه 

يف كل دائرة من الدوائر البيانية يف اخلارطة، 

ت�صكل  اإذ  اجلنوبية  املنطقة  حمافظات  خا�صة 

من  اأكرث  اأو   %80 املحرومة  الريفية  �رش  االأ

مي�صان،  حمافظات  يف  �رش  للأ الكلي  املجموع 

حمافظة  يف  احل�رش  اأما  وا�صط،  املثنى، 

مي�صان  وحمافظة  الب�رشة  وحمافظة  القاد�صية 

قل حرمانًا. فقد كان االأ

�شر( اخلارطة 28 : مدى الر�شا عن اخلدمات ال�شحيـة )% لالأ

حرمان  م�صتويات  من  اجلنوبية  املنطقة  تعاين   •
مرتفعة فيما يتعلق مبدى الر�صا  عن اخلدمات 

حرمانًا  املحافظات  اأعلى  ان  اإذ  ال�صحية،  

قار  ذي  حمافظتي  ثم  القاد�صية،  حمافظة  هي 

فهي  حرمانًا   املحافظات  اأقل  اأما  ووا�صط. 

وحمافظة  مي�صان  وحمافظة  اأربيل  حمافظة 

بغداد.

والقاد�صية  ال�صليمانية  حمافظات  اأرياف   •
�رش  االأ ن�صبة  يف  املناطق  اأعلى  هي  ووا�صط 

حمافظات   يف  احل�رش  فيما  فيها،  املحرومة 

مي�صان، املثنى، دهو� اأقل املناطق حرمانًا.
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�شر(  ق�شية )% لالأ اخلارطة 29 : دليل ميدان ال�شحة ح�شب الأ

�رش  االأ ن�صبة  فيها  تكون  التي  ق�صية  االأ عدد   •
املحرومة 10% اأو اأقل ع�رش اأق�صية يف كل من 

ق�صاء  �صجل  اإذ  واجلنوبية،  الو�صطى  املنطقة 

دنى حرمانًا  )الفاو واأبواخل�صيب(* املرتبة االأ

الب�رشة،  والرطبة(*،  )عنه  ق�صية  االأ تليه   ،

بيجي، القرنة.

)اأربيل  هي  حرمانًا  على  االأ اخلم�صة  ق�صية  االأ  •
دوكان،  بنجوين،  ال�صلمان،  و�صقلوة(*، 

بدرة.

*
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�شر( اخلارطة 30 : دليل ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات )% لالأ

م�صتويات  اأعلى  من  تعاين  التي  املحافظات   •
�رش  االأ ن�صبة  فيها  تبلغ  )والتي  احلرمان 

حمافظات،  ع�رشة  فاأكرث(   %70 املحرومة 

اجلنوبية،  املنطقة  يف  حمافظات  ثماين 

وهذه  الو�صطى،  املنطقة  يف  وحمافظتان 

املحافظات هي حمافظات الب�رشة، القاد�صية، 

بابل، املثنى، دياىل، كربلء، �صلح الدين، 

مي�صان، وا�صط، ذي قار.

فيها  تقل  والتي  حرمانًا  املحافظات  اأقل   •
كانت   %30 عن  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة 

دهو�،  )اأربيل،  ال�صمالية  املنطقة  ملحافظات 

ال�صليمانية(.

�شر( اخلارطة 31 : دليل ميدان البنى التحتية ح�شب املحافظات والبيئة )% لالأ

من  اأكرث  اأو   %90 الريفية  املناطق  ت�صكل   •
حمافظة   14 يف  املحرومة  �رش  االأ جمموع 

وهي: مي�صان، القاد�صية، كركو�، الب�رشة، 

وا�صط،   كربلء،  بابل،  قار،  ذي  املثنى، 

نينوى،  الدين،  �صلح  النجف،  ال�صليمانية، 

العايل  احلرمان  م�صتوى  يعك�س  مما  دياىل، 

الذي تعاين منه املناطق الريفية يف ميدان البنى 

التحتية.

املنطقة  وهي  واحدة  ح�رشية  منطقة  ت�صجل   •
م�صتوى  اأقل  دهو�  حمافظة  يف  احل�رشية 

�رش  االأ جمموع  من   %3 وميثل  للحرمان 

اخلارطة  يف  البيانية  والدوائر  املحرومة، 

تو�صح ذلك.
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فراد  ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان البنى التحتية - حمافظات اخلارطة 32 : توزيع الأ

املحرومني  فراد  االأ عدد  ي�صكل  اأخرى  مرة   •
هذا  املحرومني يف  كرب من  االأ العدد  بغداد  يف 

على  خرى.  االأ باملحافظات  مقارنة  امليدان 

الرغم من ان التدرج اللوين يف اخلارطة يعك�س 

ان ع�رش حمافظات هي ا�صواأ حااًل من بغداد. 

عدد  باأن  مرتبط  وا�صح  هو  كما  وال�صبب 

�صكان  ربع  حوايل  ي�صكلون  بغداد  يف  ال�صكان 

كانت  مهما  حرمان  ن�صبة  اأي  وان  العراق 

قليلة �صيقابلها عدد اأكرب من املحرومني مقارنة 

ب�صكل  �صكانها  عدد  يقل  اأخرى  مبحافظات 

والقاد�صية،  ودهو�  كاملثنى  بغداد  عن  كبري 

فراد ح�صب  عمدة البيانية تو�صح توزيع االأ واالأ

م�صتويات احلرمان.
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�شر( �شرات دليل ميدان البنى التحتية على م�شتوى املحافظات )% لالأ اخلارطة 33 : موؤ

�شر( اخلارطة 34 : امل�شدر الرئي�س مليـاه ال�شرب  )% لالأ

�رشطة البيانية اىل اأن اأعلى املوؤ�رشات  ت�صري االأ  •
الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار  موؤ�رش  حرمانًا هو 

من ال�صبكة العامة، يليه موؤ�رش و�صيلة التخل�س 

نوعية  عن  الر�صا  فمدى  النفايات،  من 

م�صتويات  توزيع  منط  نف�س  ويلحظ  املياه، 

احلرمان يف حمافظات املنطقة الو�صطى نينوى 

والقاد�صية   النجف  حمافظتي  كذلك  نبار،  واالأ

يف املنطقة اجلنوبية.

ان اأقل املحافظات معاناة من توفر م�صدر ملياه   •
حمافظة  تليها  النجف،  حمافظة  هي  ال�رشب 

املحافظات  اأكرث  اأما  بغداد.  ثم  كركو�، 

معاناة  فهي الب�رشة واملثنى ودياىل.  

من  اأكرث  اأو   %80 الريفية  املناطق  ت�صكل   •
حمافظات  �صت  يف  املحرومة  �رش  االأ جمموع 

هي الب�رشة، ال�صليمانية، كركو�، ذي قار، 

املناطق احل�رشية  ت�صجل  فيما  اأربيل.  املثنى، 

يف �صبع حمافظات 10% اأو اأقل، وهذا يعك�س 

بني  احلرمان  م�صتويات  يف  الكبري  التفاوت 

املناطق احل�رشية والريفية، كما يو�صح ذلك 

تباين اأجزاء كل دائرة من الدوائر البيانية.
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�شر( اخلارطة 35 : توفر ميـاه ال�شرب  )% لالأ

�شر(  اخلارطة 36 : مدى الر�شا عن نوعيـة امليـاه )% لالأ

كربلء،  املثنى،  حرمانًا  املحافظات  اأعلى   •
حمافظات  حرمانًا  قل  االأ واملحافظات  دياىل، 

املنطقة اجلنوبية )ذي قار، مي�صان، الب�رشة( 

يف املراتب الثلثة االوىل.

الريفية  املنطقة  يف  املحرومة  �رش  االأ ت�صكل   •
واملنطقة  والب�رشة  بغداد  حمافظتي  يف 

ومي�صان  قار  ذي  حمافظات  يف  احل�رشية 

جمموع  من  اأقل  اأو   %20 مان�صبته  نبار  واالأ

مما  املحافظات،  تلك  يف  املحرومة  �رش  االأ

الريفية  املناطق  تعانيه  الذي  احلرمان  يوؤ�رش 

واحل�رشية يف اأغلب املحافظات من توفر مياه 

يف  البيانية  الدوائر  تعك�صه  ما  وهذا  ال�رشب، 

اخلارطة.   

عن  ر�صا  قل  االأ اجلنوبية  املحافظات  �صكان   •
ال�صمالية  املحافظات  �صكان  اأما  املياه،  نوعية 

حمافظات  �صجلت  ر�صا.  كرث  االأ فكانوا 

الثلثة  املراتب  قار  ذي  وا�صط،  الب�رشة، 

اأربيل،  حمافظات  و�صجلت  حرمانًا.  على  االأ

قل حرمانًا. كركو�، دهو� املراتب االأ

ارتفاع  املناطق احل�رشية والريفية من  تعاين   •
املناطق  فت�صكل  فيها،  املحرومة  �رش  االأ عدد 

على  اجلنوبية  املحافظات  جميع  يف  الريفية 

 %70 ن�صبته  ما  كركو�  وحمافظة  طلق  االأ

�رش املحرومة،  اأو اأكرث من املجموع الكلي للأ

يف  احل�رشية  للمنطقة  بالن�صبة  احلال  وكذلك 

حمافظتي الب�رشة ووا�صط، وكما تو�صح ذلك 

الدوائر البيانية.     
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�شر( اخلارطة 37 : توفر م�شدر للكهرباء )% لالأ

ان موؤ�رش  البيانية يلحظ  الدوائر  من مقارنة   •
توفر م�صدر للكهرباء هو املوؤ�رش الذي يظهر 

اأدنى ن�صبة حرمان �صمن موؤ�رشات الدليل، اإذ 

للح�رش   %2.3 املحرومة مبوجبه  �رش  االأ تبلغ 

ويلحظ  للعراق.  و%3.5  للريف  و%7.4 

ان هنا� تفاوتًا كبريًا جدًا يف م�صتوى احلرمان 

املحافظات  اأغلب  يف  والريف  احل�رش  بني 

خ�س حمافظات املنطقة اجلنوبية.  وباالأ

اأكرث معاناة من  اأن احل�رش يف حمافظة بغداد   •
الريف يف توفر م�صدر للكهرباء.

�شر( �شتقرار الطاقـة الكهربائية من ال�شبكة العامة )% لالأ اخلارطة 38 : اإ

عدم  من  العراق  حمافظات  معظم  تعاين   •
ن�صبة  ت�صكل  اإذ  الكهربائية،  للطاقة  اإ�صتقرار 

 14 يف   %70 من  اأكرث  املحرومة  �رش  االأ

اأربيل،  هي:  املحافظات  وهذه  حمافظة، 

ال�صليمانية، نينوى، كركو�، �صلح الدين، 

كربلء،  بابل،  بغداد،  نبار،  االأ دياىل، 

وا�صط، القاد�صية، النجف، املثنى.

ن�صبة  ريفية  اأو  ح�رشية  منطقة  اأي  ت�صجل  مل   •
ارتفاع  يعك�س  مما   %20 من  اأدنى  حرمان 

م�صتوى املعاناة يف املناطق احل�رشية والريفية 

م�صتويات  وتتقارب  املحافظات،  جميع  يف 

لكل  واحل�رشية  الريفية  املناطق  يف  املعاناة 

حمافظة، كما تو�صح ذلك الدوائر البيانية. 
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�شر( اخلارطة 39 : و�شيلة ال�شرف ال�شحي )% لالأ

حمافظات �صلح الدين ومي�صان واأربيل اأكرث   •
دنى  االأ املحافظات  اأما  معاناة،  املحافظات 

نبار وكركو� ودياىل. حرمانا فهي االأ

احل�رش  بني  احلرمان  م�صتويات  يف  التباين   •
فالريف  جدًا،  كبري  حمافظة  لكل  والريف 

املحافظات   جميع  يف  احل�رش  من  معاناة  اأ�صد 

باإ�صتثناء حمافظة بغداد حيث كان احل�رش اأكرث 

معاناة.

الريفية  املناطق  يف  املحرومة  �رش  االأ ت�صكل   •
النجف،  ال�صليمانية،  اأربيل،  حمافظات  يف 

كركو�،  مي�صان،  املثنى،  القاد�صية، 

اأو   %70 نينوى  الدين،  �صلح  كربلء، 

تلك  يف  املحرومة  �رش  االأ جمموع  من  اأكرث 

املحافظات، يف حني مل تكن هذه الن�صبة اأقل من 

البيانية  والدوائر  ريفية،  منطقة  اأي  يف   %20

تعك�س ذلك.  

�شر( اخلارطة 40 : و�شيلة التخل�س من النفايات )% لالأ

ن�صبة  اأعلى  ت�صجل  التي  املحافظات  عدد  بلغ   •
وهذه  حمافظة   13 فاأكرث(   %70( للحرمان 

املنطقة  حمافظات  معظم  هي  املحافظات 

املنطقة اجلنوبية،  الو�صطى وجميع حمافظات 

ال�صمالية  املنطقة  حمافظتا  �صجلت  حني  يف 

احلرمان  ن�صب  اأدنى  واأربيل(  )ال�صليمانية 

)20% فاأقل(.

�رش  يلحظ من الدوائر البيانية ارتفاع ن�صب االأ  •
واحل�رشية،  الريفية  املناطق  يف  املحرومة 

من  فاأكرث   %70 املحرومة  �رش  االأ ت�صكل  اإذ 

املناطق  جميع  يف  املحرومة  �رش  االأ جمموع 

احل�رشية  املنطقة  باإ�صتثناء  واحل�رشية  الريفية 

ال�صليمانية،  دهو�،  اأربيل،  حمافظات  يف 

نينوى، بغداد.
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�شر( ق�شية )% لالأ اخلارطة 41 : دليل ميدان البنى التحتية ح�شب الأ

�رش  االأ ن�صبة  ت�صكل  التي  ق�صية  االأ عدد  بلغ   •
ق�صاء،   51 اأكرث  اأو   %70 فيها  املحرومة 

منها 34 ق�صاء يف املنطقة اجلنوبية، 11  ق�صاء 

املنطقة  يف  اأق�صية  و5  الو�صطى،  املنطقة  يف 

ال�صمالية، وق�صاء واحد يف منطقة بغداد، فقد 

و�صنجار  وال�صلمان  العرب  �صط  اأق�صية  كانت 

ق�صية  االأ واأبواخل�صيب(*  و)الفاو  والكحلء 

على حرمانًا.  اخلم�صة االأ

هي  حرمانًا  دنى  االأ اخلم�صة  ق�صية  االأ اأن   •
الشيخان،   اأق�صية دهو� و)عنه والرطبة(*، 

وال�صليمانية والقائم. 

*ملحظة : مت دمج الق�صاء الذي يكون فيها حجم العينة �صغريًا مع  الق�صاء املجاور له جغرافيًا
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�شر( اخلارطة 42 : دليل ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات )% لالأ

اأعلى املحافظات حرمانًا حمافظات القاد�صية،   •
املثنى، دياىل. 

نبار،  )االأ الو�صطى  املنطقة  حمافظات  تتميز   •
كركو�، �صلح الدين، نينوى( وحمافظات 

املنطقة ال�صمالية )ال�صليمانية، اأربيل( وحمافظة 

�رش  بغداد وحمافظة مي�صان بانخفا�س ن�صبة االأ

املحرومة فيها اىل 20% اأو اأقل. 

�شر( اخلارطة 43 : دليل ميدان امل�شكن ح�شب املحافظات والبيئة )% لالأ

ملحظة  البيانية  الدوائر  مقارنة  من  ميكن   •
اأغلب  ريف  يف  احلرمان  م�صتوى  ارتفاع 

يف   الريفية  املناطق  ت�صكل  اإذ  املحافظات، 

حمافظات القاد�صية وال�صليمانية ووا�صط واملثنى 

املحرومة،  �رش  االأ اأكرث من جمموع  اأو   %60

فيما بلغت اأقل من 20% يف املناطق الريفية يف 

نبار و�صلح الدين. حمافظات بغداد واالأ

املحافظات  يف  احل�رشية  املناطق  ت�صكل   •
الدين  و�صلح  ونينوى  نباروكركو�  االأ

�رش  االأ جمموع  من   %10 من  اأقل  ودهو� 

املحرومة.  
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فراد  ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان امل�شكن – حمافظات  اخلارطة 44 : توزيع الأ

م�صتويات  على  املحرومني  اأعداد  تتوزع   •
وال  عمومًا.  متنا�صب  ب�صكل  امل�صكن  ميدان 

حرمان  من  يعانون  ممن  كبرية  اأعداد  تظهر 

�صديد اإال يف حمافظات حمدودة، وهي ب�صكل 

خا�س حمافظات دياىل، بابل، القاد�صية، كما 

عمدة البيانية. تو�صح ذلك االأ
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�شر( �شرات دليل ميدان امل�شكن على م�شتوى املحافظات )% لالأ اخلارطة 45 : موؤ

املوؤ�رشات  اأعلى  ان  تو�صح  البيانية  �رشطة  االأ  •
يليه  امل�صكن،  غرف  من  الفرد  ح�صة  حرمانًا 

مدى الر�صا عن امل�صكن، ثم املكاره البيئية يف 

امل�صكن.

�شر( اخلارطة 46 : مادة بنـاء ال�شقف  )% لالأ

من  اأقل  اأو   %10 املحرومة  �رش  االأ ت�صكل   •
هي  حمافظات  �صتة  يف  �رش  للأ الكلي  املجموع 

النجف،  كربلء،  نبار،  االأ بغداد،  اأربيل، 

املثنى.

ال�صليمانية،  حمافظات  يف  الريف  ي�صجل   •
احلرمان  م�صتويات  اأعلى  اأربيل  دهو�، 

اأما  �رش(،  االأ جمموع  من  اأكرث  اأو   %70(

ن�صيب  من  فكانت  احلرمان  م�صتويات  اأقل  

نبار، املثنى،  احل�رش يف حمافظات بغداد، االأ

والدوائر البيانية تو�صح ذلك.
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�شر( اخلارطة 47 : ح�شة الفرد من غرف امل�شكن )% لالأ

�شر( اخلارطة 48 : نوع الطاقـة امل�شتخدمة يف تدفئـة املاء )% لالأ

القاد�صية،  هي  حرمانًا  على  االأ املحافظات   •
فهي  حرمانًا  قل  االأ اأما  الب�رشة،  دهو�، 

وحمافظة  نبار  االأ وحمافظة  كركو�  حمافظة 

ال�صليمانية. 

يلحظ انخفا�س درجة التفاوت يف املعاناة من   •
واحل�رشية،  الريفية  املناطق  بني  االكتظاظ 

حمافظة  اي  يف  احلرمان  ن�صب  تقل  مل  حيث 

تو�صحه  وكما  املقيمة،  �رش  االأ من   %20 عن 

الدوائر البيانية. 

اإذ  املحافظات  بني  تتباين  احلرمان  ن�صب   •
اجلنوبية،  املنطقة  حمافظات  يف  تنخف�س 

امل�صتويات  اأعلى  املثنى  حمافظة  اأظهرت  فقد 

القاد�صية.  ثم  قار  ذي  حمافظة  تليها  حرمانًا 

نبار  اما اأقل امل�صتويات حرمانًا فهي حمافظة االأ

وحمافظة بغداد وحمافظة كركو�.

ن�صب احلرمان اأعلى عمومًا يف املناطق الريفية   •
ذلك  تو�صح  كما  احل�رشية،  املناطق  يف  منها 

الدوائر البيانية.

الريفية  املناطق  هي  حرمانًا  املناطق  اأعلى   •
النجف،  القاد�صية،  املثنى،  حمافظات  يف 

احل�رشية  املنطقة  فهي  حرمانًا  قل  االأ اأما 

يف  الريفية  املنطقة  نبارتليها  االأ حمافظة  يف 

نبار. حمافظتي كركو� واالأ
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�شر( اخلارطة 49 : مدى الر�شا عن امل�شكن )% لالأ

�شر( اخلارطة 50 : عدد املكاره البيئيـة يف امل�شكن )% لالأ

يف  تظهر  حرمانًا  قل  االأ الثلثة  املراتب   •
حمافظات مي�صان، �صلح الدين، كركو�، 

على حرمانًا فهي ال�صليمانية،  اأما املحافظات االأ

القاد�صية، بغداد.

املثنى،  القاد�صية،  حمافظات  يف  الريف   •
ن�صبته  ت�صكل  اإذ  حرمانًا  على  االأ هو  ال�صليمانية 

حرمانًا  قل  االأ اأما  �رش،  االأ من  اأكرث  اأو   %50

مي�صان  حمافظة  يف  احل�رشية  املنطقة  فهي 

الدين  �صلح  حمافظة  يف  الريفية  املنطقة  ثم 

فاملنطقة الريفية يف حمافظة مي�صان.

بغداد،  نبار،  االأ ال�صليمانية،  حمافظات   •
واملحافظات  حرمانًا،  قل  االأ هي  النجف 

على حرمانًا هي دياىل، املثنى، القاد�صية،  االأ

وا�صط.

•  تعك�س الدوائر البيانية ارتفاع ن�صب احلرمان 
يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق احل�رشية، 

قل حرمانًا تت�صمن  حيث ان املراتب الثلثة االأ

والقاد�صية  ال�صليمانية   حمافظات  يف  رياف  االأ

فمن  حرمانًا  قل  االأ امل�صتويات  اأما  ونينوى، 

نبار  االأ حمافظة  يف  احل�رشية  املنطقة  ن�صيب 

ال�صليمانية  حمافظة  يف  احل�رشية  املنطقة  ثم 

فاملنطقة احل�رشية يف حمافظة بغداد.
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�شر( ق�شية )% لالأ اخلارطة 51 : دليل ميدان امل�شكن ح�شب الأ

تقل  والتي  حرمانًا  دنى  االأ ق�صية  االأ عدد  يبلغ   •
فيها ن�صبة احلرمان عن 10% 17 ق�صاءًا، منها 

11 ق�صاءًا تقع يف حمافظات املنطقة الو�صطى، 

و4 اأق�صية يف منطقة بغداد وق�صاءين يف املنطقة 

دنى حرمانًا من  ال�صمالية. املراتب اخلم�صة االأ

ن�صيب اأق�صية )عنه والرطبة(*، اأبوغريب، 

بيجي، القائم، حديثة.

هي  حرمانًا  على  االأ اخلم�صة  ق�صية  االأ   •
خممور، عفك، دوكان، ال�صديق، )�صنجار 

واحل�رش(*.

*ملحظة : مت دمج الق�صاء الذي يكون فيها حجم العينة �صغريًا مع  الق�صاء املجاور له جغرافيًا



33 طل�سخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق الأ

اأعلى املحافظات حرمانًا والتي تكون فيها ن�صبة   •
اأو اأكرث هي حمافظات   %60 �رش املحرومة  االأ

كربلء(  قار،  ذي  بابل،   ( اجلنوبية  املنطقة 

وحمافظة دياىل

)اأربيل،  ال�صمالية   املنطقة  حمافظات  تتميز   •
املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  بانخفا�س  دهو�(  

�رش.  االأ جمموع  من  اأقل  اأو   %20 اىل   فيها 

 

�شر( اخلارطة 52 : دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات )% لالأ

�شر( اخلارطة 53 : دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات والبيئة )% لالأ

وجود  البيانية  الدوائر  مقارنة  من  يلحظ   •
املناطق  يف  ال�صكان  معاناة  يف  كبري  تباين 

احل�رشية  والريفية، فقد �صجل الريف يف كل 

م�صتوى  اأعلى  بابل  دياىل،  ال�صليمانية،  من، 

من  اأكرث  اأو   %80 ن�صبته  بلغت  للحرمان 

�رش املحرومة، يف حني مل تبلغ هذه  جمموع االأ

الن�صبة اأقل من 20% يف اأي حمافظة.

بغداد  حمافظات  يف  احل�رشية  املناطق   •
املناطق  من  معاناة  اأكرث  قار  وذي  وكربلء 

الريفية.

املنطقة  وهي  واحدة  ح�رشية  منطقة  �صجلت   •
م�صتوى  اأقل  دهو�  حمافظة  يف  احل�رشية 

�رش  االأ جمموع  من   %6 وميثل  للحرمان 

املحرومة.
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فراد  ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان حميط امل�شكن - حمافظات  اخلارطة 54 : توزيع الأ

م�صتويات  على  فراد  االأ توزيع  من  يت�صح   •
مدى  امل�صكن  حميط  ميدان  يف  احلرمان 

بامل�صكن.  املحيطة  الظروف  من  معاناتهم 

وتبدو هذه املعاناة اأكرث و�صوحًا يف املحافظات 

اجلنوبية لزيادة عدد اأفرادها الذين يعانون من 

تلك الظروف.

البيانية  عمدة  االأ ملحظة  عند  الوا�صح  من   •
�صكان  من  فراد  االأ عدد  زيادة  اخلارطة  يف 

حتيط  التي  امل�صاكل  من  يعانون  الذين  بغداد 

مب�صاكنهم، وكذلك من اأعداد �صكان حمافظات 

دياىل وبابل وذي قار.



35 طل�سخارطة احلرمان وم�شتويات املعي�شة يف العراق الأ

�شر(  �شرات دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب املحافظات )% لالأ اخلارطة 55 : موؤ

تعك�س اخلارطة م�صتويات احلرمان ملوؤ�رشات   •
�رشطة  دليل ميدان حميط امل�صكن، وتعك�س االأ

ن�صبة  توزيع  منط  نف�س  حمافظة  لكل  البيانية 

م�صتوى  على  امل�صكن  حميط  مليدان  احلرمان 

اأن  حيث  املحافظات،  اأغلب  ويف  العراق، 

املعاناة من اأطلق النار يف منطقة ال�صكن اأعلى 

املوؤ�رشات حرمانًا، يليه عدد املكاره البيئية يف 

وعدم  النظافة  عن  الر�صا  ثم  ال�صكن،  منطقة 

الثالثة،  املرتبة  يف  امل�صكن  خارج  التلوث 

وبفروق �صئيلة جدًا.

�شر( اخلارطة 56 : مدى الر�شا عن املوا�شالت وحركة ال�شري )% لالأ

اأقل  اأو   %20 املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  ت�صكل   •
كركو�،  حمافظات  يف  �رش  االأ جمموع  من 

املحافظات  اأعلى  اأما  الب�رشة،  مي�صان، 

حرمانًا فهي حمافظات وا�صط، املثنى، بابل.

احلرمان  ن�صب  ان  البيانية  الدوائر  تو�صح   •
ترتفع يف الريف اىل اأقل من �صعف ن�صبتها يف 

اأرياف  هي  حرمانًا  رياف  االأ واأعلى  احل�رش 

على معاناة كان ريف  ال�صمال واجلنوب، فاالأ

ال�صليمانية يتبعه ريف املثنى ثم ريف وا�صط، 

ن�صيب  من  فكان  حرمانًا   امل�صتويات  اأقل  اأما 

و�صلح  ومي�صان  كركو�  من   كل  ح�رش 

الدين وبفروق �صئيلة.
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�شر( دي للم�شكن )% لالأ اخلارطة 57 : نوعيــة الطريق املوؤ

�شر( طفاء )% لالأ �شعاف و�شيارة الإ اخلارطة 58 : اإمكانية و�شول �شيارة الإ

حمافظات  اأغلب  معاناة  اخلارطة  تعك�س   •
يوؤدي  الذي  الطريق  نوع  من  العراق 

حمافظات  يف  الن�صبة  هذه  ترتفع  اإذ  لل�صكن، 

وتقل  والو�صطى،  واجلنوبية  ال�صمالية  املنطقة 

يف منطقة بغداد. 

احل�رشية  املناطق  بني  جدًا  كبريًا  التفاوت   •
تعك�س  كما  املحافظات،  جميع  يف  والريفية 

على  ذلك الدوائر البيانية، فاملراتب الثلثة االأ

من  كل  يف  الريف  ن�صيب  من  كانت  حرمانًا 

كان  احل�رش  ان  حني  يف  ووا�صط  ال�صليمانية 

نينوى،  بغداد،  حمافظات  يف  حرمانًا  اأقل 

نبار.  االأ

حمافظات  يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  تقل   •
وا�صط،  نبار،  االأ بغداد،  نينوى،  كركو�، 

�رش.   الب�رشة عن 20% من جمموع االأ

هي  والقاد�صية  واأربيل  ال�صليمانية  اأرياف   •
قل  االأ امل�صتوى  ان  حني  يف  حرمانًا،  على  االأ

حرمانًا من ن�صيب احل�رش يف كل من كركو� 

نبار. ونينوى واالأ
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حمافظات اأربيل وكركو� ومي�صان والب�رشة   •
اأو   %20 ت�صكل  اإذ  حرمانًا   املحافظات  اأعلى 

�رش املقيمة فيها.  اأقل من جمموع االأ

املحافظات  جميع  يف  البيانية  الدوائر  ان   •
تعك�س تباينًا وا�صحًا جدًا بني الريف واحل�رش 

جميع  يف  اال�صواق  توفر  عن  الر�صا  ملدى 

حرمانًا  على  االأ فاملناطق  العراق،  حمافظات 

ال�صليمانية،  من  كل  يف  الريفية   املناطق  هي 

القاد�صية، وا�صط، و�صجل احل�رش يف مي�صان 

من  كل  احل�رش يف  ثم  امل�صتويات حرمانًا  اأقل 

كركو� و�صلح الدين.

�شر( اخلارطة 59 : مدى الر�شا عن توفر الدكاكني/ال�شوق )% لالأ

�شر( اخلارطة 60 : مدى الر�شا عن النظافـة وعدم التلوث خارج امل�شكن )% لالأ

وبابل  قار  وذي  النجف  حمافظات  تعاين   •
وكربلء من اأعلى م�صتويات احلرمان فت�صكل 

جمموع  من  اأكرث  اأو   %70 املحرومة  �رش  االأ

�رش املقيمة فيها، اأما اأقل املحافظات حرمانًا  االأ

نبار و�صلح الدين.  فهي االأ

درجة  تقارب  تو�صح  البيانية  الدوائر  ان   •
يف  واحل�رشية  الريفية  املناطق  بني  الر�صا 

ر�صاها  حيث  من  العراق  حمافظات  اأغلب 

�صواق.  عن توفر الدكاكني واالأ

مل ت�صجل ن�صبة حرمان اأقل من 20% يف جميع   •
املحافظات  يف  واحل�رشية  الريفية  املناطق 

اإذ  نبار،  االأ حمافظة  يف  الريفية  املنطقة  �صوى 

 %12 حوايل  فيها  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  تبلغ 

�رش املحرومة. من جمموع االأ
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�شر( اخلارطة 61 : عدد املكاره البيئية يف حميط امل�شكن )% لالأ

البيئية  املكاره  عدد  ارتفاع  اخلارطة  تعك�س   •
يف جميع حمافظات العراق وخا�صة اجلنوبية 

دياىل،  قار،  ذي  حمافظات  تعاين  اإذ  منها، 

اأعلى  من  الب�رشة  بابل،  وا�صط،  النجف، 

م�صتويات احلرمان  يف هذا املجال.

توؤ�رش املناطق الريفية يف حمافظات ال�صليمانية،   •
مرتفعة  حرمان  م�صتويات  النجف،  دياىل، 

�رش املحرومة  جدًا )اأكرث من 80% من ن�صبة االأ

فيها(، ومل ت�صجل اي منطقة ريفية اأو ح�رشية 

20% مما يعك�س معاناة  اأقل من  ن�صبة حرمان 

�رش يف جميع املناطق من عدد املكاره البيئية  االأ

يف حميط م�صكنها.

�شر( اخلارطة 62 : عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�شكن )% لالأ

قل حرمانًا تظهر يف حمافظات  اأن املراتب االأ  •
بينما  الدين،  �صلح  و  ونينوى  كركو� 

تليها  حرمانًا  على  االأ هي  دياىل  حمافظة 

كربلء ثم بابل. 

على  اأرياف ال�صليمانية، النجف، دياىل هي االأ  •
كركو�  حمافظة  ريف  �صجل  فيما  حرمانًا، 

قل حرمانًا يليه احل�رش يف حمافظتي  املرتبة االأ

كركو� ومي�صان. 
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�شر( طفال  خارج امل�شكن )% لالأ مان  بالن�شبة لالأ اخلارطة 63 : الر�شا عن الأ

�شر( اخلارطة 64 : اإطالق النار يف منطقة ال�شكن )% لالأ

حرمان  م�صتوى  اأعلى  بغداد  حمافظة  �صجلت   •
قار،  ذي  حمافظة  ثم  كربلء  حمافظة  تليها 

فهي يف حمافظات  امل�صتويات حرمانًا  اأقل  اأما 

�صلح الدين، كركو�، نينوى. 

خارج  طفال  االأ اأمان  عن  الر�صا  يتباين   •
امل�صكن يف احل�رش عن الريف ب�صكل كبري جدًا 

والدوائر البيانية تو�صح هذا التباين. فاملناطق 

حمافظات  يف  وخا�صة  ر�صا  اأقل  احل�رشية 

اجلنوب وحمافظات الو�صط وحمافظة بغداد، 

احل�رش  بني  الر�صا  درجة  تتقارب  حني  يف 

والريف يف حمافظات اأقليم كرد�صتان، �صبب 

اأكرث  واالختطاف  العنف  حوادث  ان  ذلك 

انت�صارًا يف املناطق احل�رشية. 

دهو�،  )اأربيل،  كرد�صتان  اإقليم  حمافظات   •
حرمانًا،  املحافظات  اأقل  من  هي  ال�صليمانية( 

حمافظات  يف  احلرمان   م�صتويات  وترتفع  

حمافظات  عانت  فقد  والو�صط،  اجلنوب 

اأعلى  نبار، كربلء، كركو� من  االأ بغداد، 

م�صتويات احلرمان.

احل�رشية  املناطق  كانت  الوقت  ذات  يف   •
جميع  يف  الريفية  املناطق  من  معاناة  اأكرث 

كبريجدَا،  ن�صبي  وبفارق  املحافظات، 

والدوائر البيانية تو�صح ذلك.
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�شر( ق�شية )% لالأ اخلارطة 65 : دليل ميدان حميط امل�شكن ح�شب الأ

اأعلى  من  تعاين  التي  ق�صية  االأ عدد  بلغ   •
اأق�صية  11 ق�صاءًا. كانت  م�صتويات احلرمان 

الها�صمية،  ال�صطرة،  بدرة،  ال�صيوخ،  �صوق 

يف  ق�صية  االأ اأما  حرمانًا.  على  االأ خممور 

دنى حرمانًا فهي )عنه والرطبة(*،  املراتب االأ

دهو�، بيجي، الدور، ال�صيخان. 

*ملحظة : مت دمج الق�صاء الذي يكون فيها حجم العينة �صغريًا مع  الق�صاء املجاور له جغرافيًا .
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�شر( قت�شادي ح�شب املحافظات )% لالأ �شرة الإ اخلارطة 66 : دليل ميدان و�شع الأ

قت�صادي  اأ�صد املحافظات معاناة من الو�صع االإ  •
 %60 فيها  املحرومة  اال�رش  ن�صبة  تبلغ  والتي 

)املثنى،  اجلنوبية  املنطقة  حمافظات  اأكرث  اأو 

النجف، بابل، ذي قار، القاد�صية(.

يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  ارتفاع  يلحظ   •
تقل  مل  اإذ  �صواء،  حٍد  على  املحافظات  جميع 

عن  حمافظة  اأي  يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة 

.%20

�شر( قت�شادي ح�شب املحافظات والبيئة )% لالأ �شرة الإ اخلارطة 67 : دليل ميدان و�شع الأ

املثنى  حمافظات  يف  الريفية  املناطق  ت�صكل   •
ونينوى  وال�صليمانية  ودهو�  والنجف 

والقاد�صية وبابل وذي قار اأكرث من 60% من 

�رش املحرومة. جمموع االأ

ان  تو�صح  اخلارطة  يف  البيانية  الدوائر   •
وا�صط  حمافظات  يف  احل�رشية  املناطق 

من  حرمانًا  اأعلى  نبار  واالأ وبغداد  وكربلء 

مناطقها الريفية.

�رش  االأ ن�صبة  فيها  تقل  منطقة  اأية  توجد  ال   •
مما  �رش  االأ جمموع  من   %40 عن  املحرومة 

حٍد  على  والريف  احل�رش  معاناة  اىل  ي�صري 

�صواء من ارتفاع م�صتوى احلرمان يف ميدان 

قت�صادي. الو�صع االإ
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قت�شادي -  �شرة الإ فراد  ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان و�شع الأ اخلارطة 68 : توزيع الأ

حمافظات

على الرغم من ان بغداد هي العا�صمة، وعلى   •
بغداد  يف  الفرد  دخل  متو�صط  ان  من  الرغم 

خرى،  يبدو اأعلى من غريه يف املحافظات االأ

فراد الذين يعانون من احلرمان  اإال اأن عدد االأ

يف م�صتوى و�صعهم املعي�صي، والذين تعك�صهم 

عداد  باالأ مقارنة  جدًا  كبري  البيانية،  عمدة  االأ

خرى. املوؤ�رشة يف املحافظات االأ

ان  املحافظات  يف  البيانية  �رشطة  االأ تعك�س   •
احلرمان  من  يعانون  ال  الذين  فراد  االأ عدد 

يف  ال�صيما  ن�صبيًا،  حمدود  امليدان  هذا  يف 

عددهم  يتقل�س  حيث  اجلنوبية،  املحافظات 

دنى. خ�رش( اىل حّده االأ )املقطع االأ
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�شر( قت�شادي على م�شتوى املحافظات )% لالأ �شرة الإ �شرات دليل ميدان و�شع الأ اخلارطة 69 موؤ

�شر( اخلارطة 70: متو�شط دخل الفرد 2004 )% لالأ

عدد  موؤ�رش  ان  البيانية  �رشطة  االأ من  يلحظ   •
يف  ياأتي  �رشة  االأ متتلكها  التي  املعمرة  ال�صلع 

على حرمانًا، يليه موؤ�رش  مقدمة املوؤ�رشات االأ

ثم  العمل،  وفر�س  العمل  توفر  عن  الر�صا 

النمط  نف�س  ويلحظ  عالة،  االإ معدل  موؤ�رش 

غلب حمافظات العراق. من التوزيع  والأ

من  اأقل  حرمان  ن�صبة  حمافظة  اأي  ت�صجل  مل   •
20% مما يعك�س ارتفاع م�صتوى احلرمان  يف 

على حرمانًا  جميع املحافظات، فاملحافظات االأ

هي املثنى، �صلح الدين، نينوى. يف حني ان 

قل حرمانًاً تليها الب�رشة  حمافظة اأربيل هي االأ

ثم كركو�.

املناطق  يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  ت�صكل   •
الدين،  �صلح  املثنى،  حمافظات  يف  الريفية 

�رش، ومل  نينوى 60% اأو اأكرث من جمموع االأ

تقل هذه الن�صبة عن 20% يف اأي حمافظة �صواء 

�رش  يف ح�رشها اأو ريفها مما يعك�س ارتفاع االأ

مناطقها  يف  جميعها  املحافظات  يف  املحرومة 

البيانية تو�صح  احل�رشية والريفية، والدوائر 

ذلك.
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�شر( اخلارطة 71 : اإمكانية احل�شول على 100 األف دينار خالل اأ�شبوع )% لالأ

�شر( اخلارطة 72: مدىالر�شا عن توفر العمل وفر�س العمل )% لالأ

يف  اال�صباع   م�صتوى  تدين  اخلارطة  تعك�س   •
حيث  وال�صمالية،  اجلنوبية  املنطقة  حمافظات 

اإمكانية  عن  بالعينة  امل�صمولة  �رش  االأ �صئلت 

توفري 100 الف دينار خلل اأ�صبوع فت�صمنت 

على حرمانًا حمافظات، الب�رشة،  املراتب االأ

املثنى، وا�صط.

حمافظات  يف  الريفية  املناطق  �صجلت   •
وا�صط،  كربلء،  بابل،  بغداد،  كركو�، 

هي  مما  اأقل  حرمان  ن�صب  مي�صان  قار،  ذي 

عليه يف مناطقها احل�رشية، وكما هو مو�صح 

يف الدوائر البيانية يف اخلارطة.

عدم  �صجلت  العراق  حمافظات  اأغلب  ان   • 

وخا�صة  العمل،  فر�س  توفر  عن  ر�صاها 

فاملحافظات  اجلنوبية،  املنطقة  حمافظات 

على حرمانًا. وا�صط، كربلء املثنى، هي االأ

يف  ريفية  اأو  ح�رشية  منطقة  اأي  ت�صجل  مل   •
اأقل، مما  اأو   %20 ن�صبة حرمان  اأي حمافظة 

يعك�س ارتفاع ن�صبة احلرمان للمناطق الريفية 

واحل�رشية يف جميع املحافظات.
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�شر( �شرة )% لالأ فراد  الأ اخلارطة 73 : و�شع حالة العمل لأ

البطالة تعد مرتفعة حتى لو قلت  ان معدالت   •
عن 20% لذلك ظهرت اخلارطة بلون اأخ�رش 

يف  فعًل   %20 عن  تقل  البطالة  معدالت  ن  الأ

15 حمافظة، لكن هذا املعدل يعترب مرتفعًا.

الريفية  املناطق  يف  املحرومة  �رش  االأ ت�صكل   •
واحل�رشية يف جميع املحافظات، عدا املنطقتني 

 %20 واملثنى  دهو�  حمافظتي  يف  الريفيتني 

البيانية  �رش، والدوائر  اأقل من جمموع االأ اأو 

تو�صح ذلك.

�شر( اخلارطة 74 : معدل العالة )% لالأ

اأكرث املحافظات معاناة هي حمافظة املثنى تليها   •
حمافظة ذي قار ثم حمافظة دهو�.

يلحظ من م�صاهدة الدوائر البيانية يف اخلارطة   •
املناطق  يف  املحرومة  �رش  االأ ن�صبة  ارتفاع 

على  املحافظات  جميع  يف  واحل�رشية  الريفية 

حٍد �صواء اإذ مل ت�صجل اأي منطقة ن�صبة حرمان 

اأقل من %20.

�صلح  بغداد،  حمافظات  يف  الريفية  املناطق   •
ن�صبة  اأقل  �صجلت  وا�صط  القاد�صية،  الدين، 

للحرمان.
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�شر( اخلارطة 75 : عدد ال�شلع املعمرة )% لالأ

عدد  قلة  من  العراق  حمافظات  جميع  تعاين   •
فاملحافظات  �رشة،  االأ متتلكها  التي  ال�صلع 

 5 منها  حمافظات،   6 هي  حرمانًا  على  االأ

وحمافظة  اجلنوبية،  املنطقة  يف  حمافظات 

املثنى،  وهي  الو�صطى  املنطقة  يف  واحدة 

دياىل، مي�صان، القاد�صية، ذي قار، بابل.

جميع  يف  الريف  من  معاناة  اأكرث   احل�رش   •
من  وا�صحًا  ذلك  يبدو  وكما  املحافظات، 

مقارنة الدوائر البيانية.

�شر( اخلارطة 76 : ملكيـة ال�شـول )% لالأ

حمافظات  اأغلب  يف  احلرمان   ن�صبة  تنخف�س   •
املنطقة الو�صطى واجلنوبية ومنطقة بغداد.

يف   %20 من  اأكرث  حرمان  ن�صبة  ت�صجل  مل   •
رياف �صوى يف املحافظات الثلثة كركو�  االأ

والب�رشة والنجف.

عدا  املحافظات  جميع  يف  احل�رشية  املناطق   •
قورنت  ما  اإذا  اأكرث حرمانًا  حمافظة كركو� 

مع مناطقها الريفية )الحظ الدوائر البيانية يف 

اخلارطة(.
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�شر( اخلارطة 77 : عدد املتطلبات احلياتيـة املمكن تاأمينها )% لالأ

�شر( جمايل )% لالأ قت�شادي الإ �شرة لو�شعها الأ اخلارطة 78 : تقييم الأ

التباين يف م�صتوى احلرمان بني املحافظات يف   •
عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها وا�صح، 

اإذ �صجلت املثنى اأعلى م�صتويات احلرمان  تليها 

قل معاناة فكانت  ال�صليمانية  ثم نينوى، اأما االأ

حمافظات دياىل، وا�صط، �صلح الدين. 

على  تزيد  ن�صبة  املحرومة  �رش  االأ ت�صكل   •
الريفية  املناطق  يف  �رش  االأ جمموع  من   %20

ح�رش  عدا  املحافظات  جميع  يف  واحل�رشية 

وريف حمافظة دياىل، اإذ تبلغ ن�صبة احلرمان 

يف ريفها 5.6 % ويف ح�رشها %5.3 .

تليها  معاناة  كرث  االأ هي  ال�صليمانية  حمافظة   •
قل معاناة فهي  حمافظة دهو� واملثنى، اأما االأ

نبار. حمافظات كركو�، �صلح الدين، االأ

الدوائر البيانية تبني ان احل�رش يف حمافظات   •
كركو�، ذي قار، مي�صان، وا�صط، بغداد، 

لتلك  الريفية  املناطق  من  حرمانًا  اأكرث  بابل 

املحافظات.
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�شر( ق�شية )% لالأ قت�شادي ح�شب الأ �شرة الإ اخلارطة 79 :  دليل ميدان و�شع الأ

احلرمان  ن�صبة  فيها  تزيد  التي  ق�صية  االأ ان   •
م�صتويات  اأعلى  من  تعاين  والتي   %70 عن 

احلرمان، هي 23 ق�صاءًا، منها ع�رشة اأق�صية 

يف املنطقة اجلنوبية، وع�رشة اأق�صية يف املنطقة 

ال�صمالية، وثلثة اأق�صية يف املنطقة الو�صطى. 

خممور،  هي  حرمانًا  على  االأ ق�صية  االأ ان 

ال�صلمان، �صوق ال�صيوخ، اخل�رش، ال�صطرة. 

م�صتويات  اأدنى  ال�صويرة  ق�صاء  �صجل   •
ق�صية، )اأربيل و�صقلوة(*،  احلرمان، تليه االأ

الدور، ابو غريب، )عنه والرطبة(*.

*ملحظة : مت دمج الق�صاء الذي يكون فيها حجم العينة �صغريًا مع  الق�صاء املجاور له جغرافيًا .
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اوًل: دليل ميدان التعليم

فراد وانتظامهم يف  متابعة الدرا�صة: حتديد امل�صتوى التعليمي للأ  .1

فراد يف االعمار  متابعة الدرا�صة. وينطبق هذا املوؤ�رش على كل االأ

فراد ممن يتابعون الدرا�صة بغ�س  )6 – 15( �صنة وكذلك على االأ

النظر عن اأعمارهم .

املدر�صة  �صن  فوق  فراد  االأ ي�صمل  للبالغني:  التعليمية  املرحلة   .2

بتدائية)15 �صنة فاأكرث( ويتابع الدرا�صة حاليًا )ال�صف واملرحلة  االإ

لهم  �صبق  ممن  فاأكرث(  �صنة   15( فراد  االأ ي�صمل  كما  احلالية(، 

واأعلى  حاليًا،  بالدرا�صة  غريملتحق  لكنه  باملدر�صة  لتحاق  االأ

�صف ومرحلة اأنهاها وقدرته على الكتابة والقراءة وفهم املواد 

املكتوبة مثل الر�صالة اأو ال�صحيفة.

بتدائية: كم من الوقت  الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ  .3

بالدقائق، وعرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، البا�س، 

بتدائية. وما �صابه( مي�صي الطالب للو�صول اإىل املدر�صة االإ

الثانوية: كم من الوقت  اإىل املدر�صة  امل�صتغرق للو�صول  الوقت   .4

بالدقائق وعرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، البا�س، وما �صابه( 

مي�صي الطالب للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية.

�رشة حول خدمات املدار�س  مدى الر�صا عن املدر�صة: راأي االأ  .5

من حيث قربها  وبعدها عن الوحدة ال�صكنية وتوفر هذه اخلدمة، 

جابة عن هذا ال�صوؤال باأختيار احدى احلاالت  �رشة للإ وتعرب االأ

االتية )را�ٍس جدًا، را�ِسٍ اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل 

حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

ثانيًا: دليل ميدان ال�صحة

مزمن  ع�صوي  مر�س  من  يعانون  الذين  �رشة  االأ اأفراد  عدد   .1

�رشة الذين يعانون من مر�س  اأو م�صاكل �صحية: عدد اأفراد االأ

عاقة اأو ال�صن،  ع�صوي اأو م�صاكل �صحية ب�صبب اال�صابات اأو االإ

عمار. وي�صمل كافة االأ

من  طفال  االأ يخ�س  العمر(:  اإىل  )الوزن  طفال  للأ تغذية  �صوء   .2

اأنه يعاين من  الطفل  5 �صنوات. يعد  اأقل من  اإىل  اأ�صهر   6 عمر 

اإنخفا�س الوزن )�صوء تغذية( ن�صبة اإىل العمر اإذا كان قيا�صه يقل 

ارتفاع  من  يعاين  واإنه  الو�صيط،  عن  معياريني  انحرافني  عن 

قيا�صه يزيد عن  اإذا كان  العمر  اإىل  ن�صبة  التغذية(  الوزن )فرط 

انحرافني معياريني عن الو�صيط.

 6 عمر  من  طفال  االأ يخ�س  العمر(:  اإىل  ن�صبة  )الطول  التقزم   .3

اأ�صهر اإىل اأقل من 5 �صنوات. يعد الطفل اإنه يعاين من اإنخفا�س 

الطول ن�صبة اإىل العمر )التقزم( اإذا كان قيا�صه يقل عن انحرافني 

كان  اإذا  مفرطة  تغذية  من  يعاين  واإنه  الو�صيط،  عن  معياريني 

قيا�صه يزيد عن انحرافني معياريني عن الو�صيط.

اال�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل: ت�صمل الن�صاء   .4

واملنف�صلت  واملطلقات  املتزوجات  �صنة،   )45  – بعمر)15 

ال�صنوات  خلل  حمل  لهن  وح�صل  الزواج  لهن  �صبق  اللواتي 

اخلم�صة املا�صية.

�شرات دليل م�شتوى املعي�شة امللحق 1 : موؤ

الوقت  من  كم  عام:  م�صت�صفى  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .5

بالدقائق عرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، البا�س، 

وما �صابه( يتطلب الو�صول اإىل م�صت�صفى عام.

كم  اأويل/طبيب:  �صحي  مركز  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .6

من الوقت بالدقائق عرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، 

اأقرب  اأو  طبيب  اإىل   الو�صول  يتطلب  �صابه(  وما  البا�س، 

مركز�صحي اأويل.

توفر  حول  اال�رشة  راأي  ال�صحية:  اخلدمات  عن  الر�صا  مدى   .7

عدم  اأو  ر�صاها  عن  تعرب  حيث  ونوعيتها،  ال�صحية  اخلدمات 

تية )را�س  جابات االأ ر�صاها عن تلك اخلدمة من خلل اأحدى االأ

جدًا، را�س اإىل حد ما، مقبول، غري را�س اإىل حد ما، غري 

را�س مطلقا(.

ثالثًا: دليل ميدان البنى التحتية

الذي  الرئي�س  امل�صدر  به  يق�صد  ال�رشب:  ملياه  الرئي�س  امل�صدر   .1

تعتمد عليه اال�رشة للح�صول على مياه ال�رشب، وتوؤ�رش اال�رشة 

1. تو�صيل من ال�صبكة العامة ) مياه  واحدًا من البدائل االتية : 

غري  )مياه  امل�صكن  اإىل  العامة  ال�صبكة  من  تو�صيل   .2 معاجلة( 

 .4 )معاجلة(  املبنى  اإىل  العامة  ال�صبكة  من  تو�صيل  معاجلة(3. 

تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل املبنى )مياه غري معاجلة( 5. حنفية 

داخل �صاحة املنزل )مياه معاجلة( 6. حنفية داخل �صاحة املنزل 

حنفية   .8 معاجلة(  )مياه  عامة  حنفية   .7 معاجلة(  غري  )مياه 

 .10 املنزل  �صاحة  يف  مفتوح  بئر   .9 غريمعاجلة(  )مياه  عامة 

بئر عام مفتوح 11. بئر مغطى مع حنفية يف �صاحة املنزل 12. 

بئر عام / خزان عام مغطى 13. خزان / �صهريج 14. جتمع 

مطار 15. نبع مياه 16. نهر 17. بركة / بحرية 18.  ملياه االأ

خزان �صحل.

توفر مياه ال�رشب: يق�صد به مدى توفرمياه ال�رشب من م�صدرها   .2

يومية،  )م�صاكل  االتية:  احلاالت  احدى  �صمن  �رشة  للأ الرئي�س 

انقطاعات ا�صبوعية، م�صاكل من حني اإىل اآخر، ال م�صاكل تقريبًا(.

مياه  نوعية  حول  �رشة  االأ راأي  املياه:  نوعية  عن  الر�صا  مدى   .3

�صافية  كانت  اذا  فيما  ال�صكنية  الوحدة  اإىل  ت�صل  التي  ال�رشب 

جابة عن هذا ال�صوؤال احدى احلاالت  �رشة للإ اأوملوثة. تختار االأ

االتية : )را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل 

حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

التي  الكهربائية  للطاقة  املختلفة  امل�صادر  الكهرباء:  توفر م�صدر   .4

�رشة وت�صمل ) ال�صبكة العامة، مولد خا�س، مولد   ت�صتخدمها االأ

م�صرت�، خليا �صم�صية(.

اإ�صتقرار  مدى  العامة:  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار   .5

احدى  االجابة  وت�صمل  الوطنية،  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة 

وقت  من  انقطاع  متامًا،  م�صتقرة  الكهرباء   ( االتية  احلاالت 

اال�صبوع،  خلل  حمدودة  ملرات  االنقطاعات  حتدث  خر،  الآ

خر خلل اليوم(. انقطاع من وقت الآ
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الوحدة  يف  ال�صحي  ال�رشف  نوع  ال�صحي:  ال�رشف  و�صيلة   .6

مت�صل   ( احداها  توؤ�رش  التي  االتية  نواع  االأ وي�صمل  ال�صكنية، 

بحفرة  مت�صل  تنك(،  )�صبتك  بحفرة  مت�صل  العامة،  بال�صبكة 

امت�صا�صية مغطاة،  برميل اأو خزان  يتم نقله، حفرة جافة(.

�رشة  و�صيلة التخل�س من النفايات: اي الطريقة التي تتخل�س االأ  .7

بها من القمامة وت�صمل اختيار احدى الطرق االتية ) جتمع من 

قبل عامل القمامة، تو�صع يف حاوية مفتوحة، تو�صع يف حاوية 

مغلقة، حترق، ترمى، حتلل، تطمر(.

رابعًا: دليل ميدان امل�صكن

امل�صكن  ل�صقف  االن�صائية  املادة  نوع  حتديد  ال�صقف:  بناء  مادة   .1

مموجة  حديدية  الواح  )�صيلمان(،  حديدية  اأ�صلع  وت�صمل: 

لنب  م�صلح(،  )كونكريت  خر�صانة  طابوق/بلو�،  )جينكو(، 

)طني(/ ق�صب/ بردي.

ح�صة الفرد من غرف امل�صكن: ي�صاوي جمموع غرف الوحدة   .2

كتظاظ  االأ وي�صمى  اأفرادها  عدد  على  مق�صومًا  �رشة  للأ ال�صكنية 

ال�صكني.

نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء: الطاقة امل�صتخدمة من قبل   .3

نواع االتية )كهرباء، غاز، نفط،  �رشة لتدفئة املاء وت�صمل االأ االأ

حطب اأو فحم، خليا �صم�صية، روث حيوانات(.

التكلفة،  اخل�صو�صية،  )امل�صاحة،  امل�صكن  عن  الر�صا  مدى   .4

ال�صو�صاء،البيئة داخل امل�صكن(: موؤ�رش مركب يعرب عن ر�صا 

�رشة اأو عدم ر�صاها فيما يتعلق بخم�صة اأنواع من املوا�صفات  االأ

اأن  تعني  )والتي  للم�صكن واخل�صو�صية  امل�صاحة واحلجم  تخ�س 

)والتي  والتكلفة  م�صكنه(  يف  ي�صاء  ما  وقت  ي�صاء  ما  الفرد  يفعل 

تعني امل�صاريف التي يتكبدها الفرد نتيجة ال�صكن يف هذا امل�صكن 

اإجابة  البيت. تكون  حتديدًا( وتعر�صه لل�صو�صاء والبيئة داخل 

�رش عن كل واحدة من هذه املوا�صفات من خلل تاأ�صري اأحدى  االأ

اإىل حٍد ما، مقبول، غري  االتية )را�ٍس جدًا، را�ٍس  احلاالت 

را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(. 

املوجودة يف  البيئية  املكاره  امل�صكن: عدد  البيئية يف  املكاره  عدد   .5

�رشة. وهذه  امل�صكن والتي �صاهدها الباحث عند ت�صجيله لبيانات االأ

املكاره هي ) وجود لبقايا براز احليوان، وجود مياه راكدة يف 

البيت اأويف �صاحته، وجود مياه جماري يف �صاحة امل�صكن(.

خام�صًا: دليل ميدان حميط امل�صكن

�رش  مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري: مدى ر�صا االأ  .1

واخلدمات  فيها  يعي�صون  التي  واملنطقة  ال�صكنية  اأو�صاعهم  عن 

ال�صارع وتوفر  زدحام يف  ال�صري واالأ لهم منها حركة  تقدم  التي 

�رش عن  املوا�صلت واحل�صول عليها ب�صهولة، وتكون اإجابة االأ

هذا ال�صوؤال باأختيار اأحدى احلاالت االتية )را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل 

حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

اإىل  الوا�صل  الطريق  نوع  امل�صكن:  اإىل  املوؤدي  الطريق  نوعية   .2

�رشة وت�صمل  امل�صكن والذي �صاهده الباحث عند ت�صجيله لبيانات االأ

) طريق معبد، معبد جزئيًا ، طريق مفرو�س باحل�صى، طريق 

ترابي(.

امكانية  طفاء:  واالإ و�صيارة  �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  اإمكانية   .3

املوؤدي  الطريق  عرب  الو�صول  يف  واالطفاء  اال�صعاف  �صيارة 

تية ) لي�س  اإىل امل�صكن وتكون االجابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االأ

باإمكان اأي منهما، باإمكان واحدة، باإمكان و�صول كلتيهما(.

�رشة   االأ اأرتياح  مدى  توفرالدكاكني/ال�صوق:  عن  الر�صا  مدى   .4

التي  املنطقة  �صمن  �صواق  واالأ الدكاكني  توفر  عن  والر�صا 

 ( تية  االأ احلاالت  اأحدى  بتاأ�صري  جابة  االإ وتكون  فيها  يعي�صون 

را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، 

غري را�ٍس مطلقًا(.

موقف  امل�صكن:  خارج  التلوث  وعدم  النظافة  عن  الر�صا  مدى   .5

للتلوث  بالن�صبة  ر�صاها  عدم  اأو  ر�صاها  حول  �رشة  االأ وراأي 

جابة بتاأ�صري اأحدى  ونظافة املحيط اخلارجي للم�صكن. وتكون االأ

تية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري  احلاالت االأ

را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

عن  يعرب  مركب  موؤ�رش  امل�صكن:  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد   .6

الباحث  �صاهده  ملا  وفقًا  امل�صكن  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد 

قاذورات   ( البيئية هي  �رشة. واملكاره  االأ بيانات  ا�صتوفى  الذي 

امل�صكن، مياه جماري يف الطريق  واأو�صاخ يف الطريق خارج 

املنطقة،  القاذورات يف  امل�صكن، دخان ناجت عن حرق  خارج 

وقوع  امل�صكن،  حميط  يف  ومرتوكة  مدمرة  ع�صكرية  عربات 

�صلحة اأومكان لطمرها(. امل�صكن يف حميط خمازن للأ

عدد املواقع غرياملرغوبة قرب امل�صكن: موؤ�رش مركب يعتمد على   .7

عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن التي �صاهدها الباحث يف 

1. قريب  امل�صكن عند ا�صتيفاء بيانات امل�صح وهي ثمانية كاالتي 

من حافة النهر )بحدود 30 م( 2. قريب من �صكة احلديد )بحدود 

50 م( 3. قريب من الطريق ال�رشيع ) بحدود 50 م( 4. قريب 

من منطقة �صناعية ) بحدود 50 م( 5. حتت خط ال�صغط العايل 

 ( القمامة  اأو  زبال  االأ جتٌمع  مكان  من  قريب   .6 الكهربائي  

بحدود 50 م(  7. قريب من منحدر )بحدود 50 م( 8. قريب 

من بداية وادي )بحدود 50 م(.

طفال خارج امل�صكن: موقف  مان بالن�صبة للأ مدى الر�صا عن االأ  .8

طفال.  االأ و�صلمة  والطماأنينة  احلي  باأمن  �رش حول ر�صاهم  االأ

جابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االتية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس  وتكون االإ

اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

9.اطلق النار يف منطقة ال�صكن: يق�صد بها عدد مرات �صماع اطلق 

والطماأنينة  من  االأ يقي�س  موؤ�رش  وهو  ال�صكن  منطقة  يف  النار 

تية  االأ احلاالت  بتاأ�صرياأحدى  �رشة  للأ جابة  االإ وتكون  لل�صكان، 

يف  مرات  عدة  من  اأقل  اال�صبوع،  يف  مرات  عدة  يوميًا،   (

اال�صبوع، اأبدًا ال اأ�صمع(.

قت�صادي  �رسة الإ �صاد�صًا: دليل ميدان و�صع الأ

يف  للدخل  الكلية  القيمة   :2004 لعام  الفرد  دخل  متو�صط   .1

اال�صبوعني ال�صابقني ليوم امل�صح امليداين وهو قيمة ما ح�صل عليه 

�رشة من اأجور اأو ما تلقوه من هدايا عينية اأو مالية خلل  اأفراد االأ

الدخل  �صايف  وي�صجل  امليداين  امل�صح  ليوم  ال�صابقني  اال�صبوعني 

�رشة بعد خ�صم ال�رشيبة اأما بالدينار العراقي اأو بالدوالر. للأ
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اإمكانية احل�صول على مبلغ 100 األف دينار خلل ا�صبوع: يعك�س   .2

ملواجهة حاالت  مبلغ مايل  توفري  �رشة على  االأ قدرة  هذا احلقل 

اأربع   اإختياراأحدى  يتم  ال�صوؤال  هذا  على  جابة  وللإ الطوارئ. 

�رشة ) نعم با�صتخدام املدخرات، نعم مب�صاعدة قليلة  خيارات للأ

خرين، رمبا وال �صك، ال غري ممكن(. من االآ

�رش  مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل: مدى ر�صا االأ  .3

ال�صبب  يكون  فقد  العمل  فر�س  توفر  يف  امل�صكن  موقع  اأثر  عن 

يف عدم توفر فر�س عمل هو وقوع امل�صكن يف منطقة ال تتوفر 

فيها فر�س العمل اأو على العك�س قد يكون واقعًا بجانب منطقة 

جابة بالتاأ�صري على  تتيح احل�صول على فر�س عمل. وتكون االإ

تية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول،  اأحدى احلاالت االأ

غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(. 

فراد  الأ العمل  حالة  و�صع  �رشة:  االأ فراد  الأ العمل  حالة  و�صع   .4

�رشة بعمر 18 �صنة فاأكرث. ويت�صمن هذا املوؤ�رش �صتة حاالت  االأ

العمل،  عن  عاطل  عمل،  على  احل�صول  يف  مل  االأ فاقد  هي: 

هل اأو الزوج، عوائق اجتماعية، ب�صبب احتياجات  معار�صة االأ

خا�صة اأو معاق اأو مري�س، يعمل.

اإىل  م�صافُا  �صنة   )14  – بعمر)0  فراد  االأ عدد  عالة:  االإ معدل   .5

ال�صكان  عدد  على  مق�صومًا  فاأكرث  �صنة   65 بعمر  فراد  االأ عدد 

بعمر)15– 64( �صنة.

عدد ال�صلع املعمرة: عدد ال�صلع املعمرة ال�صاحلة للعمل التي متتلكها   .6

�رشة من جمموع 16 �صلعة. وهذه ال�صلع هي ) ثلجة، فرن  االأ

نفطية،  مدفاأة  للتدفئة،  اأو كهرباء  مدفاأة غاز  اأو كهرباء،  غاز 

مروحة كهربائية، غ�صالة، مكن�صة كهربائية، خلط كهربائي، 

تلفزيون، راديو م�صجل، �صحن القط، فيديو، كامريا، كامريا 

فيديو، كومبيوتر �صخ�صي، مكيف(. 

�صول: نظرًا لعدم وجود اأ�صئلة �رشيحة عن امللكية يف  ملكية االأ  .7

 .1 امللكية   هذه  لتحديد  حاالت  ثلث  اأعتمدت  امل�صح  ا�صتمارة 

ل�صيارة خا�صة  2. ملكيتها  فيه  تقيم  الذي  للم�صكن  �رشة  االأ ملكية 

بنية  واالأ را�صي  االأ كاإيجارات  ملكية  دخول  على  ح�صولها   .3

والفوائد والعائدات من مدخرات اأو قرو�س اأو اأ�صهم.

�رشة  االأ ت�صتطيع  ما  عدد  تاأمينها:  املمكن  احلياتية  املتطلبات  عدد   .8

تاأمينه من �صتة متطلبات حياتية هي: ابقاء املنزل دافئًا يف ال�صتاء، 

ابقاء املنزل باردًا لطيفًا يف ال�صيف ، ق�صاء ا�صبوع اجازة خارج 

اأو  جديدة  ثياب  �رشاء  القدمي،  املك�صور  ثاث  االأ تغيري  املنزل، 

م�صتعملة، اأكل حلم ثلث مرات ا�صبوعيًا. 

احلالة  تو�صيح  جمايل:  االإ قت�صادي  االإ لو�صعها  �رشة  االأ تقييم   .9

�رشة �صمن  �رشة بوجه عام، اأي كيف ت�صنف االأ قت�صادية للأ االإ

احلاالت االتية )نحن من املي�صورين يف العراق، ل�صنا اأغنياء لكن 

و�صعنا جيد، ل�صنا اأغنياء وال فقراء )احلالة م�صتورة(، نحن من 

الفقراء يف العراق(. 
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فراد  ح�صب م�صتوى احلرمان – املحافظات توزيع الأ  •
فراد يتم مبوجبه تق�صيم م�صتويات  مت اعتماد ت�صنيف خما�صي للأ

تي: احلرمان يف كل حمافظة كاالأ

1. م�صتوى حرمان �صديد جدًا: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما 

بني ال�صفر واأقل  من 0.75

2. م�صتوى حرمان �صديد: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما بني 

0.75 واأقل  من 1.

3. م�صتوى حرمان متو�صط: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما 

بني 1 واأقل  من 1.25

4. م�صتوى حرمان قليل: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما بني 

1.25 واأقل  من 1.5 )اأي اإن م�صتوى املعي�صة مرتفع(.

5. م�صتوى حرمان قليل جدًا: قيمة دليل م�صتوى املعي�صة تقع ما 

بني 1.5 و2 )اأي اإن م�صتوى املعي�صة مرتفع جدًا(.

حرمان �صديد جدًا

حرمان �صديد

حرمان متو�صط

 حرمان قليل )م�صتوى معي�صة مرتفع(

حرمان قليل جدًا )م�صتوى معي�صة مرتفع جدًا(

                   )%( والق�صاء  املحافظة  ح�صب  املحرومة  �رس  الأ ن�صبة   •
اعتمدت  �صبعة م�صتويات للحرمان يف اخلرائط، ومت حتديد لون 

قدر  معربًا  يكون  اأن  اأختياره  يف  روعي  حرمان  م�صتوى  لكل 

اأختيار  فتم  �صا�صية،  االأ احلاجات  حرمان  م�صتوى  عن  مكان  االإ

خ�رش، حيث يظهر اللون  �صفر واالأ حمر واالأ تدرج لوين من االأ

حرمانًا  اأكرث  املنطقة  كانت  كلما  اإحمرارًا   اأ�صد  بدرجة  حمر  االأ

�صفر كلما اأقرتبت املنطقة من م�صتوى احلرمان  ويقرتب اإىل االأ

خ�رش كلما اأقرتبت املنطقة من م�صتوى  املتو�صط ويقرتب اإىل االأ

احلرمان القليل.  

ن�صبة احلرمان %9.9 - %0.0 

ن�صبة احلرمان %19.9 - %10.0

ن�صبة احلرمان %29.9 - %20.0 

ن�صبة احلرمان %39.9 - %30.0 

ن�صبة احلرمان %49.9 - %40.0 

ن�صبة احلرمان %69.9 - %50.0 

ن�صبة احلرمان %100 - %70.0 

ق�صية غري امل�صمولة بامل�صح     االأ

�رس  املحرومة ح�صب البيئة )%(                     ن�صبة الأ  •
�رش املحرومة  بي�س يف الدائرة البيانية مُيثل ن�صبة االأ اإن اللون االأ

�رش املحرومة يف  زرق ميثل ن�صبة االأ يف احل�رش، واإن اللون االأ

الريف، ولذلك يجب تف�صري الدائرة البيانية لكل حمافظة مبعزل 

خرى يف اخلارطة  عن مقارنتها بالدوائر البيانية للمحافظات االأ

حمافظة  ح�رش  متثل  التي  الدائرة  ربع  م�صاحة  ان  اأي  نف�صها. 

معينة تختلف داللتها من حيث ن�صبة احلرمان مل�صاحة ربع دائرة 

اأخرى متثل ح�رش حمافظة اأخرى يف اخلارطة.

ح�رش

ريف

ملحظات:

حوال املعي�صية الذي ُنفذ خلل عام 2004. �صناد الزمني مل�صح االأ طل�س تعرَب عن فرتة االإ اإن ن�صب احلرمان وم�صتوياتها التي تعك�صها خرائط هذا االأ  .1

على. فيلحظ عند التعليق على اخلرائط اننا  دنى واالأ ق�صية ملدى �صمن فئة كل حرمان، لذلك قد ت�صم الفئة قيمًا خمتلفة بني احلدين االأ .نتيجة اإخ�صاع املحافظات اأو االأ  .2

ن�صري اىل حمافظات اأ�صد حرمانًا تاأخذ لونًا معينًا وال ن�صري اىل حمافظات اأخرى من نف�س اللون وال�صبب هو اأننا اأخرتنا اأعلى القيم �صمن املدى نف�صه.

قبل النظر اىل م�صتوى حرمان املحافظة اأو الق�صاء اإزاء ميدان اأو موؤ�رش معني، البّد من ملحظة ال�صكل العام للخارطة لت�صهيل متابعة ومقارنة عملية التحليل. على   .3

ق�صية ب�صكل عام(، فمن الطبيعي اأن تظهر بع�س  خ�رش )اأي ان ن�صب احلرمان منخف�صة لهذا امليدان يف االأ �صبيل املثال: اإن اللون الغالب على اخلارطة 29 هو اللون االأ

ق�صية حمرومة  حمر فمن الطبيعي اأن تكون غالبية االأ االق�صية ذات حرمان منخف�س )كالفاو واأبواخل�صيب(. ولكن ملا كان اللون الغالب على اخلارطة 41 هو اللون االأ

ق�صية املحرومة مليدان البنى التحتية على الرغم من اأن و�صعه كان جيدًا يف ميدان ال�صحة. ولذلك جاء الفاو وابواخل�صيب �صمن االأ

اإذ يفرت�س ان يكون  خ�رش لبع�س اخلرائط، مثل خرائط موؤ�رشات ميدان ال�صحة، ال يعني ان م�صتوى املعي�صة مرتفع ازاء تلك املوؤ�رشات..  اإن ال�صكل العام االأ  .4

ن االعتماد يف ت�صنيف م�صتويات احلرمان يعتمد تدرجًا واحدًا لكل امليادين واملوؤ�رشات  م�صتوى احلرمان للحالة ال�صحية منخف�س جدًا )اأي قريب من ال�صفر(. ولكن الأ

ن ن�صبته اأقل من 30% عادة.. لكن هذه الن�صبة تعد خطرية. لذلك يظهر التدرج اللوين حلرمان موؤ�رشات احلالة ال�صحية باللون االخ�رش، الأ

امللحق 2 : مفتـاح اخلرائـط
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دارية  كما اأ�شتخدمت يف اخلرائط امللحق 3 : دليل الوحدات الأ

دارية الت�صل�صل دارية الت�صل�صلا�صم الوحدة الأ دارية الت�صل�صلا�صم الوحدة الأ ا�صم الوحدة الأ

الدور65بلدروز33دهوك

ال�رشقاط66كفري34دهو�1

نبارالعمادية2 الفار�س67الأ

النجفرمادي35زاخو3

النجف68هيت36�صميل4

الكوفة69الفلوجة37نينوى

املناذرة70)عنه، الرطبة(*38املو�صل5

القاد�صيةحديثة39احلمدانية6

الديوانية71القائم40)تلكيف، ال�صيخان( *7

عفك72بغداد)�صنجار، احل�رش(*8

ال�صامية73الر�صافة41تلعفر9

احلمزة74االعظمية42البعاج10

املثنىال�صدر43عقرة11

ال�صماوة75الكرخ44ال�صليمانية

الرميثة76الكاظمية45ال�صليمانية12

ال�صلمان77املحمودية46�صهرزور13

اخل�رش78اأبي غريب47حلبجة14

ذي قاراملدائن48بنجوين15

النا�رشية79بابل�صهربازار16

الرفاعي80احللة49ب�صدر17

�صوق ال�صيوخ81املحاويل50رانية18

اجلباي�س82الها�صمية51دوكان19

ال�صطرة83امل�صيب52دربندخان20

مي�صانكربلءجمجمال21

العمارة84)كربلء، عني التمر(*53كلر22

علي الغربي85الهندية54كركوك

امليمونة86وا�صطكركو�23

قلعة �صالح87الكوت55احلويجة24

املجر الكبري88النعمانية56داقوق25

الكحلء89احلي57اأربيل

الب�رسةبدرة58)اأربيل، �صقلوة(*26

الب�رشة90ال�صويرة59خممور27

)اأبي اخل�صيب، الفاو(*91�صلح الدينال�صديق28

الزبري92تكريت60دياىل

القرنة93طوزخورماتو61بعقوبة29

�صط العرب94�صامراء62املقدادية30

املدينة 95بلد63اخلال�س31

  بيجي64خانقني32

ق�صية املجاورة لها جغرافيًا  مت دمج االق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة مع االأ
 
*
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دارية  حوال املعي�شية يف العراق 2004 ح�شب الوحدة الأ �شر  يف عينة م�شح الأ امللحق 4 : عدد الأ

 

ا�صم الوحدة 

دارية االأ
�رش عدد االأ

�رش ن�صبة االأ

)%(

ا�صم الوحدة 

دارية االأ
�رش عدد االأ

�رش ن�صبة االأ

)%(

ا�صم الوحدة 

دارية االأ
�رش عدد االأ

�رش ن�صبة االأ

)%(

17216.2بلد23021.1املقدادية  دهوك

12711.9بيجي20819.1اخلال�س38235.6دهو�

575.4الدور17015.6خانقني787.3العمادية

12912.1ال�رشقاط11810.8بلدروز605.6زاخو

13913.1الفار�س1092100املجموع20619.2�صميل

نبار27025.1 �صيخان 1064100املجموع  الأ

  النجف36734.2الرمادي787.3 عقرة

59054.1النجف11911.1هيت1074100املجموع

29026.6الكوفة36534.0الفلوجة  نينوى

21019.3املناذرة444.1عنه66260.9املو�صل

1090100املجموع666.2حديثة605.5احلمدانية

  القاد�صية191.8الرطبة1009.2تلكيف

50045.5الديوانية938.7القائم888.1�صنجار

807.3عفك  الرثثار14012.9تلعفر

34931.8ال�صامية1073100املجموع201.9ال�صيخان

17015.5احلمزة  بغداد181.7احل�رش

1099100املجموع66020.2الر�صافة1088100املجموع

  املثنى37911.6االعظمية  ال�صليمانية

47943.7ال�صماوة60918.7ال�صدر47243.3ال�صليمانية

43839.9الرميثة84726.0الكرخ232.1 �صهرزور

302.7ال�صلمان39812.2الكاظمية514.7حلبجة

15013.7اخل�رش1404.3املحمودية302.8 بنجوين

1097100املجموع902.8اأبي غريب504.6�صهربازار

  ذي قار1404.3املدائن474.3ب�صدر

36933.6النا�رشية3123100املجموع999.1رانية

27024.6الرفاعي  بابل363.3دوكان

15013.7�صوق ال�صيوخ51747.3احللة312.9دربندخان

504.6اجلباي�س16014.6املحاويل787.2كلر

25923.6ال�صطرة24722.6الها�صمية514.7كفري

1098100املجموع16915.5امل�صيب888.1جمجمال

  مي�صان1093100املجموع333.0كوي�صنجق

61055.5العمارة  كربلء1089100املجموع

595.4علي الغربي78972.5كربلء  كركوك

14012.7امليمونة100.9عني التمر82877.1كركو�

807.3قلعة �صالح29026.6الهندية17816.6احلويجة

16014.7املجر الكبري1089100املجموع696.4داقوق

504.6الكحلء  وا�صط1075100املجموع

1099100املجموع44940.9الكوت  اأربيل

  الب�رسة16014.6النعمانية383.9اأربيل

49045.58الب�رشة14012.8احلي394.0خممور

676.2اأبي اخل�صيب504.6بدرة11211.4 �صوران

14613.6الزبري29927.2ال�صويرة747.6ال�صديق

14713.7القرنة1098100املجموع70772.2 جومان

191.8الفاو  �صلح الدين90.9�صقلوة

807.4�صط العرب14413.5تكريت979100املجموع

12611.7املدينة15314.4طوزخورماتو  دياىل

1075100املجموع14313.4�صامراء36633.5بعقوبة
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بغداد - العراق

جميع احلقوق حمفوظة، وال ي�صمح باإعادة اإ�صدار اأي جزء من هذا املن�صور، اأو تخزينه واإ�صتعادة 

مادته، اأو بثه باأي �صكل اأو و�صيلة األكرتونية اأو ميكانيكية، اأو عن طريق الت�صوير اأو الت�صجيل اأو 

اأي �صكل اآخر، دون موافقة م�صبقة من النا�رش. 
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منائي  االإ والتعاون  التخطيط  وزارة  بني  امل�صتمر  للتعاون  اإمتدادًا 

ال�صنوات  يف  �صيما  ال   ،)UNDP( منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج 

م�صح  اأو�صع  نتائج  واإطلق  بتنفيذ  تكللت  والتي  خرية،  االأ الثلثة 

املركزي  اجلهاز  قبل  من   2004 عام  العراق  يف  املعي�صة  حوال  الأ

برنامج  قبل  من  وفني  مايل  بدعم  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ

منائي، ي�رشنا اأن نقدم يف هذه الدرا�صة ثمرة اأخرى  مم املتحدة االإ االأ

اإجراء  من  وطني  عمل  فريق  متكن  فقد  التعاون.  هذا  ثمار  من 

م�صتويات  قيا�س  خلل  من  املذكور،  امل�صح  لنتائج  مّعمق  حتليل 

�صا�صية  املعي�صة والتعبري عن ذلك بخرائط احلرمان من احلاجات االأ

التعليم،  هي:  رئي�صة  ميادين  �صتة  اىل  الدرا�صة  هذه  يف  �صنفت  التي 

وو�صع  امل�صكن،  وظروف  وامل�صكن،  التحتية،  والبنى  وال�صحة، 

قت�صادي . �رشة االإ االأ

�صا�صية غري امل�صبعة يف و�صف  تبّنت الدرا�صة منهجية قيا�س احلاجات االأ

م�صتوى احلرمان يف كل ميدان من امليادين ال�صتة اعتمادًا على بيانات 

قيا�صي  منهجي  حتليل  اأول  وهو   .2004 لعام  املعي�صة  اأحوال  م�صح 

بعيدة  ظلت  والتي  العراق،  يف  احلرمان  ملظاهر  جتاهات  االإ متعدد 

عن التحليل والبحث لغياب ال�صفافية يف عر�س موؤ�رشات مت�س حياة 

املواطنني.

من  ممكن  قدر  باأكرب  التقرير  اخراج  االعداد  فريق  راعى  وقد 

املهنيه والدقة. وقد مت التن�صيق بني فريق التقرير وبني موؤ�ص�صه فافو 

للح�صاء  املركزي  اجلهاز  من  كل  مع  ا�صرتكت  )التي  الرنويجيه 

م�صح  درا�صه  على  العمل  يف   UNDP ومع  املعلومات  وتكنولوجا 

االحوال املعي�صيه عام 2004( ملراجعه هذه الدرا�صه من الناحه الفنيه 

ولتطويرها اىل م�صتوى املعايري الدوليه.  

تقديــم

واخلرباء  ال�صيا�صات  ورا�صمي  القرارات  ملتخذي  نقّدم  اإذ  اإننا 

احلرمان  مل�صتويات  القيا�صي  التحليل  املتقدم يف  املنهج  هذا  والباحثني 

يف العراق، نود اأن ن�صجل �صكرنا وتقديرنا للجهات التي �صاهمت يف 

املتحدة  مم  الدرا�صة ويف مقدمتهم مدير مكتب برنامج االأ اإعداد هذه 

منائي/مكتب العراق ال�صيد باولو ملبو وال�صيد اإلبل هاجونا وال�صيدة  االإ

خالد.  حممد  خالد  وال�صيد  الديل  علياء  وال�صيدة  فورنر  فيلر  مرييا 

ال�صكر والتقدير مل�صمم ومعّد منهجيات قيا�س احلرمان،  كما ن�صجل 

اخلبري الدويل الدكتور حممد ح�صني باقر جلهده املتميز يف اإعداد هذه 

للدول  التنمية  معلومات  )وحدة  نعمة خبري  اأديب  ولل�صيد  الدرا�صة، 

الدرا�صة  مراجعة  يف  الكبرية  مل�صاهمته   )UNDP-SURF العربية 

مبراحلها املختلفة.

ح�صاء وتكنولوجيا  كما ن�صجل ال�صكر للكادر الفني للجهاز املركزي للإ

املن�صق  بالذكر  الدرا�صة نخ�س  اإعداد هذه  �صاهم يف  الذي  املعلومات 

اجلهاز  العلق/رئي�س  حم�صن  مهدي  الدكتور  للتقرير  الوطني 

الفني  �صناد  االإ وفريق  املعلومات،  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي 

اخللفية  وراق  االأ معّدي  للخرباء  وتقديرنا  �صكرنا  ن�صجل  كما  معه. 

قائمة  يف  اأ�صماوؤهم  وردت  الذين  واخلرباء  الدرا�صة  وف�صول 

امل�صاهمني يف اإعداد الدرا�صة. 

�صارة اإليهم دوٌر وا�صٌح يف  لقد كان لت�صافر جهود كل من �صبقت االإ

التحليلي،  اجلزء  الثلثة؛  باأجزائها  احلايل  ب�صكلها  الدرا�صة  اإخراج 

طل�س. ح�صائي، واالأ وامللف االإ

         
 واهلل ولي التوفيق

علي غالب بابان

منائي وزير التخطيط والتعاون الإ
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حوال املعي�صية يف العراق، والذي  بعد �صدور تقرير نتائج م�صح االأ

من  املزيد  اإجراء  اإمكانية  حول  ت�صاوؤالت  اأثريت   ،2004 عام  ُنفذ 

التحليلت على تلك النتائج، تكمل ما مت اإجنازه يف التقرير التحليلي 

ول الذي �صدر عام 2005. وبعد حوار علمي بني اجلهاز املركزي  االأ

منائي  الإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج  املعلومات،  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ

الدكتور  املو�صوع، وهما  بهذا  املهتمني  اثنني من اخلرباء  مب�صاركة 

تفاق على اإعداد درا�صة  حممد ح�صني باقر وال�صيد اأديب نعمة، مت االأ

اإح�صائية  مقايي�س  بداللة  العراق  يف  املعي�صة  م�صتويات  عن  للتعبري 

بعاد من جانب اآخر. �صهلة التف�صري من جانب، ومتعّددة االأ

مت اختيار مقيا�س مركب للتعبري عن م�صتوى املعي�صة با�صتخدام مقيا�س 

 )Unsatisfied Basic Needs Index( صا�صية غري امل�صبعة� احلاجات االأ

الذي يختلف عن موؤ�رشات فقر الدخل املبني على ا�صا�س ح�صاب خط 

�صا�صية، بالتايل  الفقر، يف اأنه يقي�س م�صتوى احلرمان من احلاجات االأ

ميكن توظيفه لتوزيع ال�صكان اىل فئات ح�صب �صّلم م�صتويات املعي�صة، 

م�صتويات  باأعلى  وانتهاءًا  والفقر  احلرمان  م�صتويات  اأ�صد  من  بدءًا 

املعي�صة، مبا ي�صاعد يف ر�صم ال�صيا�صات وبناء اخلطط التنموية النوعية 

من  باال�صتفادة  و�صعها  ميكن  التي  االولويات  اأ�صا�س  على  واملكانية 

معطيات هذه الدرا�صة.

منهجيات  باأعداد  باقر  ح�صني  حممد  اخلبريالدكتور  تكليف  مت 

التي  امل�صبعة  غري  �صا�صية  االأ احلاجات  موؤ�رشات  وح�صاب  القيا�س، 

�صا�صية  االأ امليادين  على  تفاق  االإ بعد  للتقرير  الفقري  العمود  ت�صكل 

اىل  ميدان،  لكل  هتمام  االأ مثار  واملجاالت  املقيا�س،  ي�صملها  التي 

جانب املوؤ�رشات التي تعتمد يف تغطية تلك املجاالت. وقد اختريت 

التعليم،  وهي؛  احلرمان  م�صتويات  و�صف  يف  رئي�صة  ميادين  �صتة 

وو�صع  امل�صكن،  وحميط  وامل�صكن،  التحتية،  والبنى  وال�صحة، 

قت�صادي. ومت التعبري عن امليادين املذكورة بداللة ثمانية  �رشة االإ االأ

واربعني  اثنني  قيا�س  خلل  من  و�صعها  جرى  جمااًل،  وع�رشين 

مكان مع  موؤ�رشًا.جاء اعتماد امليادين ال�صتة املذكورة ليتوافق قدر االإ

مم املتحدة. القطاعات )clusters( التي تعتمدها منظومة مكاتب االأ

اأما عدد املوؤ�رشات التي يقا�س بها كل ميدان فقد تراوح عددها بني 

خم�صة اىل ت�صعة موؤ�رشات، روعي يف اختيارها ما يحقق التوازن يف 

عدد واأوزان تلك املوؤ�رشات.

للم�رشوع  الوطني  املن�صق  برئا�صة  اإح�صائي  فني  اإ�صناد  فريق  ت�صكل 

ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  العلق/رئي�س  حم�صن  مهدي  الدكتور 

وتكنولوجيا املعلومات، �صم خم�صة من كادر اجلهاز الفني. وجرت 

عمليات ح�صاب املقايي�س وتدقيقها بطريقة العمل املزدوج توخيًا للدّقة 

يف ح�صاب املوؤ�رشات.

ح�صاء وتكنولوجيا  للإ املركزي  اجلهاز  التفاهم بني  وثيقة  اأولت  لقد 

القدرات  بناء  مو�صوع  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج  املعلومات 

الوطنية يف مناهج قيا�س احلرمان وم�صتويات املعي�صة اأهمية خا�صة. 

وراق البحثية،  وكان من عنا�رش هذا امل�رشوع اإعداد جمموعة من االأ

�صتفادة  ت�صع اأمام معّدي ف�صول الدرا�صة واجزائها خلفية منا�صبة للإ

اخلرباء  من  بعدد  البحثية  وراق  االأ كتابة  مهمة  واأنيطت  منها، 

الوطنيني. توىل كل منهم كتابة ورقة خلفية عن ميدان من امليادين 

قت�صادية  االإ و�صاع  اأخرى عن االأ الرئي�صة، اىل جانب ورقة  ال�صتة 

الر�صول علي،  فائق عبد  )الدكتور  العراق. هوؤالء اخلرباء هم  يف 

الدكتور كرمي حممد  يا�صني،  الدكتور عدنان  �صامي متي،  الدكتور 

بني،  جميل  انوار  الدكتورة  االوقاتي،  نرية  الدكتورة  حمزة، 

الدكتور اأحمد اأبريهي العلي(.

مع تقدم العمل يف اإعداد مكونات الدرا�صة، ويف ظل اأجواء تن�صيقية 

ال�صيدة  من  كل  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  من�صقي  بني  وتكاملية 

وخبري  نعمة  اأديب  وال�صيد  خالد  حممد  خالد  وال�صيد  الديل  علياء 

ح�صائي،  �صناد الفني االإ امل�رشوع الدكتور حممد ح�صني باقر وفريق االأ

تطورت الروؤية اىل هيكل الدرا�صة واجزائها لت�صم اىل جانب حزمة 

وراق البحثية ال�صبعة ملفًا من ثلثة اأجزاء. االأ

ثمانية  وي�صم  التحليلي”،  “التقرير  الدرا�صة  من  ول  االأ اجلزء  ميثل 

يف  املعي�صة  مل�صتويات  عامًا  حتليًل  ول  االأ الف�صل  يعر�س  ف�صول. 

العراق، ويتناول الف�صل الثاين ميدان التعليم، بينما يتناول الف�صل 

البنى  مبيدان  فيخت�س  الرابع  الف�صل  اأما  ال�صحة.  ميدان  الثالث 

التحتية، وقد اأولت الدرا�صة اأهمية كبرية للم�صكن وحميطه فخ�ص�س 

الف�صل اخلام�س لتحليل ميدان امل�صكن، بينماخ�ص�س الف�صل ال�صاد�س 

مليدان  ال�صابع حتليًل  الف�صل  امل�صكن. وعر�س  لتحليل ميدان حميط 

العام  طار  االإ فقّدم  الثامن  الف�صل  اأما  قت�صادي،  االإ �رشة  االأ و�صع 

والتحليل  للعر�س  وتب�صيطًا  العراق.  يف  واملوؤ�ص�صي  قت�صادي  االإ

�رش وعلى م�صتوى  عر�صت نتائج ح�صاب املوؤ�رشات على م�صتوى االأ

فراد. وا�صتخدام ت�صنيف ثلثي واآخر خما�صي لو�صف احلرمان  االأ

لكل دليل من اأدلة امليادين الرئي�صة. كما عززت التحليلت بخرائط 

احلرمان. 

طل�س” اإذ مت عر�س موؤ�رشات  اأما اجلزء الثاين من الدرا�صة فهو “االأ

الدرا�صة واأدلتها من خلل خرائط احلرمان على  احلرمان مليادين 

املحافظات.  م�صتوى  وعلى  والريفية،  احل�رشية  البيئتني  م�صتوى 

م�صتوى  على  الرئي�صة  للميادين  احلرمان  موؤ�رشات  عر�صت  كما 

ق�صية، وهي اأول حماولة لر�صم خرائط احلرمان على هذا امل�صتوى  االأ

طل�س �صبعة جماميع، خ�ص�س  من التف�صيل املكاين والنوعي. �صم االأ

ول منها خلرائط دليل م�صتوى املعي�صة، اأما املجاميع ال�صتة  اجلزء االأ

خرى ف�صمت خرائط امليادين ال�صتة الرئي�صة. االأ

�صا�صية  االأ احلاجات  لقيا�س  ح�صابها  مت  التي  املوؤ�رشات  لكرثة  نظرًا 

بها ولبيان  ال�صلة  اأو لو�صف بع�س اخل�صائ�س ذات  امل�صبعة،  غري 

اجلزء  �صم  املعي�صة.  م�صتوى  وقيا�س  و�صف  وادوات  منهجيات 

ح�صائي”. ومل يقت�رش هذا اجلزء على  الثالث من الدرا�صة “امللف االإ

متهيد
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عر�س اجلداول التف�صيلية للموؤ�رشات، اإمنا �صم مبحثني اإح�صائيني 

 )Factor Analysis( حتليليني. فقد ا�صتخدم ا�صلوب التحليل العاملي

بني  العلقات  �صبكة  وراء  الكامنة  العوامل  ا�صتخل�س  يف 

العنقودي  التحليل  ا�صلوب  ا�صتخدم  كما  الرئي�صة،  امليادين  متغريات 

على  ق�صية  واالأ املحافظات  لتجميع  حماولة  يف   )Cluster Analysis(

اىل  ح�صائي  االإ امللف  ق�صم  بينها.  والتجان�س  الت�صابه  م�صتوى  اأ�صا�س 

م�صح  وادوات  ملنهجية  عر�صًا  ول  االأ الف�صل  تناول  ف�صول،  �صبعة 

الدرا�صة،  عليه  اعتمدت  الذي   2004 العراق  املعي�صية يف  حوال  االأ

بينما تناول الف�صل الثاين منهجية دليل م�صتوى املعي�صة يف العراق. 

وعر�س  امليادين،  موؤ�رشات  لتعريف  الثالث  الف�صل  وخ�ص�س 

الف�صل الرابع موؤ�رشات ن�صب احلرمان التف�صيلية، وعر�س الف�صل 

�رش ح�صب علمات موؤ�رشات  اخلام�س اجلداول التف�صيلية لتوزيع االأ

واأدلة م�صتوى املعي�صة. اأما الف�صل ال�صاد�س فتناول ا�صتخدام التحليل 

الف�صل  تناول  حني  يف  ق�صية  واالأ املحافظات  جتميع  يف  العنقودي 

ا�صلوب  با�صتخدام  ال�صتة  امليادين  بني  العلقات  �صبكة  حتليل  ال�صابع 

التحليل العاملي.

ملحق  بالتقرير  اأُحلقت  التعبري  ووحدة  التف�صري،  لو�صوح  وتوخيًا 

�صملت تعريفًا مبوؤ�رشات املعي�صة، وتو�صيحًا للخرائط ودليل الوحدات 

لعينة  �رش  االأ بعدد  وجدواًل  اخلرائط،  يف  ا�صتخدمت  كما  االدارية، 

حوال املعي�صية يف العراق 2004 ح�صب الوحدة االدارية. م�صح االأ

يف  املعي�صة  وم�صتويات  احلرمان  “خارطة  درا�صة  ميّيز  ما  اإن 

احلرمان  لقيا�س  درا�صة  اأول  اأنها  هي  الثلثة،  باأجزائها  العراق” 

ق�صية.  بداللة عدد كبري من املوؤ�رشات على م�صتوى املحافظات واالأ

�رش على امل�صتويني املذكورين )املحافظات  مع حلظ حجوم عينات االأ

م�صتويات  يف  تدرجنا  كلما  املوثوقية  مل�صتوى  كمحّدد  ق�صية(  واالأ

التف�صيل املكاين والنوعي.

وزارة  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  اإن 

اإذ  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج  منائي  االإ والتعاون  التخطيط 

العراق  اعمار  جهود  يف  امل�صاهمة  من  كجزء  الدرا�صة  هذه  يقّدمان 

ولويات يف تلك اجلهود وبناء القدرات الوطنية يف الت�صدي  وحتديد االأ

ميتد  حرماٍن  من  العراقي  ال�صعب  منها  يعاين  التي  الكبرية  للم�صاكل 

قت�صادية والبيئية..  لي�صمل امليادين التي مت�س حياته االجتماعية واالإ

مل يحدوهما يف اأن ت�صتمر وترية التعاون البناء بينهما يف رفد  فاإن االأ

را�صمي ال�صيا�صات ومتخذي القرارات والباحثني واملهتمني بدرا�صة 

م�صتوى املعي�صة يف العراق مبا يعينهم يف حتقيق ذلك. 

الدكتور مهدي حم�صن العالق

ح�شاء وتكنولوجيا املعلومات  رئي�س اجلهاز املركزي لالإ

باولو ملبو

منائي / مكتب العراق مم املتحدة الأ مدير برنامج الأ
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تعد درا�صة خارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق ح�صيلة 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات  جهد م�صرت� بني اجلهاز املركزي للإ

منائي  االإ والتعاون  التخطيط  وعدد من اخلرباء حتت مظلة وزارة 

يتحقق  ما  لقيا�س مدى   ،)UNDP( منائي  االإ املتحدة  مم  االأ وبرنامج 

جوانب  خمتلف  �صمل  حيث  �صا�صية،  االأ للحاجات  فعلي  اإ�صباع  من 

�رش ة العراقية، وجلميع حمافظات العراق  ظروف احلياة املعي�صية للأ

مبا فيها حمافظات اإقليم  كرد�صتان.

اأجزاء ثلث، حيث يعد مكمًل جلزءين  اأحد  ح�صائي  ميثل امللف االإ

وم�صتويات  احلرمان  خارطة  لنتائج  التحليلي  التقرير  ؛  هما  َاخرين 

طل�س خلرائط احلرمان . املعي�صة يف العراق 2004، واالأ

احلرمان  خارطة  درا�صة  نتائج  على  بناء  التقرير  هذا  اإعداد  مت   

بيانات  باأ�صتخدام  ح�صابه  مت  الذي  العراق،  يف  املعي�صة  وم�صتويات 

املركزي  اجلهاز  قبل  من  املنفذ  �رشة  للأ املعي�صية  حوال  االأ م�صح 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات )COSIT( عام 2004 بالتعاون مع  للإ

منائي )UNDP( ومعهد الدرا�صات التطبيقية  مم املتحدة االإ برنامج االأ

.)FAFO( الرنويجي

دليل  منهجية  تطبيق  من  امل�صتخل�صة  واملوؤ�رشات  النتائج  حتليل  مت   

 ،2004 اأحوال املعي�صة يف العراق ل�صنة  م�صتوى املعي�صة على م�صح 

ق�صية  البعد اجلغرايف �صواء للمحافظات او االأ وقد ت�صمن ذلك حلظ 

عتبار  االأ بنظر  خذ  االأ مع  واحل�رشي  الريفي  البعدين  عن  ف�صًل 

ٌينظر بتحفظ معني  اذ البد ان  ال�صغري،  العينة  ق�صية  ذات حجم  االأ

لتلك التي يقل فيها حجم العينة ب�صكل وا�صح. 

البنى  ال�صحة،  التعليم،   ( هي:  ميادين  �صتة  على  الدليل  هذا  ي�صتمل 

قت�صادي ( بحيث  �رشة االإ التحتية، امل�صكن، حميط امل�صكن، و�صع االأ

تعتمدها  التي   )clusters( القطاعات  مع  مكان  االإ قدر  تتوافق  اأنها 

بخم�صة  ميدان  كل  ويقا�س  املتحدة،  مم  االأ منظمات  مكاتب  منظومة 

اإىل ت�صعة موؤ�رشات، روعي يف اختيارها ما يحقق التوازن يف عدد 

واأوزان املوؤ�رشات لكل ميدان.

دوات  ول والثاين من هذا امللف توثيق املنهجية واالأ ي�صم الف�صل االأ

�صا�صية  حوال املعي�صية يف العراق 2004 وقيا�س احلاجات االأ مل�صح االأ

غري امل�صبعة. اأما الف�صل الثالث فقدم تعريفًا ملوؤ�رشات كل ميدان من 

امليادين ال�صتة. �صم الف�صل الرابع موؤ�رشات ن�صب احلرمان التف�صيلية 

ملوؤ�رشات  ق�صية  واالأ واملحافظات  واملناطق  البيئة  م�صتوى  على 

لتوزيع  التف�صيلية  ف�صم اجلداول  اخلام�س  الف�صل  اأما  امليادين.  اأدلة 

بالن�صبة  املعي�صة  م�صتوى  واأدلة  موؤ�رشات  علمات  ح�صب  �رش  االأ

الرئي�صة.  ال�صتة  امليادين  على  موزعة  وللعراق  والريف  للح�رش 

يف  العنقودي  التحليل  ا�صلوب  ا�صتخدام  ال�صاد�س  الف�صل  وعر�س 

ق�صية ح�صب م�صتوى التجان�س وحتليل نتائجه  جتميع املحافظات واالأ

وعلى  وريف(  ح�رش  ريف،  )ح�رش،  املحافظات  م�صتوى  على 

مقدمة اجلزء الثالث

ق�صية )ح�رش، ريف، ح�رش وريف(. اأما الف�صل ال�صابع  م�صتوى االأ

خري من هذا الف�صل فقد عر�س ا�صتخدام ا�صلوب التحليل العاملي  واالأ

على  النتائج  وحتليل  ال�صتة،  امليادين  بني  العلقات  �صبكة  حتليل  يف 

ق�صية بالنحو الذي متت اال�صارة اليه. م�صتوى املحافظات واالأ
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1-1 مقدمة

مع  بالتعاون  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  نفذ 

منائي وبدعم فني من قبل معهد الدرا�صات  مم املتحدة االإ برنامج االأ

حوال  االأ عن  وا�صعا  م�صحا   FAFO الرنويجي  الدويل  التطبيقية 

املعي�صية يف العراق. وهو اأول م�صح يغطي جميع حمافظات العراق 

كرب من امل�صح يف  خلل ال�صنوات القليلة املا�صية. مت اإجراء اجلزء االأ

ني�صان/ اأيار 2004، بينما اأجري البحث امليداين يف حمافظتي اأربيل 

ودهو�، يف اآب 2004. وقد �صمل امل�صح 21،668 اأ�رشة.

حوال املعي�صية يف العراق 1-2 م�صح الأ

ال�رشيع  التقييم  باأنه م�صح  العراق  املعي�صية يف  حوال  االأ يعرف م�صح 

على  للح�صول  عادة  ت�صتخدم  اأداة  وهو  للعراق،  املوؤ�رشات  متعدد 

�رش يف منطقة اأو دولة معينة،  معلومات اإح�صائية ب�صكل �رشيع عن االأ

الدويل  املجتمع  من  املقبولة  املعايري  مع  داة  االأ هذه  تتوافق  اأن  على 

ح�صائية. �صمم هذا امل�صح لتوفري معلومات عن املوؤ�رشات  للتقارير االإ

منائية  هداف االإ التي مت تطويرها ملتابعة ور�صد التقدم نحو حتقيق االأ

�رش على ذلك. وبينما تويل معظم  لفية، يف حدود قدرة م�صح االأ للأ

على  بالوقت  لتزام  للإ كبرية  اأهمية  خرى  االأ ال�رشيع  امل�صح  اأ�صاليب 

ال�رشعة وال�صمولية  اأن يدمج بني  امل�صح  العمق، يحاول هذا  ح�صاب 

يف تغطية املوؤ�رشات امل�صتهدفة.

ي�صتند م�صمون هذا امل�صح على اأ�صا�س املفهوم العام لظروف املعي�صة 

بل  نفاق والدخل،  باالإ ترتبط  متعددة ال  اأبعاد  ينطوي عليه من  مبا 

يف  واأثرها  املختلفة  �صتخدامات  واالإ املتاحة  املوارد  درا�صة  اإىل  متتد 

اأمناط املعي�صة يف جماالتها املختلفة.

�صتبيان 1-3 الإ

ي�صلح  عام  اإ�صتبيان  هو  ول  االأ امل�صح:  لتنفيذ  اإ�صتبيانني  اإ�صتخدام  مت 

�رشة اأو اأي فرد من  جابة عليه رب االأ لكل اأ�رشة، على اأن يقوم باالإ

�رشة واأفرادها، بينما ي�صتهدف  اأفرادها على دراية كاملة باأو�صاع االأ

�صتبيان الثاين الن�صاء اللواتي ترتاوح اأعمارهن بني 15-54 �صنة.  االإ

قت�صاد املنزيل  �صكان والبنية التحتية واالإ ول للإ �صتبيان االأ يتطرق االإ

فراد  الأ العاملة  القوى  وخ�صائ�س  وال�صحة  �صا�صية  االأ والدميغرافيا 

للمراأة  جناب  االإ تواريخ  الثاين على  �صتبيان  االإ بينما يركز  �رشة،  االأ

و�صحة الطفل.

امليدان - واحدة  �صتبيان يف  االإ اإ�صتخدمت ثلث ن�صخ معدلة من هذا 

بالعربية واإثنتان بالكردية. وميكن احل�صول على الن�صختني العربية 

الرنويجي  الدويل  التطبيقية  الدرا�صات  جنليزية من موقع معهد  واالإ

�صئلة  االأ معظم  اإ�صتخدام  مت  وقد   .)/http://www.fafo.no/ILCS(

املذكور يف  املعهد  اأجراها  التي  الدرا�صات  �صتبيان يف  االإ الواردة يف 

هذه  اأن  ومع  مكثف.  ب�صكل  اإختربت  اأنها  اأي  و�صط،  االأ ال�رشق 

جنليزية، اإال اأنها ترجمت للعربية  �صتبيانات طورت اأ�صل باللغة االإ االإ

جنليزية مرة اأخرى للتحقق من دقة  والكردية، ومن ثم اإىل اللغة االإ

لديهم  امل�صح  العامل يف  الفريق  اأفراد  اأن جميع  الرتجمة وللتاأكد من 

فهم م�صرت� اأزاوؤها.

كان  حيث  خرى،  االأ بامل�صوح  مقارنة  طويلة  �صتبيانات  االإ هذه  ُتعد 

وقد  دقيقة.   83 هو  �صتبيانات  االإ هذه  مبوجب  املقابلة  مدة  متو�صط 

ا�صتغرق اإجراء 50% من هذه املقابلت ما بني )60 - 105( دقيقة.

1-4 العينة 

اإختيارها  واأ�صلوب  خ�صائ�صها  وبيان  امل�صح  بعينة  التعريف  همية  الأ

ختيار. �صلوب االإ يتناول هذا اجلزء عر�صا للخ�صائ�س والأ

اأول: نظرة عامة على العينة

املعي�صية يف  حوال  االأ م�صح  لعينة  �صا�صية  االأ اخل�صائ�س  اإجمال  ميكن 

العراق مبا ياأتي:

�رش ال�صاكنة يف  ال�صكان ؛ اإن جمتمع الدرا�صة يف امل�صح هو كل االأ  .1

العراق، با�صتثناء ال�صكان الذين ي�صكنون البوادي.

حجم العينة؛ كانت موازنة امل�رشوع ت�صمح باإعتماد عينة حجمها   .2

22،000 اأ�رشة.

توفري  اأ�صا�س  على  العينة  توزيع  منهجية  قامت  العينة؛  توزيع   .3

موؤ�رشات على م�صتوى البيئة )ح�رش، ريف( ومناطق العراق 

كل  من  اأ�رشة   1100 اأختريت  وقد  واملحافظات.  اجلغرافية 

بغداد  با�صتثناء  معها  امليدانية  املقابلت  اإجراء  لغر�س  حمافظة 

حيث اأختريت 3300 اأ�رشة.

 1997 ل�صنة  لل�صكان  العام  التعداد  اإطار  اإعتمد  املعاينة؛  اإطار   .4

اأما  واجلنوب.  الو�صط  يف  ع�رشة  اخلم�صة  للمحافظات  بالن�صبة 

فقد  دهو�(  اأربيل،  )ال�صليمانية،  كرد�صتان  اإقليم  يف حمافظات 

دوائر  قبل  من  �صابقا  معّدة  اإح�صائية  اأطر  وحتديث  تطوير  مت 

قليم. ح�صاء يف االإ االإ

دالة  ولية  االأ املعاينة  وحدات  كانت  ولية؛  االأ املعاينة  وحدات   .5

وحدات  لتكوين  تدمج  كانت  حيث  واملقاطعات،  للمجاالت 

معاينة  �رش يف كل وحدة  االأ بحيث يرتاوح عدد  ولية  االأ املعاينة 

بني 70 اإىل 200 اأ�رشة.

ولية �صمنيا على  املعاينة االأ الطبقية؛ مت جتزئة وحدات  التجزئة   .6

اأ�صا�س املحافظات، والبيئة )ح�رش، ريف( �صمن كل حمافظة، 

مبا  والنواحي،  ق�صية  االأ اأ�صا�س  على  العينة  جتزئة  متت  كما 

امل�صتوى  هذا  اأ�صا�س  على  املعاينة  وحدات  ترتيب  وطبيعة  يتفق 

با�صتخدام  ولية  االأ املعاينة  وحدات  �صحب  جرى  الت�صنيف.  من 

كانت  وملا  طبقة.  كل  �صمن  النظامية  اخلطية  العينة  اأ�صلوب 

من  كل  يف  املعاينة  من  ولية  االأ املرحلة  �صمن  كبرية  التباينات 

اأربيل ودهو�، فاإن بع�س الوحدات اإعتربت مبثابة طبقات.

ول الف�صل الأ

دوات حوال املعي�صية يف العراق 2004؛ املنهجية والأ م�صح الأ
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اإطار  من  ولية  االأ املعاينة  وحدات  �صحب  بعد  الرتقيم؛  اإعادة   .7

من  وحدة  كل  خلارطة  حقيقي  ر�صم  عملية  جرت  التعداد 

�رش املوجودة  الوحدات املختارة، كما مت ترقيم وت�صجيل كل االأ

اأختريت  �صماء تلك  ولية، ومن قائمة االأ �صمن وحدة املعاينة االأ

ع�رش اأ�رش باأ�صلوب املعاينة النظامية اخلطية.

اإرتبط تنفيذ امل�صح ميدانيا بدعوة �صخ�س واحد من  امل�صتجيبون؛   .8

�صتبيان، اإىل جانب اإجراء مقابلت  �رشة ليجيب عن اأ�صئلة االإ االأ

�رشة  االأ يف  �صنة   )54-15( بني  عمرها  متزوجة  اإمراأة  كل  مع 

امل�صمولة.

ثانيا: جمتمع امل�شح 

العراق، كل  املعي�صية يف  حوال  االأ امل�صتهدف يف م�صح  املجتمع  ميثل 

املقيمني يف العراق خلل ف�صلي الربيع وال�صيف من عام 2004. 

قامة ولي�س املواطنة. لهذا فاإن لكل  اأي اأن العينة بنيت على اأ�صا�س االإ

اأ�رشة تقيم �صمن احلدود اجلغرافية للعراق يف فرتة امل�صح اإحتماال يف 

�رش البدوية التي  �رش املختارة. غري اأنه مت اإ�صتبعاد االأ الظهور �صمن االأ

الوحدات،  اأطر هذه  ب�صبب �صعوبة حتديث  37 منطقة،  تقع �صمن 

لتنفيذ  حمدد  وقت  من  متاح  هو  ما  �صمن  ميدانيا  متابعتها  و�صعوبة 

�رش يبلغ 2266 اأ�رشة وي�صكل  �صارة اإىل اأن عدد هذه االأ امل�صح، مع االإ

نتيجة  منتظما  حتيزا  هنا�  اأن  يعتقد  ال  لذا  ال�صكان.  من   )%0.09(

�صتبعاد. لهذا االإ

ثالثا: التوزيع 

الواحدة،  املحافظة  م�صتوى  على  موؤ�رشات  اإىل  الو�صول  لغر�س 

كل  على  للعينة  املت�صاوي  )التوزيع  الثابتة  العينة  اأ�صلوب  اإعتماد  مت 

املحافظات(، حيث اأختريت 1100 اأ�رشة من كل حمافظة. ونظرا 

منها  اأختريت  العراق  �صكان  عدد  اإجمايل  يف  الن�صبية  بغداد  همية  الأ

عينة اأكرب من غريها قدرها 3300 اأ�رشة. 

من هنا، فاإن العينة املعتمدة يف امل�صح  غري موزونة ذاتيا على م�صتوى 

ن العينة مل توزع بح�صب الكثافة ال�صكانية لكل حمافظة(،  العراق )الأ

نها موزعة يف  لكنها تعد موزونة ذاتيا على م�صتوى كل حمافظة، الأ

املحافظة على اأ�صا�س التنا�صب مع احلجم.

رابعا: اإطار العينة

للعينة،  اأطر  اأربع  اأ�صا�س  على  املعي�صية  حوال  االأ م�صح  عينة  ُبنيت 

اإطار  فيها  اإعتمد  حمافظة(   15( واجلنوبية  الو�صطى  فاملحافظات 

اإقليم كرد�صتان، ونظرا  اأما يف   .1997 ل�صنة  لل�صكان  العام  التعداد 

لعدم تنفيذ تعداد �صكاين منذ عام 1987، فاإن اإطار العينة مت اإعداده 

ما  اأ�صا�س  على  ال�صليمانية(  دهو�،  )اأربيل،  قليم  االإ حمافظات  يف 

اأربيل  من  كل  يف  )باإدارتيه  قليم  االإ يف  ح�صائية  االإ الدوائر  وفرته 

وال�صليمانية(. وما قامت عليه من جهود يف تكوين اخلرائط وتقدير 

عدد  كان  اأربيل  حمافظة  ففي  املحافظات.  اأجزاء  كل  يف  ال�صكان 

ولية غري متوفر، اإذ مل يكن معروفا  �صكان بع�س وحدات املعاينة االأ

�رش املهاجرة قد عادت لتلك املناطق اأم ال.  حينها اإن كانت بع�س االأ

�رش يف كل وحدة معاينة اأولية من تلك  وقد اإعتمد معيار اأن عدد االأ

غرا�س بناء اإطار العينة. الوحدات هو )20( اأ�رشة الأ

طار  االإ من  املناطق  بع�س  حلذف  حاالت  هنا�  اآخر،  جانب  من 

مكان جتنبها. فاملناطق التي مل تكن ماأهولة بال�صكان بعد  مل يكن باالإ

عام 1997 مل تكن م�صّمنة يف اإطار عام 1997 )النه مل يحّدث بعد 

هوار يف اجلنوب، حيث  مثلة على ذلك مناطق االأ التعداد(. ومن االأ

التغريات  وقد عوجلت  خرية.  االأ بعد احلرب  اإليها  املهاجرون  عاد 

�رش التي مل تكن موجودة  الداخلية يف بنية املناطق املختلفة مبا يف ذلك االأ

�صمن اإطار عام 1997، )حيث عاجلت عملية ترقيم وحدات املعاينة 

الثلثة  كرد�صتان  اإقليم  حمافظات  يف  مت  وقد  امل�صاألة(   هذه  ولية  االأ

�صمان �صمول كل املناطق املاأهولة بال�صكان، وباملقابل واجهت عملية 

طار لكنها غري ماأهولة  اإعتماد هذا املعيار وجود قرى �صمن قائمة االإ

بال�صكان حاليا.

اإقليم كرد�صتان،  ولية يف  اإ�صقاط �صتة من وحدات املعاينة االأ وقد مت 

حيث اأ�صبح حجم العينة الكلي يف العراق 21940 اأ�رشة.

ولية خام�شا: وحدات املعاينة الأ

�رش امل�صجلة مرتبة  يوفر اإطار التعداد عام 1997 قاعدة بيانات لكل االأ

اأ�صغر  واإن  عديدة،  م�صتويات  اإىل  املوزع  داري  االإ �صا�س  االأ على 

وحدة مكانية للعد هي القرية اأو جزء منها يف الريف، وجمموعة اأ�رش 

تقع �صمن  �صارع اأو زقاق يف احل�رش. وت�صم هذه املجموعات )التي 

�رش قد ال يتجاوز ع�رشة، لذا  �صميت باملجاالت( عددا حمدودا من االأ

�رش  مت دمج هذه املجاالت اإىل وحدات معاينة اأولية يرتاوح عدد االأ

�رش، حيث مت  فيها بني  70 – 200 اأ�رشة قبل اإجراء عملية اإختيار االأ

يل. لذا تكونت بع�س وحدات املعاينة من  ذلك با�صتخدام احلا�صب االآ

اأ�رش قد ال تكون متجاورة �صمن رقعة جغرافية حمدودة.

اأما يف حمافظات اأربيل، دهو�، ال�صليمانية، فقد مت تنظيم وحدات 

قبل  الذي حّدث من  اإعتمادا على اخلرائط والرتقيم  ولية  االأ املعاينة 

ح�صاء فيها. ويف املناطق الريفية كانت القوائم ت�صم قرى  دوائر االإ

فيها عدد حمدود من ال�صكان لذا مت �صمها اإىل بع�صها لتكوين وحدات 

ختيار. اأما يف املناطق احل�رشية فقد كان  اأولية قبل اإجراء عملية االإ

لذا جرت  الريف.  هو يف  ما  كبريا على عك�س  املناطق  �صكان  عدد 

اإجراء  مكان  باالإ يكون  كي  قطاعات  اإىل  املناطق  تلك  جتزئة  عملية 

اإختيار  اأ�صلوب  وكان  فيها.  �رش  االأ وترقيم  خرائطها  بناء  عملية 

يف  معتمد  هو  ملا  م�صابها  الريف  يف  املدجمة  ولية  االأ املعاينة  وحدات 

اإختيار  مت  فقد  احل�رش  يف  اأما  خرى.  االأ ع�رشة  اخلم�صة  املحافظات 

عملية  جرت  ثم  احلجم،  مع  التنا�صب  لقاعدة  طبقا  اأوال  الوحدات 

اإختيار ع�صوائي ب�صيط لقطاع واحد منها.

 

�صلوب  االأ با�صتخدام  ولية  االأ املعاينة  وحدات  اإختيار  عملية  جرت 

حتمايل املتنا�صب اإحتماليا مع احلجم �صمن كل  النظامي الع�صوائي االإ

طبقة. وعلى الرغم من اإمكانية اإعتماد عدة بدائل يف اإختيار وحدات 

اإعُتِمد  لكن  احلجم،  مع  حتمايل  االإ التنا�صب  باأ�صلوب  ولية  االأ املعاينة 

ختيار  �صلوب النظامي النه ي�صمح بن�رش العينة جغرافيا ويحقق االإ االأ

الطبقي �صمنا.        
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ولية �شاد�شا: جتزئة وحدات املعاينة الأ

املعاينة  وحدات  لبع�س  جتزئة  عملية  اإجراء  ال�رشوري  من  كان 

تية: عتبارات االآ ولية للإ االأ

يجعل من  بحيث  ولية كبري  االأ املعاينة  �رش يف وحدة  االأ اإن عدد   ·
�رش �صمنها. ال�صعوبة اإجراء عملية ر�صم اخلارطة وترقيم االأ

ولية معقد بحيث ال ميكن  اإن تركيب امل�صاكن يف وحدة املعاينة االأ  ·
ح�رشه وترقيمه.

ولية من )70  بعد اإجراء عملية الدمج لتكوين وحدات املعاينة االأ  ·
ولية تتكون من  اأ�رشة كانت بع�س وحدات املعاينة االأ  )200 –

اأ�رش تقطن يف مناطق متباعدة كاأن تقع يف قريتني متباعدتني.

ولية والتجزئة �شابعا: اإعداد اخلرائط وترقيم وحدات املعاينة الأ

املختارة،  ولية  االأ املعاينة  وحدات  خرائط  ر�صم  عملية  اإجراء  مت 

�رش ال�صاكنة فيها. وترقيم الوحدات ال�صكنية فيها واإعداد قوائم االأ

�رش  ثامنا: اإختيار الأ

�رش يف كل وحدة  ختيار االأ اإ�صتخدم اأ�صلوب املعاينة النظامية اخلطية الإ

معاينة اأولية خمتارة باإعتماد القوائم التي اأعدت. اأي اأن العينة تتكون 

من اأ�رش ولي�س من وحدات �صكنية. 

بحوايل  امليداين  العمل  بدء  قبل  والرتقيم  اخلرائط  ر�صم  عملية  متت 

اإ�صتجابة حمدودة ب�صبب ما  اأ�صبوعني لذلك كانت هنا� حاالت عدم 

ح�صل من تغري بني اأيام حتديث اخلرائط وبدء العمل امليداين.

املعاينة  لوحدات  اإ�صتبدال  عملية  اأنه مل حتدث  اإىل  �صارة  االإ من  البد 

عينة  تفا�صيل   )1-1( اجلدول  يبني  املختارة.  �رش  االأ اأو  ولية  االأ

امل�صح.

1-5 العمل امليداين 

وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  فريق  اأع�صاء  تدريب  مت 

املعلومات ب�صكل مكثف على اإ�صتخدام اأدوات امل�صح من قبل الباحثني 

مت  فقد  الرنويجي.  الدويل  التطبيقية  الدرا�صات  معهد  يف  العاملني 

عمان  ردنية  االأ العا�صمة  يف  التدريبات  من  وىل  االأ اجلولة  اإجراء 

يف  �صار�   .2004 �صباط  �صهر  من  وىل  االأ الثلثة  �صابيع  االأ خلل 

ح�صاء  التدريب املوظفون الرئي�صون يف مكاتب اجلهاز املركزي للإ

اإىل املل�  �صافة  وتكنولوجيا املعلومات يف خمتلف املحافظات، باالإ

املحلية  العمل  فرق  تدريب  بغداد. ومت  الرئي�س  يف  املقر  الفني من 

ولني  االأ �صبوعني  االأ خلل  العراق  يف  خمتلفة  مواقع  �صتة  يف  الحقا 

للجهاز  الرئي�س   املقر  اأجرى موظفو  2004، حيث  اآذار  �صهر  من 

اثنني  باإ�رشاف  التدريب  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي 

من خرباء معهد البحوث الرنويجي املوجودين يف العراق وقت تنفيذ 

العمل املكتبي وامليداين.

حمافظة(   15( واجلنوب  الو�صط  حمافظات  يف  امليداين  العمل  بداأ 

ومنطقة ال�صليمانية يف 22 اآذار 2004، واأجنز يف 25 اأيار 2004. 

بينما نفذ العمل امليداين يف حمافظتي اأربيل ودهو� خلل �صهر اآب 

.2004

�رش الع�رشة املختارة بعد  جراء املقابلت مع االأ مت اإر�صال الباحثني الإ

اأن جرى تق�صيمهم اإىل فرق موؤلفة من خم�صة اأ�صخا�س، لكل فريق 

م�رشف يعمل على تقدمي امل�صورة والتاأكد من �صحة اإجراء املقابلت. 

�رش مرة  حيان جرى اإر�صال الباحثني ملقابلة بع�س االأ ويف بع�س االأ

بزيارة  قام  وقد  املعلومات.  بع�س  تاأكيد  مر  االأ تطلب  اإذا  اأخرى 

ح�صاء  للإ املركزي  للجهاز  الرئي�س   املقر  من  م�رشفون  الباحثني 

وتكنولوجيا املعلومات يف بغداد ومن فريق معهد الدرا�صات التطبيقية 

الدويل الرنويجي.

اأر�صلت املعلومات اإىل مديرية االح�صاء يف املحافظة لفح�صها وتدقيقها 

للرتميز  بغداد  الرئي�س  يف  املقر  اإىل  ثم  املقابلت، ومن  اإنهاء  فور 

خلل  اجلودة  �صبط  اأ�صاليب  مراعاة  متت  ولقد  البيانات.  واإدخال 

�صتبيانات اإىل  عملية اإدخال البيانات، وبناءا على ذلك مت اإر�صال االإ

امليدان مرة اأخرى لتحديث املعلومات اأو اإعادة اإجراء املقابلت اإذا 

لزم ذلك.

جرت بعد عملية اإدخال البيانات فحو�س اإ�صافية ل�صبط اجلودة يف 

ت�صال فورا  اأو�صلو / الرنويج، وكان يتم االإ FAFO يف  مقر معهد 

اأية  ظهور  عند  املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  باجلهاز 

املعلومات  وتكنولوجيا  ح�صاء  للإ املركزي  اجلهاز  وكان  م�صاكل. 

يعمل على ترتيب اإجتماعات مع روؤ�صاء الفرق يف املحافظات لتبليغهم 

بامل�صكلت ومناق�صة كيفية حلها معهم خلل فرتة العمل امليداين.

اأربيل  امليداين يف حمافظتي  العمل  جراءات خلل  اإتباع نف�س االإ مت 

غري  املواقع  بع�س  يف  تاأخر  قد  العمل  اأن  من  وبالرغم  ودهو�. 

منة، اإال اأنه اإ�صتمر ب�صكل عام طوال الفرتة املحددة. االآ

اأحوال  م�صح  يف  العمل  دارة  الأ الفني  الهيكل   )1-1( املخطط  ويبني 

�رشة املعي�صية يف العراق 2004 االأ
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دارية حوال املعي�شية يف العراق 2004 ح�شب الوحدة الإ �رش يف عينة م�شح الأ جدول 1-1: عدد الأ

ا�صم الوحدة 

دارية االأ
�رش عدد االأ

�رش ن�صبة االأ

)%(

ا�صم الوحدة 

دارية االأ
�رش عدد االأ

�رش ن�صبة االأ

)%(

ا�صم الوحدة 

دارية االأ
�رش عدد االأ

�رش ن�صبة االأ

)%(

17216.2بلد23021.1املقدادية  دهوك

12711.9بيجي20819.1اخلال�س38235.6دهو�

575.4الدور17015.6خانقني787.3العمادية

12912.1ال�رشقاط11810.8بلدروز605.6زاخو

13913.1الفار�س1092100املجموع20619.2�صميل

نبار27025.1�صيخان 1064100املجموع  الأ

  النجف36734.2الرمادي787.3عقرة

59054.1النجف11911.1هيت1074100املجموع

29026.6الكوفة36534.0الفلوجة  نينوى

21019.3املناذرة444.1عنه66260.9املو�صل

1090100املجموع666.2حديثة605.5احلمدانية

  القاد�شية191.8الرطبة1009.2تلكيف

50045.5الديوانية938.7القائم888.1�صنجار

807.3عفك  الرثثار14012.9تلعفر

34931.8ال�صامية1073100املجموع201.9ال�صيخان

17015.5احلمزة  بغداد181.7احل�رش

1099100املجموع66020.2الر�صافة1088100املجموع

  املثنى37911.6االعظمية  ال�شليمانية

47943.7ال�صماوة60918.7ال�صدر47243.3ال�صليمانية

43839.9الرميثة84726.0الكرخ232.1 �صهرزور

302.7ال�صلمان39812.2الكاظمية514.7حلبجة

15013.7اخل�رش1404.3املحمودية302.8 بنجوين

1097100املجموع902.8اأبي غريب504.6�صهربازار

  ذي قار1404.3املدائن474.3ب�صدر

36933.6النا�رشية3123100املجموع999.1رانية

27024.6الرفاعي  بابل363.3دوكان

15013.7�صوق ال�صيوخ51747.3احللة312.9دربندخان

504.6اجلباي�س16014.6املحاويل787.2كلر

25923.6ال�صطرة24722.6الها�صمية514.7كفري

1098100املجموع16915.5امل�صيب888.1جمجمال

  مي�شان1093100املجموع333.0كوي�صنجق

61055.5العمارة  كربالء1089100املجموع

595.4علي الغربي78972.5كربلء  كركوك

14012.7امليمونة100.9عني التمر82877.1كركو�

807.3قلعة �صالح29026.6الهندية17816.6احلويجة

16014.7املجر الكبري1089100املجموع696.4داقوق

504.6الكحلء  وا�شط1075100املجموع

1099100املجموع44940.9الكوت  اأربيل

  الب�رشة16014.6النعمانية383.9اأربيل

49045.58الب�رشة14012.8احلي394.0خممور

676.2اأبي اخل�صيب504.6بدرة11211.4 �صوران

14613.6الزبري29927.2ال�صويرة747.6ال�صديق

14713.7القرنة1098100املجموع70772.2 جومان

191.8الفاو  �شالح الدين90.9�صقلوة

807.4�صط العرب14413.5تكريت979100املجموع

12611.7املدينة15314.4طوزخورماتو  دياىل

1075100املجموع14313.4�صامراء36633.5بعقوبة
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خمطط 1-1: الهيكل الفني لدارة العمل يف م�شح احوال ال�رشة املعي�شية يف العراق 2004 

ادارة

امل�رشوع

غرفة

العمليات

من�صق اقليممن�صق اقليممن�صق اقليممن�صق اقليممن�صق اقليم

من�صق اقليم 

كرد�صتان 

ال�صليمانية

من�صق اقليم 

كرد�صتان 

اربيل

من�صق حمافظة نينوى

من�صق حمافظة التاأميم

من�صق حمافظة �صلح الدين

من�صق حمافظة دياىل

من�صق حمافظة بغداد

من�صق حمافظة االنبار

من�صق حمافظة بابل

من�صق حمافظة كربلء

من�صق حمافظة النجف

من�صق حمافظة وا�صط

من�صق حمافظة القاد�صية

من�صق حمافظة املثنى

من�صق حمافظة ذي قار

من�صق حمافظة مي�صان

من�صق حمافظة الب�رشة

من�صق

حمافظة ال�صليمانية

من�صق حمافظة اربيل

من�صق حمافظة دهو�
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2-1 مقدمة 

ي�صتفاد من دليل م�صتوى املعي�صة يف قيا�س درجة احلرمان من احلاجات 

�صا�صية ويف حتديد ن�صبة ال�صكان الذين يعانون من احلرمان والفقر.  االأ

وحل�صاب دليل م�صتوى املعي�صة  حتدد اأوال ميادين م�صتوى املعي�صة ثم 

يتم اختيار عدد من املوؤ�رشات لتمثيل كل ميدان. وتعطى لكل موؤ�رش 

علمة ترتاوح ما بني �صفر و 2، حيث تعطى العلمة �صفر حلالة 

�صباع  2 حلالة االإ �صا�صية والعلمة  احلرمان الق�صوى من احلاجة االأ

من  احلرمان  عتبة   1 العلمة  ومتثل  �صا�صية.  االأ للحاجة  الق�صوى 

�رش احلا�صلون على علمة اأقل  فراد اأو االأ �صا�صية اإذ ُيعد االأ احلاجة االأ

من 1 اأنهم يعانون من احلرمان يف اإ�صباع احلاجة.

وبتطبيق نظام العلمات، حت�صل كل اأ�رشة على علمة بالن�صبة لكل 

�رشة بالن�صبة للموؤ�رشات التي تنطبق  موؤ�رش. وت�صاوي علمة االأ

�رشة، كموؤ�رش متابعة  على م�صتوى الفرد ولي�س على م�صتوى االأ

علمات  متو�صط  للبالغني،  التعليمية  املرحلة  وموؤ�رش  الدرا�صة 

�رشة باعتباره  �رشة. وحت�صب قيمة دليل كل ميدان للأ اأفراد االأ

للميدان  املمثلة  املوؤ�رشات  لعلمات  احل�صابي  الو�صط  ي�صاوي 

ت�صاوي  باعتبارها  �رشة  للأ املعي�صة   م�صتوى  دليل  قيمة  وحت�صب 

دلة امليادين. �رشة الأ الو�صط احل�صابي لعلمات االأ

ميتاز دليل م�صتوى املعي�صة ، باملقارنة مع موؤ�رشات فقر الدخل التي 

حت�صب وفقا ملنهجية خط الفقر، مبا ياأتي:

يتحقق  ما  مدى  قيا�س  على  املعي�صة  م�صتوى  دليل  منهجية  تقوم   .1

�صا�صية ولي�س على قيا�س الدخل  من اإ�صباع فعلي من احلاجات االأ

جهة،  من  هذا،  ويعني  احلاجات.  هذه  على  للح�صول  املتاح 

عليها  تعذر  اإذا  �صا�صية  االأ احلاجة  من  حمرومة  �رشة  االأ اإعتبار 

احل�صول على تلك احلاجة واإن كان م�صتوى دخلها يوؤهلها لذلك، 

وكما هو احلال مثل بالن�صبة للحرمان من خدمات البنى التحتية 

والهاتف الناجت عن عدم توفر هذه اخلدمات كليًا اأو جزئيًا ب�صبب 

الظروف اخلا�صة بالعراق. من جهة اأخرى، ال يقت�رش الدليل 

ي�صمل  اإمنا  ال�صوق،  من  ت�صرتى  التي  �صا�صية  االأ احلاجات  على 

خرى التي ال ميكن احل�صول عليها  �صا�صية االأ اأي�صا احلاجات االأ

مرا�س املزمنة  مان ال�صخ�صي واخللو من االأ مقابل املال فقط كاالأ

عاقات وتوفر اخلدمات العامة وخلو البيئة من التلوث.  واالإ

يقي�س الدليل جميع م�صتويات الرفاهية وال يقت�رش على ت�صخي�س   .2

�رش املحرومة فقط، كما يف موؤ�رشات  وقيا�س امل�صتوى املعي�صي للأ

فقر الدخل، فهو ي�صمل يف القيا�س كامل �صلم م�صتوى املعي�صة مبا 

يف ذلك امل�صتويات املعي�صية املتو�صطة واملرتفعة.

وال  عامة  املعي�صية  و�صاع  االأ بيانات  باإ�صتخدام  الدليل  يح�صب   .3

نفاق والتي كثريا ما تكون  يعتمد ح�صابه على بيانات الدخل اأو االإ

�صباب تتعلق بالبيانات امل�رشح  ذات دقة اأو م�صداقية حمدودة الأ

�رشة اأو بالتقلبات املو�صمية اأو باإ�صكاليات عملية اأو  بها من قبل االأ

منهجية. 

دليل م�صتوى املعي�صة  دليل اإح�صائي ال يحمل املدلوالت ال�صيا�صية   .4

الفقر  وموؤ�رشات  الفقر  خط  موؤ�رش  يحملها  التي  جتماعية  واالإ

امل�صتخل�صة منه اإذ قد تقرن تلك املوؤ�رشات ب�صعف كفاءة الدولة 

من  متنع  ح�صا�صيات  اأو  اإ�صكاالت  اإثارة  ي�صبب  مما  احلكومة  اأو 

اإعتماد، بل وحتى ن�رش، هذه املوؤ�رشات.      

عداد التقرير  2-2 منهجية اإ

ح�صابه  مت  الذي  املعي�صة   م�صتوى  دليل  على  احلالية  الدرا�صة  تقوم 

الذي  �رشة  للأ املعي�صية  حوال  االأ م�صح  بيانات  باإ�صتخدام  للعراق 

 2004 املعلومات عام  ح�صاء وتكنولوجيا  للإ املركزي  نفذه اجلهاز 

الدرا�صات  ومعهد  منائي  االإ املتحدة  مم  االأ برنامج  مع  بالتعاون 

اأوال و�صع مقرتح  وقد مت   .)FAFO( الرنويجي  الدويل  التطبيقية 

�صوء  يف  ح�صابه  ومنهجية  الدليل  هذا  وموؤ�رشات  مليادين  اأويل 

من  ممكن  قدر  اأكرب  ل�صمول  توخيا  للم�صح  اخلام  البيانات  مراجعة 

�صا�صية وقيا�س مدى اإ�صباعها باأعلى دقة ممكنة. ونوق�س  احلاجات االأ

يف  الغر�س  لهذا  عقدت  خا�صة  عمل  ور�صة  يف  املذكور  املقرتح 

عمان خلل الفرتة 14 – 16 اآب/اأغ�صط�س 2005 �صار� فيها عدد 

قت�صاد  االأ اإىل خرباء يف جماالت  اإ�صافة  ح�صائيني  االإ املخت�صني  من 

ح�صاء. ويف �صوء ما تبلور عن  جتماع وال�صحة واالإ والتنمية واالإ

هذه الور�صة اأعيد النظر يف املقرتح وو�صع ب�صيغته النهائية بالتعاون 

ح�صاء وتكنولوجيا املعلومات. مع اجلهاز املركزي للإ

ت�صعة  اإىل  بخم�صة  منها  كل  يقا�س  ميادين  �صتة  على  الدليل  ي�صتمل 

موؤ�رشات. ويبني اجلدوالن 2-1 و2-2 تعريفا مبوؤ�رشات امليادين 

2-8، تفا�صيل حاالت كل  2-3 اإىل  ال�صتة. وتعر�س يف اجلداول 

فراد  �رش اأو االأ موؤ�رش وعلمة كل واحدة من هذه احلاالت ون�صب االأ

الذين تنطبق عليهم احلالة. 

حددت  املذكورة،  اجلداول  يف  الوارد  العلمات  نظام  بتطبيق 

اأ�رشة. ومن علمات موؤ�رشات كل  لكل  بالن�صبة  علمة كل موؤ�رش 

�رشة باعتباره ي�صاوي الو�صط احل�صابي  ميدان ُح�ِصب دليل امليدان للأ

احل�صابي  الو�صط  ا�صتخرج  وقد  للميدان.  املمثلة  املوؤ�رشات  لعلمات 

املذكور باعتبار اأن جميع املوؤ�رشات حت�صل على نف�س الوزن با�صتثناء 

اجلانب  نف�س  ي�صرتكان يف متثيل  موؤ�رشان  فيها  اأعطي  قليلة  حاالت 

ن�صف وزن. وكمثال على ذلك، اأعطي ن�صف وزن بالن�صبة ملوؤ�رش 

بالن�صبة  وكذلك  بتدائية  االإ املدر�صة  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت 

كليهما  اأن  باعتبار  الثانوية  املدر�صة  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  للوقت 

اأدلة  قيم  ومن  املدر�صة.  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت  عن  يعرب 

�رشة  للأ املعي�صة   م�صتوى  دليل  قيمة  ُح�صبت  �رشة  للأ ال�صتة  امليادين 

دلة  للأ �رشة  االأ لعلمات  الب�صيط  احل�صابي  الو�صط  ت�صاوي  باعتبارها 

با�صتثناء  املت�صاوية،  الرتجيح  طريقة  طبقت  اأخرى،  بعبارة  ال�صتة. 

حاالت قليلة من املوؤ�رشات امل�صرتكة، عند ح�صاب دليل كل ميدان من 

الف�صل الثاين 

منهجية دليل م�صتوى املعي�صة  للعراق
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علمات املوؤ�رشات املمثلة له وكذلك عند ح�صاب دليل م�صتوى املعي�صة  

من اأدلة امليادين ال�صتة. ويرجع اإ�صتخدام الو�صط احل�صابي الب�صيط اإىل 

دلة اأو اإىل  عدم وجود ما ي�صري اإىل تفاوت اأهمية املوؤ�رشات �صمن االأ

وجود  حال  يف  وحتى  الدليل،  يت�صمنها  التي  امليادين  اأهمية  تفاوت 

عتقاد بوجود هذا التفاوت، فاإن من ال�صعوبة تقدير  اأ�صباب تدعو للإ

دلة بدرجة كافية من الدقة. اأوزان املوؤ�رشات اأو االأ

و�صع  يف  اإعتمدت  التي  �ص�س  االأ بع�س  تو�صيح  هنا  املفيد  من  ولعل 

اخل�صائ�س  واإىل  موؤ�رشاته  واختيار  املعي�صة   م�صتوى  دليل  منهجية 

الرئي�صة لهذا الدليل:

قدر  تتوافق  بحيث  الدليل  يت�صمنها  التي  ال�صتة  امليادين  حددت   .1 

التي تعتمدها منظومة مكاتب   )clusters( القطاعات مكان مع  االإ

مم املتحدة يف �صرتاتيجية تقدمي املعونة للعراق. منظمات االأ

ول وهلة وكاأنها ت�صلح  هنالك العديد من اأ�صئلة امل�صح التي تبدو الأ  .2

هذه  موا�صفات  مراجعة  اأن  اإال  منها.  موؤ�رشات  ال�صتخل�س 

ملئمة  لي�صت  اأنها  اأظهرت  الفعلية،  قيمها  جدولة  اأو  �صئلة  االأ

كموؤ�رشات للدليل، فتم اإ�صتبعادها.

روعي يف اختيار موؤ�رشات كل ميدان حتقيق التوازن يف عدد   .3 

واأوزان املوؤ�رشات مع اأهمية املجاالت �صمن امليدان ومع اأنواع 

ما  اإذا  ملئمة  تبدو  التي  املوؤ�رشات  بع�س  اإن  امل�صمولة.  �رش  االأ

اأخذت كموؤ�رشات منف�صلة، تكون غري ملئمة �صمن جمموعة 

اإىل حتيز يف متثيل جمال  يوؤدي  �صمولها  ن  امليدان الأ موؤ�رشات 

معني �صمن امليدان على ح�صاب بقية املجاالت فيه اأو اإىل حتيز يف 

�رش. على  �رش على ح�صاب بقية اأنواع االأ متثيل نوع معني من االأ

طفال  �صبيل املثال، ميكن �صمول ثلثة موؤ�رشات تخ�س تغذية االأ

�صمن موؤ�رشات ميدان ال�صحة، هي موؤ�رش �صوء التغذية )الوزن 

العمر(  اإىل  ن�صبة  )الطول  التقزم  وموؤ�رش  العمر(  اإىل  ن�صبة 

وموؤ�رش الهزال )الوزن ن�صبة اإىل الطول(. اإال اأن ذلك يعني اأن 

ثلثة موؤ�رشات من جمموع ثمانية موؤ�رشات مليدان ال�صحة تخ�س 

عمار من �صتة ا�صهر اإىل اقل من خم�س  طفال �صمن االأ تغذية االأ

ميدان  موؤ�رشات  من   %43 ت�صبح  اأخرى،  بعبارة  �صنوات. 

طفال، وهو واحد من املجاالت  ال�صحة خا�صة مبجال تغذية االأ

فئة عمرية ت�صم ما يقرب من  ال�صحة، وتخ�س  العديدة مليدان 

14% من ال�صكان فقط. ويعني ذلك التحيز ل�صالح جمال التغذية 

التي  �رش  االأ ول�صالح  ال�صحة  ميدان  جماالت  بقية  ح�صاب  على 

على  �صنوات  خم�س  من  اقل  اإىل  ا�صهر  �صتة  بعمر  اأطفال  لديها 

�رش. ولتليف هذا النوع من التحيز، اإ�صتبعد  ح�صاب بقية اأنواع االأ

حالة  لتمثيل  خرين  االآ املوؤ�رشين  كفاية  باعتبار  الهزال،  موؤ�رش 

التغذية  �صوء  موؤ�رشي  من  كل  واعترب وزن  طفال،  للأ التغذية 

والتقزم م�صاويا اإىل ن�صف وزن. 

اإعتماد  التحيز،  لتليف  اإتبعت  التي  خرى  االأ �صاليب  االأ من   

املفردات �صمن  موؤ�رشات مركبة يح�صب كل منها من عدد من 

اإ�صتمارة امل�صح بدال عن اإ�صتخل�س موؤ�رش واحد لكل واحد منها. 

مثلة على ذلك موؤ�رش مدى الر�صا عن امل�صكن، ويت�صمن  من االأ

واخل�صو�صية  امل�صاحة  هي  امل�صكن  موا�صفات  من  اأنواع  خم�صة 

عدد  وموؤ�رش  امل�صكن،  داخل  والبيئة  وال�صو�صاء  والتكلفة 

املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها، ويت�صمن �صتة متطلبات حياتية، 

وموؤ�رش عدد ال�صلع املعمرة، ويت�صمن �صتة ع�رش �صلعة. 

ال تقع علمات بع�س املوؤ�رشات �صمن احلدود “�صفر اإىل 2”.   .4

فهنا� عدد من املوؤ�رشات التي تقل العلمة الق�صوى لها عن 2 

�صباع  ن البيانات املتاحة عنها ال تتيح اإمكانية ت�صخي�س حالة االإ الأ

مثلة على ذلك موؤ�رش توفر مياه ال�رشب. اإن  الق�صوى. من االأ

�صباع الق�صوى بالن�صبة لهذا املوؤ�رش هي “عدم وجود اأية  حالة االإ

م�صاكل يف توفر مياه ال�رشب”، اإال اأن هذه احلالة ال ترد ب�صكل 

حوال املعي�صية 2004 واإمنا هي  منف�صل �صمن اإ�صتمارة م�صح االأ

جابة  االإ �صمن  �صباع  االإ من  اأقل  م�صتوى  متثل  حالة  مع  مدجمة 

“تقريبا ال م�صاكل”. وبهذا ال ميكن وفق بيانات امل�صح ت�صخي�س 
معها  ت�صتحق  التي  الق�صوى  �صباع  االإ بحالة  تتمتع  التي  �رش  االأ

العلمة 2 لهذا املوؤ�رش، عليه حددت اأعلى علمة للموؤ�رش باأنها 

�صباع الق�صوى  1.75 باعتبارها متثل املتو�صط ما بيان حالة االإ

اأية م�صاكل” واحلالة التي تليها “وجود م�صاكل يف  “عدم وجود 
فرتات متباعدة”. وتنطبق نف�س امللحظة بالن�صبة ملوؤ�رش و�صيلة 

الق�صوى  �صباع  االإ حالة  ف�صل  ويقرتح  ال�صحي.  ال�رشف 

ت�صتخدم  اأن  يتوقع  التي  �رشة  االأ م�صوحات  اأ�صئلة  يف  م�صتقبل 

غرا�س ح�صاب دليل م�صتوى املعي�صة .  بياناتها الأ

 2 من  باأقل  املوؤ�رشات  بع�س  لعلمات  العليا  القيمة  وقد حددت   

�صباع الق�صوى يف ظروف العراق  ب�صبب تعذر حتقيق حالة االإ

مثلة عليها موؤ�رش اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية  �صنة 2004. من االأ

من ال�صبكة العامة حيث ال يتوقع اأن تكون اأية اأ�رشة يف عينة امل�صح 

قد متتعت باإ�صتقرار تام وكامل يف الطاقة الكهربائية من ال�صبكة 

العامة بحيث ميكن اإعطاوؤها العلمة 2. وتنطبق نف�س امللحظة 

بالن�صبة ملوؤ�رش و�صيلة التخل�س من النفايات، اإذ ال يتوقع اأن ت�صمح 

اأية  العراق �صنة 2004 بح�صول  التي كانت �صائدة يف  الظروف 

اإىل  النفايات ترقى  امل�صح على خدمة تخل�س من  اأ�رشة يف عينة 

م�صتوى اإ�صباع ق�صوى.

عن  لها  الدنيا  العلمة  تزيد  املوؤ�رشات  من  عددًا  هنا�  اأن  كما   

ن البيانات املتاحة عنها ال تتيح اإمكانية ت�صخي�س حالة  �صفر، الأ

تعاين  اأ�رش  وجود  املتوقع  غري  من  نه  الأ اأو  الق�صوى  احلرمان 

مثلة  حالة حرمان ق�صوى ملثل تلك املوؤ�رشات يف العراق. من االأ

مل  اإذ  عام  ب�صكل  قت�صادي  االإ الو�صع  تقييم  موؤ�رش  ذلك  على 

اأدنى حرمان  املوؤ�رش لعدم وجود حالة  العلمة �صفر لهذا  تعط 

البطاقة  توفره  ما  بف�صل  العراق  يف  اجلوع،  حالة  اإقت�صادي، 

التموينية من مواد غذائية.

فموؤ�رش  فراد.  االأ من  ق�صم  على  املوؤ�رشات  بع�س  تنطبق  ال   .5

على  ينطبق  ال  املثال،  �صبيل  على  للبالغني،  التعليمية  املرحلة 

مثل  قيم  وت�صتخرج  �صنة.   15 اأعمارهم عن  تقل  الذين  فراد  االأ

فراد اأواًل ثم يتم اإيجاد متو�صط قيمته  هذا املوؤ�رش على م�صتوى االأ

فراد الذين ينطبق عليهم املوؤ�رش.  �رشة بالن�صبة للأ على م�صتوى االأ

ينطبق  اأفراد  فيها  يوجد  ال  التي  �رش  للأ بالن�صبة  املوؤ�رش  ويحذف 

عليهم املوؤ�رش، اأي يتم ح�صاب دليل امليدان املعني على اأ�صا�س قيم 

بقية موؤ�رشات امليدان. 

لكل  بالن�صبة  املعي�صة  م�صتوى  دليل  قيم   )1-2( اجلدول  ويبني   

جمايل  الإ بالن�صبة  املعي�صة  مل�صتوى  العام  الدليل  وقيمة  ميدان 

من  احلرمان  ن�صب  اأن  اجلدول  هذا  من  ويظهر  العراق.  اأ�رش 
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مليدان  بالن�صبة   ،%20.7 بني  ما  ترتاوح  �صا�صية  االأ احلاجات 

ن�صبة  واأن  التحتية،  البنى  مليدان  بالن�صبة  و%58.2  ال�صحة 

�صا�صية تبلغ %31.2. احلرمان على م�صتوى جميع احلاجات االأ

 

ميدان  كل  م�شتوى  املعي�شة على  م�شتوى  دليل   :1-2 جدول 

جمايل اأ�رش العراق والدليل العام بالن�شبة لإ

امليدان
عدد 

املوؤ�رشات

�رش  االأ

املحرومة 

 )%(

عدد 

املجاالت

1531.84. التعليم

2720.75. ال�صحة

3758.23. البنى التحتية

4520.15. امل�صكن

5940.46. حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 6955.15. و�صع االأ

4231.228الدليل العام مل�صتوى املعي�صة 

ويعر�س اجلدول )2-2( خل�صة ملوؤ�رشات امليادين ال�صتة للدليل   

�رش املحرومة يف  املقرتح. وهو يبني حاالت احلرمان ون�صبة االأ

وال�صفحة،  �صتمارة  واالإ وال�صوؤال  البيانات  وم�صدر  العراق 

بالن�صبة لكل موؤ�رش.

ب�صكل  ال�صتة  امليادين  موؤ�رشات   8-2 اإىل   3-2 اجلداول  وتبني   

العمود  ويبني  واحد.  مبيدان  جدول  كل  يخت�س  اإذ  تف�صيلي 

ول يف كل جدول اأ�صماء املوؤ�رشات التي متثل امليدان وحاالت  االأ

هذه املوؤ�رشات التي تتخذ علمات خمتلفة. ويبني العمود الثاين 

املراأة  اإ�صتمارة  اأو  �رشة  االأ اإ�صتمارة  يف  وقيمته  ال�صوؤال  رمز 

الب�صيطة  الرموز  اإدراج  مت  وقد  حالة.  لكل  بالن�صبة  والطفل 

�صئلة التي  �صتمارة. علما باأنه يف حالة االأ �صئلة كما ترد يف االإ للأ

عنها  امل�صجلة  البيانات  ترد  لها،  متعددة  اإجابات  بت�صجيل  ي�صمح 

بالن�صبة  املثال،  �صبيل  على  لها.  الفرعية  �صئلة  االأ م�صتوى  على 

ترد  العامة،  ال�صبكة  من  الكهرباء  بتوفر  املتعلق   HA10 لل�صوؤال 

 ha101 هي  فرعية  اأ�صئلة  �صتة  بيانات  ب�صكل  ال�صوؤال  هذا  بيانات 

�صئلة الفرعية  مر الذي يتطلب التعامل مع هذه االأ اإىل ha106، االأ

واحد.  �صوؤال  مع  ولي�س  املوؤ�رش  علمات  و�صع  عند  املتعددة 

ويعر�س يف العمود الثالث يف كل جدول علمة كل حالة. ويف 

�رش املحرومة اأو  خري من كل جدول تعر�س ن�صبة االأ العمود االأ

احلرمان  حاالت  تظليل  مت  لذلك  تو�صيحا  حالة.  لكل  فراد  االأ

وجمموع ن�صبة احلرمان لكل موؤ�رش يف اجلداول املذكورة. كما 

2-1 امليادين واملجاالت واملوؤ�رشات املعتمدة يف  يوجز املخطط 

بناء دليل م�صتوى املعي�صة يف العراق.

جدول2-2: ميادين وموؤ�رشات دليل م�شتوى املعي�شة وحالت احلرمان منها  

حاالت احلرمانامليدان اأو املوؤ�رش
% اأ�رش 

حمرومة 
ال�صفحةاإ�صتمارةرقم ال�صوؤال

اأول: ميدان التعليم

1. متابعة الدرا�صة
العمر 6-15 �صنة وال يتابع الدرا�صة 

بتدائية بتدائية ومل ينه االإ االإ
17.8

ED 02, HR 07,
 ED06stag,
,Ed06grad

 ED15stag,
 Ed15grad, ED 24,

ED 23

HH 21،16

25،23

بتدائية للبالغني2. امل�صتوى التعليمي للبالغني  53.2اإكمال املرحلة االإ

ED 02, HR 07,
 ED06stag,
,Ed06grad

 ED15stag,
,Ed15grad

ED 24 ,ED 23

HH 21،16

25،23

بتدائية  3.الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

)الوزن ½(
1524.4HU 10_01HH10 دقيقة فاأكرث 

4. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية 

)الوزن ½(
2033.6HU 10_02HH10 دقيقة فاأكرث

5. مدى الر�صا عن املدر�صة 
غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
17.1PM 01_09HH13

ثانيا: ميدان ال�شحة

مر�س  من  يعانون  الذين  �رشة  االأ اأفراد  عدد   .1

ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية 
37.0HH 03HH26فرد واحد اأو اأكرث
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حاالت احلرمانامليدان اأو املوؤ�رش
% اأ�رش 

حمرومة 
ال�صفحةاإ�صتمارةرقم ال�صوؤال

العمر(  اإىل  ن�صبة  )الوزن  طفال  للأ تغذية  �صوء   .2

)الوزن ½(

�صوء تغذية �صديد اأو معتدل اأو تغذية 

مفرطة اأو مفرطة جدا
9.4CV 08 – CV 01WC7

18.1CV 08 – CV 01WC7�صوء تغذية �صديد اأو معتدل3. التقزم )الطول ن�صبة اإىل العمر( )الوزن ½(

اآخر  اأثناء  ال�صحية  الرعاية  حول  �صت�صارة  االإ  .4

حمل
8.2AN 06WC2قابلة قانونية، اآخرون اأو ال اأحد

عام  م�صت�صفى  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .5

)الوزن ½(
4028.2HU 10_03HH10 دقيقة فاأكرث

�صحي  مركز  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .6

اأوىل/طبيب )الوزن ½(
2041.6HU 10_05HH10 دقيقة فاأكرث

7. مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية 
غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
37.7PM 01_10HH13

ثالثا: ميدان البنى التحتية

1. امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

عدم وجود تو�صيل من ال�صبكة العامة 

اإىل امل�صكن )معاجلة( اأو مياه معباأة يف 

زجاجات

31.8HA 29HH6

2. توفر مياه ال�رشب
خر اأو اإنقطاعات  م�صاكل من حني الآ

اأ�صبوعية اأو م�صاكل يومية
64.9HA 31HH6

3. مدى الر�صا عن نوعية املياه
غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
49.0PM 01_13HH13

4. توفر م�صدر للكهرباء

ال يوجد كهرباء اأو يوجد من م�صدر 

واحد فقط من غري ال�صبكة العامة اأو 

من ال�صبكة العامة فقط اأو من اكرث من 

م�صدر واحد من غري ال�صبكة العامة

71.0HA 10HH2

5. اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة

ال يوجد كهرباء اأو يوجد كهرباء مع 

اإنقطاع من وقت اإىل اآخر اأو ب�صكل 

اأ�صبوعي اأو يومي اأو يوجد لب�صع �صاعات 

يوميا

92.0HA 11HH2

6. و�صيلة ال�رشف ال�صحي

مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة فيها 

م�صاكل متكررة اأو ال�صبكة ال تعمل 

ب�صكل جيد مطلقا اأو حفرة اأو برميل اأو 

خزان يتم نقله اأو اأخرى 

43.1HA 18, HA 19HH4-3

7. و�صيلة التخل�س من النفايات

تو�صع يف حاوية مفتوحة اأو حترق 

اأو  تطمر اأو حتلل اأو ترمى اأو طرق 

اأخرى

69.7HA 20HH4

رابعا: ميدان امل�شكن

1. مادة بناء ال�صقف

طابوق/ بلو� اأو لنب/ ق�صب/ بردي 

اأو األواح حديدية متموجة )جينكو( اأو 

اأخرى

15.5IO 04HH54

39.7HA 03, HA 01HH1اأقل من 0.5 غرفة2. ح�صة الفرد من غرف امل�صكن

3. نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء
نفط اأو حطب اأو فحم اأو روث 

احليوانات اأو اأخرى 
22.4HA 09HH2

4. مدى الر�صا عن امل�صكن )امل�صاحة، اخل�صو�صية، 

التكلفة، ال�صو�صاء، البيئة داخل امل�صكن(

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
36.9

 PM 01_5 – PM
01_1HH13

5. عدد املكاره البيئية يف امل�صكن )من جمموع 3: 

براز يف البيت اأو �صاحته، مياه راكدة يف البيت 

اأو �صاحته، مياه جماري يف �صاحة امل�صكن(

122.9IO 10 – IO 08HH55 فاأكرث
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حاالت احلرمانامليدان اأو املوؤ�رش
% اأ�رش 

حمرومة 
ال�صفحةاإ�صتمارةرقم ال�صوؤال

خام�شا: ميدان حميط امل�شكن

1. مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري
غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
30.5PM 01_8HH13

2. نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن
طريق مفرو�س باحل�صى اأو طريق 

ترابي اأو اأخرى 
39.0IO 05HH54

و�صيارة  �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  3.اإمكانية 

طفاء االإ

لي�س باإمكان اأي منهما اأو باإمكان 

واحدة فقط
20.0IO 07 – IO 06HH55

4. مدى الر�صا عن توفر الدكاكني/ال�صوق
غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
30.5PM 01_14HH13

5. مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج 

امل�صكن

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
25.7PM 01_8HH13

6.عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن )من جمموع 

وأو�صاخ، مياه جماري، دخان،  5: قاذورات 

�صلحة( عربات ع�صكرية مدمرة، خمازن للأ

162.9IO 15 – IO 11HH55 فاأكرث

)من  امل�صكن  قرب  املرغوبة  غري  املواقع  عدد   .7

جمموع 8: نهر، �صكة حديد، طريق �رشيع، 

اأزبال،  منطقة �صناعية، �صغط عايل، جتمع 

منحدر، بداية وادي(

133.6IO 16_9 – IO 16 _1HH55 فاأكرث

طفال خارج  مان بالن�صبة للأ 8.مدى الر�صا عن االأ

امل�صكن

غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
34.4PM 01_7HH13

�صبوع اأو يوميا9. اإطلق النار يف منطقة ال�صكن 59.7PM 10HH15عدة مرات يف االأ

قت�شادي �رشة الإ �شاد�شا: ميدان و�شع الأ

1. متو�صط دخل الفرد 2004
دنى( اأو  منخف�س جدا )اخلمي�س االأ

منخف�س )ثاين اأدين خمي�س(
38.6HE 34HH37

خلل  دينار  األف   100 على  احل�صول  اإمكانية   .2

اأ�صبوع

رمبا ولكن اأ�صك اأو ال...

غري ممكن
63.9HE 41HH38

3. مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل
غري را�س اإىل حد ما اأو غري را�س 

مطلقا
56.2PM 15_1HH13

�رشة فراد االأ 4. و�صع حالة العمل الأ

مل يف احل�صول على عمل  اأو  فاقد االأ

هل  عاطل عن العمل اأو معار�صة االأ

اأو الزوج اأو عوائق اإجتماعية اأو ب�صبب 

اإحتياجات خا�صة اأو معاق اأو مري�س

11.2

LF 04-LF 01,
HR 07

LF 09, LF 07,
LF 06

HH29،16

30

عدد  على  مق�صوما  �رشة  االأ )حجم  عالة  االإ معدل   .5

العاملني(
53.6اأكرث من 5

HA 02
LF 03-LF 01HH29،1

757.1 اأو اأقل 6. عدد ال�صلع املعمرة )من جمموع 16 �صلعة(

HE 48_07-
HE48_1

HE 48_17-
HE 48_09

HH39

دخول  �صيارة،  )امل�صكن،  �صول  االأ 7.ملكية 

ملكية(

�صول �رشة اأي من االأ ال متلك االأ
17.8

HT 04 ,HE 48_18,
HE 25 – HE 22HH 39،11

37

)من  تاأمينها  املمكن  احلياتية  املتطلبات  عدد   .8

بارد  منزل  �صتاء،  دافئ  منزل   :6 جمموع 

املنزل،  خارج  اإجازه  اأ�صبوع  ق�صاء  �صيفا، 

ثاث، �رشاء ثياب، اأكل حلم اأو �صمك( تغري االأ

251.2HE 39_6 – HE30_01HH38 اأو اأقل

جمايل  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ 27.3HE 40HH38نحن من بني الفقراء يف العراق9. تقييم االأ

�رشة HH اإ�صتمارة االأ  *
WC اإ�صتمارة املراأة والطفل  *
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2-3 قيا�س اأدلة امليادين

اأول: ميدان التعليم 

م�صتوى  منها على  اإثنان  موؤ�رشات،  بخم�صة  امليدان  هذا  دليل  يقا�س 

�رشة، حددت علماتها كما هو  �رشة وثلثة على م�صتوى االأ اأفراد االأ

مبني يف اجلدول )2-3(. ومتثل املوؤ�رشات اخلم�صة اأربعة جماالت 

مليدان التعليم هي:

على  ينطبق  واحد  مبوؤ�رش  املجال  هذا  يقا�س  الدرا�صة:  متابعة   .1

ممن  فراد  االأ على  وكذلك  �صنة   15-6 العمر  �صمن  فراد  االأ

يتابعون الدرا�صة بغ�س النظر عن ال�صن. ومبوجب هذا املوؤ�رش 

بتدائية  ُيعد كل فرد �صمن العمر 6-15 �صنة وال يتابع الدرا�صة االإ

بتدائية حمروما.  ومل ينه االإ

على  ينطبق  واحد  مبوؤ�رش  يقا�س  للبالغني:  التعليمي  امل�صتوى   .2

فراد البالغني عمر 15 �صنة فاأكرث، ومبوجبه ُيعد كل فرد بالغ  االأ

بتدائية حمروما.  مل يكمل املرحلة االإ

اإىل املدر�صة: وميثل مبوؤ�رشين، واحد يخ�س  اإمكانية الو�صول   .3

خر يخ�س  بتدائية واالآ الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

كل  ويعطى  الثانوية،  املدر�صة  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت 

اإذا  �رشة حمرومة  االأ الوزن. وُتعد  املوؤ�رشين ن�صف  واحد من 

اإىل  15 دقيقة بالن�صبة  كان الوقت امل�صتغرق للو�صول يزيد عن 

بتدائية وعن 20 دقيقة بالن�صبة اإىل املدر�صة الثانوية. املدر�صة االإ

مدى  حول  واحد  مبوؤ�رش  يقا�س  للمدر�صة:  النوعي  امل�صتوى   .4

�رشة  �رشة. وُتعد االأ الر�صا عن املدر�صة �صمن املنطقة ال�صكنية للأ

حمرومة اإذا كانت غري را�صية اإىل حد ما اأو غري را�صية مطلقا 

عن املدر�صة.

جدول 2-3: موؤ�رشات ميدان التعليم

%العلمةالسؤال والرمزاملوؤ�رش

1SEnrl_1. متابعة الدرا�صة

:Ed 02=2يتابع الدرا�صة حاليا، واملرحلة التعليمية وال�صف حاليا:

ed06stag=11.0115.4اإبتدائي

ed06stag= 2 & ed06grad=7 1.01.7متو�صطة: ال�صف 7

ed06stag= 2 & ed06grad=8 1.11.6متو�صطة: ال�صف 8

ed06stag= 2 & ed06grad=9 1.21.4متو�صطة: ال�صف 9

ed06stag= 3,4 & ed06grad=101.31.0اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 10

ed06stag= 3,4 & ed06grad=11 1.40.8اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 11

ed06stag= 3,4 & ed06grad=12 1.51.0اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 12

عدادية: ال�صف  1 اأو 2 ed06stag=5 & ed06grad=1,21.60دبلوم بعد االإ

ed06stag=6 & ed06grad=1,2 1.60.7جامعي: ال�صف 1 اأو 2

ed06stag=6 & ed06grad=3,41.70.6جامعي: ال�صف 3 اأو 4

ed06stag=6 & ed06grad=5.61.80.1جامعي )هند�صة، طب( اأو درا�صات عليا: ال�صف 5 اأو 6

ed06stag=6 & ed06grad>=7 2.00.1درا�صات عليا: ال�صف 7 فاأكرث

لتحاق باملدر�صة وغري ملتحق بالدرا�صة حاليا،  العمر 6-15 �صبق له االإ

واأعلى �صف ومرحلة اأنهاها:

HR 072>=6 & HR 07<=15 & 
ED 02=3:

ed15stag= 1 & ed15grad=1 0.20.2اإبتدائي: ال�صف 1

ed15stag= 1 & ed15grad=2 0.40.3اإبتدائي: ال�صف 2

ed15stag= 1 & ed15grad=3 0.60.4اإبتدائي: ال�صف 3

ed15stag= 1 & ed15grad=4 0.70.5اإبتدائي: ال�صف 4

ed15stag= 1 & ed15grad=5 0.80.6اإبتدائي: ال�صف 5

ed15stag= 1 & ed15grad=6 1.00.7اإبتدائي: ال�صف 6

ed15stag= 2 & ed15grad=7 1.10.1متو�صطة: ال�صف 7

ed15stag= 2 & ed15grad=8 1.20.1متو�صطة: ال�صف 8

�رش وكما مبني. خريتني حيث اأنهما حم�صوبتان على اأ�صا�س عدد االأ فراد، با�صتثناء الن�صبتني املئويتني االأ الن�صب املئوية  لهذا املوؤ�رش حم�صوبة على اأ�صا�س عدد االأ  1
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%العلمةالسؤال والرمزاملوؤ�رش

ed15stag= 2 & ed15grad=9 1.30متو�صطة: ال�صف 9

ed15stag= 3,4 & ed15grad=101.40اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 10

العمر 6-15 ومل ي�صبق اأن اإلتحق باملدر�صة، ومعرفة القراءة 

والكتابة:
2HR 07>=6 & HR 07<=15 &          D 01=2:

ED 23 = 302.0اأمي )ال يقراأ وال يكتب(

ED 23 = 2, ED 24 = 30.20يقراأ ب�صعوبة وال يكتب

ED 23 = 2, ED 24 = 20.40.1يقراأ ب�صعوبة ويكتب ب�صعوبة

ED 23 = 1, ED 24 = 30.30يقراأ ب�صهولة وال يكتب 

ED 23 = 1, ED 24 = 20.50يقراأ ب�صهولة ويكتب ب�صعوبة

ED 23 = 1, ED 24 = 10.70.1يقراأ ب�صهولة ويكتب ب�صهولة

ال ينطبق املوؤ�رش )العمر اأاقل من 6 اأو العمر اأكرث من 15 وال يتابع 

الدرا�صة حاليا( اأو  ال اأعرف اأو ال اإجابة 
..70.4

فراد  4.3ن�صبة احلرمان على م�صتوى االأ

�رش )وفقا ملتو�صط علمات اأفراد كل اأ�رشة( على م�صتوى االأ

�رش التي ال ينطبق عليها املوؤ�رش )لي�س لديها فرد ما بني 6 و15   ن�صبة االأ

�صنة ولي�س فيها من يتابع الدرا�صة حاليا( اأو ال اأعرف اأو ال اإجابة لكل 

�رشة اأفراد االأ

32.5

�رش 14.7ن�صبة احلرمان على م�صتوى االأ

2SEdSt_1. امل�صتوى التعليمي للبالغني

: HR 07>=15 &Ed 02=2العمر 15 فاأكرث يتابع الدرا�صة، وال�صف واملرحلة احلالية:

ed06stag= 1 & ed06grad=1 0.130.0اإبتدائي: ال�صف 1

ed06stag= 1 & ed06grad=2 0.30.0اإبتدائي: ال�صف 2

ed06stag= 1 & ed06grad=3 0.50.0اإبتدائي: ال�صف 3

ed06stag= 1 & ed06grad=4 0.60.0اإبتدائي: ال�صف 4

ed06stag= 1 & ed06grad=4 0.70.0اإبتدائي: ال�صف 5

ed06stag= 1 & ed06grad=6 0.80.1اإبتدائي: ال�صف 6

ed06stag= 2 & ed06grad=7 1.00.3متو�صطة: ال�صف 7

ed06stag= 2 & ed06grad=8 1.10.6متو�صطة: ال�صف 8

ed06stag= 2 & ed06grad=9 1.21.0متو�صطة: ال�صف 9

ed06stag= 3,4 & ed06grad=101.31.0اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 10

ed06stag= 3,4 & ed06grad=11 1.40.8اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 11

ed06stag= 3,4 & ed06grad=12 1.51.0اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 12

عدادية: ال�صف 1 اأو 2 ed06stag=5 & ed06grad=1,2 1.60.5دبلوم بعد االإ

ed06stag=6 & ed06grad=1,2 1.60.7جامعي: ال�صف 1 اأو 2

ed06stag=6 & ed06grad=3,41.70.6جامعي: ال�صف 3 اأو 4

ed06stag=6 & ed06grad=5.61.80.1جامعي )هند�صة، طب( اأو درا�صات عليا: ال�صف 5 اأو 6

ed06stag=6 & ed06grad>=7 1.90.1درا�صات عليا: ال�صف 7 فاأكرث

لتحاق باملدر�صة وغري ملتحق بالدرا�صة  العمر 15 فاأكرث �صبق له االإ

حاليا، واأعلى �صف ومرحلة اأنهاها:
HR 07>=15 & ED 02=3:

ed15stag= 1 & ed15grad=1 0.20.5اإبتدائي: ال�صف 1

ed15stag= 1 & ed15grad=2 0.40.8اإبتدائي: ال�صف 2

HR07 هو عمر الفرد بناًء على اآخر عيد ميلد له، مثًل اإذا كان عمره يبلغ 11 �صنة وت�صعة اأ�صهر و�صتة اأيام تكون قيمة HR07 امل�صجلة 11.  2

�رش وكما مبني. خريتني حيث اأنهما حم�صوبتان على اأ�صا�س عدد االأ فراد، با�صتثناء الن�صبتني املئويتني االأ الن�صب املئوية  لهذا املوؤ�رش حم�صوبة على اأ�صا�س عدد االأ  3



13 ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق امللف الإ

%العلمةالسؤال والرمزاملوؤ�رش

ed15stag= 1 & ed15grad=3 0.61.3اإبتدائي: ال�صف 3

ed15stag= 1 & ed15grad=4 0.72.4اإبتدائي: ال�صف 4

ed15stag= 1 & ed15grad=5 0.84.1اإبتدائي: ال�صف 5

ed15stag= 1 & ed15grad=6 1.010.1اإبتدائي: ال�صف 6

ed15stag= 2 & ed15grad=7 1.12.3متو�صطة: ال�صف 7

ed15stag= 2 & ed15grad=8 1.23.0متو�صطة: ال�صف 8

ed15stag= 2 & ed15grad=9 1.34.3متو�صطة: ال�صف 9

ed15stag= 3,4 & ed15grad=101.40.3اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 10

ed15srag= 3,4 & ed15grad=11 1.50.7اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 11

ed15srag= 3,4 & ed15grad=12 1.63.6اإعدادية اأو مهني/ زراعي/ �صناعي/ جتارة..: ال�صف 12

عدادية: ال�صف 1 اأو 2 ed06stag=5 & ed06grad=1,21.73.0دبلوم بعد االإ

ed06stag=6 & ed06grad=1,2 1.70.1جامعي: ال�صف 1 اأو 2

ed06stag=6 & ed06grad=3,41.82.7جامعي: ال�صف 3 اأو 4

ed06stag=6 & ed06grad=5.61.90.2جامعي )هند�صة، طب( اأو درا�صات عليا: ال�صف 5 اأو 6

ed06stag=6 & ed06grad>=7 2.00.3درا�صات عليا: ال�صف 7 فاأكرث

العمر 15 فاأكرث ومل ي�صبق اأن اإلتحق باملدر�صة، ومعرفة القراءة 

والكتابة:
HR 07>=6 & HR 07<=15 &          D 01=2:

ED 23 = 3011.7اأمي )ال يقراأ وال يكتب(

ED 23 = 2, ED 24 = 30.20.2يقراأ ب�صعوبة وال يكتب

ED 23 = 2, ED 24 = 20.40.7يقراأ ب�صعوبة ويكتب ب�صعوبة

ED 23 = 1, ED 24 = 30.30.0يقراأ ب�صهولة وال يكتب 

ED 23 = 1, ED 24 = 20.50.1يقراأ ب�صهولة ويكتب ب�صعوبة

ED 23 = 1, ED 24 = 10.70.4يقراأ ب�صهولة ويكتب ب�صهولة

HR 07 <15 ..40.3ال ينطبق املوؤ�رش )العمر اأقل من 15( اأو ال اأعرف اأو ال اإجابة

فراد  22.3ن�صبة احلرمان على م�صتوى االأ

�رش )وفقا ملتو�صط علمات اأفراد كل اأ�رشة( على م�صتوى االأ

�رشة 0.1 ال اأعرف اأو ال اإجابة لكل اأفراد االأ

�رش 47.4ن�صبة احلرمان على م�صتوى االأ

بتدائية )دقيقة( 3SElScD. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

hu10_01<525.8اأقل من 5

5hu10_01>=5 & hu10_01 <101.540.6 اإىل اأقل من 10 

10hu10_01>=10 & hu10_01<151.029.2 اإىل اأقل من 15 

15hu10_01>=15 & hu10_01<200.813.9 اإىل اأقل من 20 

20hu10_01>=20 & hu10_01<250.63.9 اإىل اأقل من 25 

25hu10_01>=25 & hu10_01<300.40.5 اإىل اأقل من 30 

30hu10_01>=30 & hu10_01<400.24.3 اإىل اأقل من 40 

hu10_01>=400.01.8اأكرث من 40 

0.2..ال اأعرف اأو ال اإجابة

24.4ن�صبة احلرمان
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4SScScD. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية )دقيقة(

hu10_02<52.02.2اأقل من 5

5hu10_02>=5 & hu10_02<101.615.4 اإىل اأقل من 10 

10hu10_02>=10 & hu10_02<151.326.7 اإىل اأقل من 15 

15hu10_02>=15 & hu10_02<201.021.7 اإىل اأقل من 20 

20hu10_02>=20 & hu10_02<250.79.7 اإىل اأقل من 25 

25hu10_02>=25 & hu10_02<300.41.6 اإىل اأقل من 30 

30hu10_02>=30 & hu10_02<400.214.5 اإىل اأقل من 40 

hu10_02>=400.07.7اأكرث من 40 

0.4..ال اأعرف اأو ال اإجابة

33.6ن�صبة احلرمان

5SHsScl. مدى الر�صا  عن املدر�صة 

pm01_09=12.028.5را�س جدا

pm01_09=21.532.7را�س اإىل حد ما

pm01_09=31.020.7مقبول

pm01_09=40.59.6غري را�س اإىل حد ما

pm01_09=507.5غري را�س مطلقا

1.0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

17.1ن�صبة احلرمان 

ثانيا: ميدان ال�شحة 

م�صتوى  على  منها  اأربعة  موؤ�رشات،  ب�صبعة  امليدان  هذا  دليل  يقا�س 

�رشة، حددت علماتها كما هو  �رشة وثلثة على م�صتوى االأ اأفراد االأ

مليدان  املوؤ�رشات خم�صة جماالت  )2-4(. ومتثل  اجلدول  مبني يف 

ال�صحة هي:

اأفراد  موؤ�رش عدد  ال�صحية: وميثله  وامل�صاكل  املزمنة  مرا�س  االأ  .1

م�صاكل  اأو  مزمن  ع�صوي  مر�س  من  يعانون  الذين  �رشة  االأ

�رشة  االأ وُتعد  ال�صن.  اأو  عاقة  االإ اأو  �صابات  االإ ب�صبب  �صحية 

مر�س  من  يعاين  فيها  واحد  فرد  من  اأكرث  كان  اإذا  حمرومة 

مزمن اأو م�صاكل �صحية. 

املجال مبوؤ�رشين يخ�صان  هذا  طفال: وميثل  للأ التغذوية  احلالة   .2

طفال دون �صن اخلام�صة، هما موؤ�رش الوزن ن�صبة اإىل العمر  االأ

ول، يعد  وموؤ�رش الطول ن�صبة اإىل العمر. وبالن�صبة للموؤ�رش االأ

اإىل  ن�صبة  تغذية(  )�صوء  الوزن  اإنخفا�س  من  يعاين  اأنه  الطفل 

الو�صيط  عن  معياريتني  درجتني  عن  يقل  قيا�صه  كان  اإذا  العمر 

واأنه يعاين من اإرتفاع الوزن )فرط تغذية( اإذا كان قيا�صه يزيد 

عن درجتني معياريتني عن الو�صيط. اأما بالن�صبة ملوؤ�رش الطول 

ن�صبة اإىل العمر، فيعد الطفل اأنه يعاين من اإنخفا�س الطول ن�صبة 

اإىل العمر)التقزم( اإذا كان قيا�صه يقل عن درجتني معياريتني عن 

عن  يزيد  قيا�صه  كان  اإذا  مفرطة  تغذية  من  يعاين  وانه  الو�صيط 

درجتني معياريتني عن الو�صيط. ويعطى كل واحد من املوؤ�رشين 

نحراف  واالأ الو�صيط  بداللة  القيا�س  ومعيار  الوزن.  ن�صف 

الدولية  العلمية  واملوؤ�ص�صات  املنظمات  قبل  من  معتمد  املعياري 

طفال. املهتمة مب�صاكل �صوء تغذية االأ

حول  �صت�صارة  االإ موؤ�رش  وميثله  احلمل:  اأثناء  ال�صحية  الرعاية   .3

الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل حيث ُتعد املراأة احلامل حمرومة 

من الرعاية ال�صحية اإذا مل ت�صت�رش طبيبا اأو ممر�صة خلل فرتة 

احلمل.

مبوؤ�رشين  وميثل  ال�صحية:  املوؤ�ص�صات  اإىل  الو�صول  اإمكانية   .4

عام  م�صت�صفى  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت  يخ�س  احدهما 

�صحي  مركز  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت  يخ�س  خر  واالآ

اأوىل اأو طبيب. ويعطى كل واحد من املوؤ�رشين ن�صف الوزن. 

�رشة حمرومة اإذا كان الوقت امل�صتغرق للو�صول يزيد  وُتعد االأ

عن 40 دقيقة بالن�صبة اإىل امل�صت�صفى العام وعن 20 دقيقة بالن�صبة 

اإىل مركز �صحي اأوىل اأو طبيب.

واحد  مبوؤ�رش  ويقا�س  ال�صحية:  للخدمات  النوعي  امل�صتوى   .5

حول مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية �صمن املنطقة ال�صكنية 

�رشة حمرومة اإذا كانت غري را�صية اإىل حد ما  �رشة. وُتعد االأ للأ

اأو غري را�صية مطلقا عن هذه اخلدمات.
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�صابات �صمن  مرا�س املفاجئة اأو االإ �صابة باالأ ورغم اأهمية جمال االإ

لق�رش  نظرا  �صموله  اإمكانية  امل�صح  بيانات  تتيح  ال  ال�صحة،  ميدان 

مرا�س  الفرتة املرجعية املحددة لذلك اإذ مت ال�صوؤال عن التعر�س للأ

جدول 2-4: موؤ�رشات ميدان ال�شحة

%العلمةال�صوؤال والرمزاملوؤ�رش

�رشة الذين يعانون من مر�س ع�صوي مزمن اأو  1. عدد اأفراد االأ

عاقة اأو ال�صن �صابات اأو االإ م�صاكل �صحية ب�صبب االإ
Sdsbl

0SUM HH 03=1 is 042562.7

1SUM HH 03=1 is 1124.9

2SUM HH 03=1 is 20.59.7

3SUM HH 03=1 is 30.251.9

4SUM HH 03=1 is >=400.7 فاأكرث

0.0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

37.0ن�صبة احلرمان 

طفال )الوزن ن�صبة اإىل العمر( 2SMalNut. �صوء تغذية االأ

Wazg=1060.3�صوء تغذية �صديد

Wazg=20.51.0�صوء تغذية معتدل

Wazg=329.7تغذية اإعتيادية

Wazg=40.80.1تغذية مفرطة

Wazg=50.60.1تغذية مفرطة جدا

88.8..ال اأعرف اأو ال اإجابة

1.5ن�صبة احلرمان 

�رش )وفقا ملتو�صط علمات اأفراد كل اأ�رشة( على م�صتوى االأ

�رشة طفل بعمر من �صتة اأ�صهر اإىل اأقل من 5  ال ينطبق )لي�س لدى االأ

�رشة �صنة( ال اأعرف اأو ال اإجابة لكل اأفراد االأ
54.3

�رش 9.14.2ن�صبة احلرمان على م�صتوى االأ

3SStntng. التقزم )الطول ن�صبة اإىل العمر(

Hazg=1070.8�صوء تغذية �صديد  

Hazg=20.51.6�صوء تغذية معتدل

Hazg=327.9تغذية اإعتيادية

.Hazg=40.82تغذية مفرطة

.Hazg=50.61تغذية مفرطة جدا

89.5ال اأعرف اأو ال اإجابة

2.7ن�صبة احلرمان 

�رش )وفقا ملتو�صط علمات اأفراد كل اأ�رشة( على م�صتوى االأ

�رشة طفل بعمر من �صتة اأ�صهر اإىل اقل من 5  ال ينطبق )لي�س لدى االأ

�رشة �صنة( ال اأعرف اأو ال اإجابة لكل اأفراد االأ
56.1

�رش 8.0ن�صبة احلرمان على م�صتوى االأ

عاقة اأو �صن ال�صيخوخة«. �صابات اأو االإ عاقة �صمن �صوؤال واحد يف اإ�صتمارة امل�صح: »هل يعاين الفرد من مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية ب�صبب االإ دجمت حالة املر�س املزمن مع حالة االإ  4

�رش. جميع الن�صب املئوية لهذا املوؤ�رش حم�صوبة على اأ�صا�س عدد االأ  5

�رش. خريتني للموؤ�رش حم�صوبتان على اأ�صا�س عدد االأ فراد، والن�صبتني املئويتني االأ الن�صبة املئوية هذه والن�صب املئوية ال�صتة حتتها حم�صوبة على اأ�صا�س عدد االأ  6

�رش. خريتني للموؤ�رش حم�صوبتان على اأ�صا�س عدد االأ فراد، والن�صبتني املئويتني االأ الن�صبة املئوية هذه والن�صب املئوية ال�صتة حتتها حم�صوبة على اأ�صا�س عدد االأ  7

مر  �صبوعني املا�صيني فقط، االأ �صابات خلل فرتة االأ اأو االإ املفاجئة 

فراد الذين تعر�صوا اإىل مر�س اأو  الذي اأدى اإىل انخفا�س ن�صبة االأ

اإ�صابة يف عينة امل�صح اإذ بلغت الن�صبة املذكورة 5.7% فقط.
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�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء احلمل8 4. االإ

1.75984.7نعم/ طبيب

AN 06=211.1نعم/ ممر�صة 

.AN 06=30.79نعم/ قابلة قانونية

.AN 06=40.42نعم/ اآخرون

AN 06=5013.1ال اأحد

0.1..ال اأعرف اأو ال اإجابة

14.2ن�صبة احلرمان 

�رش )وفقا ملتو�صط علمات اأفراد كل اأ�رشة( على م�صتوى االأ

�رشة ن�صاء متزوجات اأو �صبق لهن الزواج  ال ينطبق )لي�س لدى االأ

واأعمارهن اقل من 55 �صنة وح�صل لهن حمل خلل ال�صنوات 

�رشة اخلم�صة املا�صية( ال اأعرف اأو ال اإجابة لكل اأفراد االأ

45.8

�رش 7.3ن�صبة احلرمان على م�صتوى االأ

5SPbHsD. الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام )دقيقة(

hu10_03<1022.9اأقل من 10

10hu10_03>=10 & hu10_03 <201.622.7 اإىل اأقل من20  

20hu10_03>=20 & hu10_03<301.314.1 اإىل اأقل من 30 

30hu10_03>=30 & hu10_03<401.030.3 اإىل اأقل من 40 

40hu10_03>=40 & hu10_03<600.79.7 اإىل اأقل من 60 

60hu10_03>=60 & hu10_03<800.414.8 اإىل اأقل من 80 

80hu10_03>=80 & hu10_03<1000.22.7 اإىل اأقل من 100 

100hu10_03>=1000.02.2 فاأكرث

0.6..ال اأعرف اأو ال اإجابة

28.2ن�صبة احلرمان

6SHcDrD.الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل/طبيب)دقيقة(

hu10_05<52.01.1اأقل من 5

5hu10_05>=5 & hu10_05<101.610.2 اإىل اأقل من 10 

10hu10_05>=10 & hu10_05<151.321.8 اإىل اأقل من 15 

15hu10_05>=15 & hu10_05<201.025.0 اإىل اأقل من 20 

20hu10_05>=20 & hu10_05<250.711.8 اإىل اأقل من 25 

25hu10_05>=25 & hu10_05<300.41.9 اإىل اأقل من 30 

30hu10_05>=30 & hu10_05<400.217.9 اإىل اأقل من 40 

hu10_02>=400.010.0اأكرث من 40 

0.3..ال اأعرف اأو ال اإجابة

41.6ن�صبة احلرمان

7SHsHlS. مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية

pm01_10=12.013.4را�س جدا

ن بياناته جمعت �صمن اإ�صتمارة املراأة والطفل والتي �صملت الن�صاء اللواتي  يخ�س هذا املوؤ�رش الن�صاء املتزوجات اأو اللواتي �صبق لهن الزواج واأعمارهن اأقل من 55 �صنة وح�صل لهن حمل خلل ال�صنوات اخلم�صة املا�صية. ويتطلب هذا املوؤ�رش معاملة خا�صة الأ  8

�صتمارة جميع اأ�رش العينة. ترتاوح اأعمارهن ما بني 15 – 54 �صنة فقط وبالتايل مل ت�صمل يف هذه االإ

خريتني للموؤ�رش حم�صوبتان على  الن�صبة املئوية هذه والن�صب املئوية ال�صتة حتتها حم�صوبة على اأ�صا�س عدد الن�صاء املتزوجات اأو اللواتي �صبق لهن الزواج واأعمارهن اأقل من 55 �صنة وح�صل لهن حمل خلل ال�صنوات اخلم�صة املا�صية، والن�صبتني املئويتني االأ  9

�رش. اأ�صا�س عدد االأ
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جدول 2-5: موؤ�رشات ميدان البنى التحتية 

اأ�رش)%(العلمةال�صوؤال والرمزاملوؤ�رش

1SWtSr. امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

HA29=200.21.8اآخر

HA29=180.20.0خزان �صحل 

HA29=170.20.1بركة/بحرية

HA29=160.35.7نهر

HA29=150.40.4نبع مياه

مطار HA29=140.20.0جتمع ملياه االأ

HA29=130.77.9خزان/ �صهريج

HA29=120.30.2بئر عام/ خزان عام مغطى

HA29=110.40.4بئر مغطى مع حنفية يف �صاحة املنزل

HA29=100.30.4بئر عام مفتوح

HA29=90.50.4بئر مفتوح يف �صاحة املنزل

HA29=80.40.2حنفية عامة )غري معاجلة(

%العلمةال�صوؤال والرمزاملوؤ�رش

pm01_10=21.526.3را�س اإىل حد ما

pm01_10=31.022.5مقبول

pm01_10=40.519.1غري را�س اإىل حد ما

pm01_10=5018.6غري را�س مطلقا

0.2..ال اأعرف اأو ال اإجابة

37.7ن�صبة احلرمان 

ثالثا: ميدان البنى التحتية 

يقا�س دليل هذا امليدان ب�صبعة موؤ�رشات حددت علماتها كما هو مبني 

يف اجلدول )2-5(. ومتثل هذه املوؤ�رشات ثلثة جماالت هي:

املاء: وميثل هذا املجال ثلثة موؤ�رشات تتعلق مب�صدر وتوفر مياه   .1

ال�رشب،  مياه  م�صدر  ملوؤ�رش  وبالن�صبة  املياه.  وبنوعية  ال�رشب 

ال�رشب  ملياه  الرئي�صي  م�صدرها  كان  اإذا  حمرومة  �رشة  االأ ُتعد 

مبياه  يزودها  امل�صكن  اإىل  العامة  ال�صبكة  من  تو�صيل  هو  لي�س 

معاجلة وال هو مياه معباأة يف زجاجات. وبالن�صبة ملوؤ�رش توفر 

�رشة حمرومة اإذا كانت ال�صبكة العامة التي  مياه ال�رشب، ُتعد االأ

جتهزها مبياه ال�رشب تعاين من م�صاكل يومية اأو من اإنقطاعات 

�رشة حمرومة  اأ�صبوعية. اأما بالن�صبة ملوؤ�رش نوعية املياه، فُتعد االأ

اإذا كانت غري را�صية اإىل حد ما اأو غري را�صية مطلقا عنها.

الكهرباء  مب�صدر  ول  االأ يتعلق  موؤ�رشان  وميثله  الكهرباء:   .2

وُتعد  العامة.  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  باإ�صتقرار  والثاين 

ال  كانت  اإذا  الكهرباء  م�صدر  ملوؤ�رش  بالن�صبة  حمرومة  �رشة  االأ

�رشة حمرومة  حت�صل على الكهرباء من ال�صبكة العامة. وُتعد االأ

اإذا  العامة  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار  ملوؤ�رش  بالن�صبة 

من  يعاين  العامة  ال�صبكة  من  عليه  حت�صل  الذي  الكهرباء  كان 

لب�صع  الكهرباء  اإنها حت�صل على  اأو  يومي  اأو  اأ�صبوعي  اإنقطاع 

�صاعات يوميا.  

ول  االأ يتعلق  موؤ�رشان  وميثله  والنفايات:  ال�صحي  ال�رشف   .3

بو�صيلة ال�رشف ال�صحي والثاين بو�صيلة التخل�س من النفايات. 

ال�صحي  ال�رشف  و�صيلة  ملوؤ�رش  بالن�صبة  حمرومة  �رشة  االأ وُتعد 

اإذا كان م�صكنها لي�س مت�صل بحفرة اإمت�صا�صية وال ب�صبكة عامة 

�رشة  االأ وُتعد  م�صاكل.  دون  تقريبا  تعمل  ال�صحي  لل�رشف 

حمرومة بالن�صبة ملوؤ�رش و�صيلة التخل�س من النفايات اإذا مل تكن 

قبل  اأو جمعها من  مغلقة  النفايات يف حاوية  الو�صيلة هي و�صع 

عامل القمامة.  

واأعطيت املوؤ�رشات ال�صبعة اأوزانا مت�صاوية لكي يح�صل جمال املاء، 

للمجالني  بالن�صبة  مبوؤ�رشين  مقارنة  موؤ�رشات  ثلثة  يت�صمن  والذي 

خرين، وزنا يزيد عن وزن كل من جمايل الكهرباء وال�رشف  االآ

ال�صحي والنفايات وذلك نظرا ملا ي�صكله املاء من حاجة اأ�صا�صية اكرث 

اأهمية من الكهرباء اأو ال�رشف ال�صحي والنفايات.  
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اأ�رش)%(العلمةال�صوؤال والرمزاملوؤ�رش

HA29=70.51.0حنفية عامة )معاجلة(

HA29=60.60.2حنفية داخل �صاحة املنزل )غري معاجلة(

HA29=50.81.1حنفية داخل �صاحة املنزل )معاجلة(

HA29=40.60.2تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل املبنى ولي�س اإىل امل�صكن )غري معاجلة(

HA29=30.82.3تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل املبنى ولي�س اإىل امل�صكن )معاجلة(

HA29=20.99.6تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن )غري معاجلة(

HA29=11.7568.1تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن )معاجلة(

HA29=192.00.1  مياه معباأة يف زجاجات

0.0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

31.8ن�صبة احلرمان

2SWtRl. توفر مياه ال�رشب

ha31 =4027.3م�صاكل يومية

ha31 =30.55.4اإنقطاعات اأ�صبوعية

خر ha31 =21.032.2م�صاكل من حني الآ

ha31 =11.7535.1تقريبا ال م�صاكل

ha31 =8,9..0.1ال اأعرف اأو ال اإجابة

32.7ن�صبة احلرمان

3SHsWtQl. مدى الر�صا  عن نوعية املياه

pm01_13=12.012.0را�س جدا

pm01_13=21.519.4را�س اإىل حد ما

pm01_13=31.019.7مقبول

pm01_13=40.520.3غري را�س اإىل حد ما

pm01_13=5028.5غري را�س مطلقا

0.1..ال اأعرف اأو ال اإجابة

49.0ن�صبة احلرمان 

4SElects. توفر م�صدر للكهرباء10

One value: HA10=6 00.4ال يوجد كهرباء

One value: HA10=2,3,4 or 5 0.5يوجد كهرباء من م�صدر واحد فقط من غري ال�صبكة العامة
2.9

One value: HA10=2,3,4 or 5 0.9يوجد كهرباء من اأكرث من م�صدر واحد من غري ال�صبكة العامة
0.1

One value: HA10=1 1.067.6يوجد كهرباء من ال�صبكة العامة فقط 

يوجد كهرباء من ال�صبكة العامة ومن م�صدر اآخر فقط
2 values: HA10=1 & HA10=2,3,4 
or 5 once1.528.8

يوجد كهرباء من ال�صبكة العامة ومن اأكرث من م�صدر اآخر
3 values: HA10=1 & HA10=2,3,4 
or 5 twice2.0

0.1

0.0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

3.5ن�صبة احلرمان

5SElecta. اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة 

One value: HA10=600.4يوجد كهرباء

HA 11=50.415.8كهرباء لب�صع �صاعات يوميا

HA 11=40.658.9كهرباء مع اإنقطاع يومي

HA 11=30.86.6كهرباء مع اإنقطاع اأ�صبوعي

�رشة.  دامة وال�صيانة من قبل االأ اإعتمدت ذات املعاملة للمولد اخلا�س وللمولد امل�صرت�، اإال اأنه اأعطيت اأف�صلية لل�صبكة العامة باعتبار اأنها توفر كهرباء دون �صجيج ودون احلاجة اإىل االإ  10
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اأ�رش)%(العلمةال�صوؤال والرمزاملوؤ�رش

HA 11=21.010.3كهرباء مع اإنقطاع من وقت اإىل اآخر

HA 11=11.754.7كهرباء م�صتقرة

3.2..ال اأعرف اأو ال اإجابة

81.7ن�صبة احلرمان 

6Ssan. و�صيلة ال�رشف ال�صحي

HA18=505.7حفرة مفتوحة

HA18=60.22.6اأخرى 

HA18=40.30.2برميل اأو خزان يتم نقله

HA18=30.715.3حفرة مغطاة

HA18=1, HA19=30.53.3مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة ال تعمل ب�صكل جيد مطلقا

HA18=1, HA19=20.916.0مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة فيها م�صاكل متكررة

HA18=21.039.2مت�صل بحفرة اإمت�صا�صية

HA18=1, HA19=11.7517.5مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة تعمل تقريبا دون م�صاكل

0.2..ال اأعرف اأو ال اإجابة

43.1ن�صبة احلرمان

7Sgarb. و�صيلة التخل�س من النفايات

HA20=5053.1ترمى

HA20=60.10.4حتلل

HA20=80.20.1طرق اأخرى 

HA20=70.30.1تطمر 

HA20=40.310.6حترق

HA20=20.65.3تو�صع يف حاوية مفتوحة

HA20=31.00.8تو�صع يف حاوية مغلقة 

HA20=11.7529.5جتمع من قبل عامل القمامة

0.0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

69.7ن�صبة احلرمان

رابعًا: ميدان امل�شكن 

يقا�س دليل هذا امليدان بخم�صة موؤ�رشات حددت علماتها كما هو مبني 

يف اجلدول )2-6(. ومتثل هذه املوؤ�رشات خم�صة جماالت هي:

بناء  مادة  موؤ�رش  املجال  هذا  وميثل  للم�صكن:  ن�صائية  االإ املادة   .1

�رشة حمرومة اإذا مل تكن مادة بناء �صقف امل�صكن  ال�صقف وُتعد االأ

اأ�صلعًا حديدية اأو خر�صانة )كونكريت(.

امل�صكن،  غرف  من  الفرد  ح�صة  موؤ�رش  وميثله  كتظاظ:  االإ  .2

عدد  من  الفرد  ح�صة  قلت  اإذا  حمرومة  �رشة  االأ ُتعد  ومبوجبه 

الغرف الكلي للم�صكن عن ن�صف غرفة. 

الطاقة  نوع  موؤ�رش  وميثله  امل�صكن:  �صمن  امل�صتخدمة  الطاقة   .3

�رشة حمرومة اإذا كان م�صدر  امل�صتخدمة يف تدفئة املاء، وُتعد االأ

اأو  الفحم  اأو  اخل�صب  اأو  )الكريو�صني(  بي�س  االأ النفط  الطاقة هو 

اأنواع متدنية اأخرى من م�صادر الطاقة. 

مركبًا  موؤ�رشًا  املجال  هذا  وميثل  للم�صكن:  اأخرى  موا�صفات   .4

�رشة فيما يتعلق بخم�صة اأنواع من املوا�صفات  يعرب عن ر�صا االأ

تخ�س امل�صاحة واخل�صو�صية والتكلفة وال�صو�صاء والبيئة داخل 

�رشة حمرومة بالن�صبة لكل نوع من موا�صفات  امل�صكن. وتعد االأ

اأو غري را�صية مطلقا  ما  اإىل حد  اإذا كانت غري را�صية  امل�صكن 

لعلمات  احل�صابي  الو�صط  املوؤ�رش  هذا  علمة  وت�صاوي  عنه. 

كان  اإذا  حمرومة  �رشة  االأ وُتعد  للم�صكن.  اخلم�صة  املوا�صفات 

الو�صط احل�صابي املذكور يقل عن 1. 

مركبًا  موؤ�رشًا  املجال  هذا  وميثل  امل�صكن:  �صمن  البيئية  املكاره   .5

الباحث  �صاهدها  التي  امل�صكن  يف  البيئية  املكاره  عدد  على  يعتمد 

مكاره  ثلثة  جمموع  من  �رشة  االأ من  البيانات  اإ�صتوفى  الذي 

ن�صان يف البيت اأو �صاحته،  هي: وجود بقايا لرباز احليوان اأو االإ

وجود اأية مياه راكدة يف البيت اأو �صاحته ووجود مياه جماري 

اإذا وجدت واحدة اأو  �رشة حمرومة  يف �صاحة امل�صكن. وُتعد االأ

اكرث من هذه املكاره يف م�صكنها. 
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 جدول 2-6: موؤ�رشات ميدان امل�شكن 

اأ�رش)%(العلمةالسؤال والرمزاملوؤ�رش

1Shsrof. مادة بناء ال�صقف

IO 04=60.15.6اأخرى

IO04=20.32.0األواح حديدية مموجة )جينكو(

IO 04=50.57.0لنب/ ق�صب/ بردي

IO 04=30.80.9طابوق/ بلو�

IO 04=11.041.7اأ�صلع حديدية )�صيلمان(

IO 04=42.042.6خر�صانة )كونكريت(

0.1..ال اأعرف اأو ال اإجابة

15.5ن�صبة احلرمان 

2SpcRoom. ح�صة الفرد من غرف امل�صكن

HA03/HA01:ح�صة الفرد من الغرف: 

0.10.00.2>اأقل من 0.1

0.20.22.1> & 0.1=<0.1 – اأقل من 0.2

0.30.49.5> & 0.2=<0.2 – اأقل من 0.3

0.40.615.1> & 0.3=<0.3 – اأقل من 0.4

0.50.812.8> & 0.4=<0.4 – اأقل من 0.5

0.61.017.0> &0.5=<0.5 – اأقل من 0.6

0.81.218.2> & 0.6=<0.6 – اأقل من 0.8

1.01.47.3> & 0.8=<0.8 – اأقل من 1.0

2.01.615.1> & 1.0=<1.0 – اأقل من 2.0

3.01.81.8> & 2.0=<2.0 – اأقل من 3.0

3.02.00.9=<3.0 فاأكرث

..ال اأعرف اأو ال اإجابة

39.7ن�صبة احلرمان

3SHtwtr. نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء

Ha09=12.01.5اخلليا ال�صم�صية

Ha09=31.545.9كهرباء

Ha09=21.030.2غاز

Ha09=40.620.6نفط  

Ha09=50.41.1حطب اأو فحم

Ha09=600.2روث احليوانات

Ha09=70.20.5اأخرى

0.0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

22.4ن�صبة احلرمان

4. مدى الر�صا عن امل�صكن )امل�صاحة، اخل�صو�صية، التكلفة، 

ال�صو�صاء، البيئة داخل امل�صكن(
SHsSat

PM 01=12.05.7را�س جدا

PM 01=21.51122.1را�س اإىل حد ما

�رش التي ح�صلت علمة تبلغ 1.5 فاكرث وتقل عن 2. ن�صبة االأ  11
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�رش التي ح�صلت علمة تبلغ 1.0 فاكرث وتقل عن 1.5. ن�صبة االأ  12

�رش التي ح�صلت علمة اأكرب من �صفر واأقل من 1. ن�صبة االأ  13

اأ�رش)%(العلمةالسؤال والرمزاملوؤ�رش

PM 01=31.01235.4مقبول

PM 01=40.51332.3غري را�س اإىل حد ما

PM 01=504.6غري را�س مطلقا

0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

36.9ن�صبة احلرمان 

5. عدد املكاره البيئية يف امل�صكن )من جمموع 3: براز يف البيت اأو 

�صاحته، مياه راكدة يف البيت اأو �صاحته، مياه جماري يف �صاحة 

امل�صكن(

SHsProb

3InHsEnv=303.7

2InHsEnv =20.45.2

1InHsEnv =10.814.0

0InHsEnv =0277.1

22.9ن�صبة احلرمان 

خام�شا: ميدان حميط امل�شكن 

يقا�س دليل هذا امليدان بت�صعة موؤ�رشات حددت علماتها كما هو مبني 

يف اجلدول )2-7(. ومتثل هذه املوؤ�رشات �صتة جماالت هي:

موؤ�رشات.  ثلثة  املجال  هذا  ويت�صمن  واملوا�صلت:  الطرق   .1

ول مبدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري،  يتعلق املوؤ�رش االأ

�رشة حمرومة مبوجبه اإذا كانت غري را�صية اإىل حد ما  وُتعد االأ

ويتعلق  ال�صري.  املوا�صلت وحركة  اأو غري را�صية مطلقا عن 

�رشة  االأ وُتعد  للم�صكن،  املوؤدي  الطريق  بنوعية  الثاين  املوؤ�رش 

حمرومة اإذا مل يكن الطريق معبدا اأو اأنه معبد ب�صكل جزئي. اأما 

�صعاف و�صيارة  املوؤ�رش الثالث فيتعلق باإمكانية و�صول �صيارة االإ

مكان  باالإ يكن  مل  اإذا  مبوجبه  حمرومة  �رشة  االأ وُتعد  طفاء،  االإ

و�صول كلتيهما.

توفر  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش  وميثله  الدكاكني/ال�صوق:  توفر   .2

�رشة حمرومة مبوجبه اإذا كانت غري  الدكاكني/ال�صوق، وُتعد االأ

را�صية اإىل حد ما اأو غري را�صية مطلقا عن توفرها.

النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن: وميثله موؤ�رش مدى الر�صا   .3

�رشة حمرومة  عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن، وُتعد االأ

اأو غري را�صية مطلقا  اإذا كانت غري را�صية اإىل حد ما  مبوجبه 

عن النظافة وعدم التلوث.

املكاره البيئية يف حميط امل�صكن: وميثل هذا املجال موؤ�رشًا مركبًا   .4

جمموع  من  امل�صكن  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد  عن  يعرب 

اإ�صتوفى البيانات من  خم�صة مكاره وفقا ملا �صاهده الباحث الذي 

�رشة، واملكاره اخلم�صة هي؛ قاذورات واأو�صاخ يف الطريق  االأ

خارج امل�صكن، مياه جماري يف الطريق خارج امل�صكن، دخان 

ناجت عن حرق القاذورات يف املنطقة، عربات ع�صكرية مدمرة 

ومرتوكة يف حميط امل�صكن، ووقوع امل�صكن يف حميط خمازن 

�رشة حمرومة اإذا كان هنالك  �صلحة اأو مكان لطمرها. وُتعد االأ للأ

واحد اأو اكرث من املكاره اخلم�صة يف حميط م�صكنها.

موؤ�رش  املجال  هذا  وميثل  امل�صكن:  قرب  املرغوبة  غري  املواقع   .5

مركب يعتمد على عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن التي 

�صاهدها الباحث يف امل�صكن عند اإ�صتيفاء بيانات امل�صح من جمموع 

ثمانية تقع قرب امل�صكن. واملواقع الثمانية هي، حافة نهر بحدود 

بحدود  �رشيع  طريق  مرت،   50 بحدود  حديد  �صكة  مرت،   30

50 مرت، منطقة �صناعية بحدود 50 مرت، خط ال�صغط العايل 

مرت،   50 بحدود  القمامة  اأو  زبال  االأ جتمع  مكان  الكهربائي، 

وُتعد  50 مرت.  بحدود  وبداية وادي  50 مرت،  بحدود  منحدر 

�رشة حمرومة اإذا وجدت واحدة اأو اكرث من هذه املواقع قرب  االأ

امل�صكن.

ول  االأ املوؤ�رش  املجال مبوؤ�رشين.  ال�صخ�صي: وميثل هذا  مان  االأ  .6

امل�صكن،  خارج  طفال  للأ بالن�صبة  مان  االأ عن  الر�صا  مدى  هو 

كانت غري را�صية  اإذا  املوؤ�رش  هذا  �رشة حمرومة وفق  االأ وُتعد 

اإىل حد ما اأو غري را�صية مطلقا. واملوؤ�رش الثاين هو اإطلق النار 

�رشة حمرومة مبوجبه اإذا كانت ت�صمع  يف منطقة ال�صكن، وُتعد االأ

�صبوع اأو يوميا. اإطلق للنار لعدة مرات يف االأ

اأهميتها من وجهة نظر احلاجات  اأعله يف  ال�صتة  وتختلف املجاالت 

الطرق  جمال  يت�صمن  املثال  �صبيل  فعلى  تت�صمنها.  التي  �صا�صية  االأ

جمال  يت�صمنه  مما  اأهمية  اكرث  اأ�صا�صية  حاجات  على  واملوا�صلت 

مهمة  واملوا�صلت  الطرق  ن  الأ ذلك  الدكاكني/ال�صوق،  توفر 

اإىل مواقع  غرا�س الو�صول  اإمنا الأ الت�صوق فح�صب  غرا�س  لي�س الأ

خرين وللقيام باأن�صطة اأخرى  العمل والدرا�صة والرتفيه ولزيارة االآ

مر قد يوؤخذ هذا املجال كميدان  خارج منطقة ال�صكن. ويف واقع االأ

لتمثيله. وعلى هذا  منف�صل بحد ذاته يف حال توفر موؤ�رشات كافية 

ال�صتة مت�صاوية عن طريق  اأوزان املجاالت  مل يتم العمل على جعل 

اإعطاء املوؤ�رشات الت�صعة اأعله اأوزانا خمتلفة بح�صب عدد املوؤ�رشات 
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مر  يف كل جمال. اإمنا اأعطيت املوؤ�رشات الت�صعة اأوزانا مت�صاوية، االأ

ثلثة  يت�صمن  والذي  واملوا�صلت،  الطرق  جمال  اأن  يعني  الذي 

موؤ�رشين،  يت�صمن  والذي  ال�صخ�صي،  مان  االأ وجمال  موؤ�رشات، 

حميط  ميدان  �صمن  املجاالت  بقية  من  اكرب  اأوزان  على  يح�صلن 

هذا  كان  الواقع  ويف  واحدا.  موؤ�رشا  يت�صمن  منها  كل  الن  امل�صكن 

�صبق  ما  باالعتبار  خذ  للأ املوؤ�رشات  اختيار  عند  مق�صودا  مر  االأ

همية  اأهمية جمال الطرق واملوا�صلت ونظرا للأ اإليه عن  �صارة  االإ

مان ال�صخ�صي يف العراق يف الوقت احلا�رش حيث  اخلا�صة مل�صاألة االأ

غري  �صا�صية  االأ احلاجات  مقدمة  يف  تقع  مان  االأ هذا  اإىل  احلاجة  اأن 

امل�صبعة يف العراق حاليا.  

جدول 2-7: موؤ�رشات ميدان حميط امل�شكن

اأ�رش)%(العلمةحالة احلرماناملوؤ�رش

1SHsTrn. مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

pm01_08=12.015.1را�س جدا

pm01_08=21.525.4را�س اإىل حد ما

pm01_08=31.028.8مقبول

pm01_08=40.515.6غري را�س اإىل حد ما

pm01_08=5014.9غري را�س مطلقا

0.1..ال اأعرف اأو ال اإجابة

30.5ن�صبة احلرمان 

2Shsrod. نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

IO 05= 11.7542.7طريق معبد

IO 05= 21.014.5معبد جزئيا

IO 05= 30.74.0طريق مفرو�س باحل�صى

IO 05= 40.338.3طريق ترابي 

IO 05= 50.20.5اأخرى

0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

42.8ن�صبة احلرمان 

طفاء �صعاف و�صيارة االإ 3ShsAmFr. اإمكانية و�صول �صيارة االإ

IO 06=2 & IO 07=2017.9لي�س باإمكان اأي منهما

باإمكان واحدة فقط
IO 06=2 & IO 07=1 or         IO 06=1 & 
IO 07=20.752.1

IO 06=1 & IO 07=1141.7580.0باإمكان و�صول كلتيهما 

0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

20.0ن�صبة احلرمان 

4SHsShMr. مدى الر�صا  عن توفر الدكاكني/ال�صوق

PM 01_14=12.015.2را�س جدا

PM 01_14=21.525.6را�س اإىل حد ما

PM 01_14=31.028.7مقبول

PM 01_14=40.515.1غري را�س اإىل حد ما

PM 01_14=5015.4غري را�س مطلقا

0.1..ال اأعرف اأو ال اإجابة

30.5ن�صبة احلرمان 

5SHsEnv. مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن

PM 01_06=12.08.0را�س جدا

خرى ب�صعوبة.  باعتبار اأن علمة اإمكانية و�صول ال�صيارة  ت�صاوي 2 اإذا كان ذلك ب�صهولة وت�صاوي 1.0 اإذا كان ب�صعوبة وت�صاوي 0 اإذا كان متعذرا وباإفرتا�س اأن اإحدى ال�صيارتني ميكن اأن ت�صل ب�صهولة واالأ  14
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اأ�رش)%(العلمةحالة احلرماناملوؤ�رش

PM 01_06=21.517.7را�س اإىل حد ما

PM 01_06=31.017.2مقبول

PM 01_06=40.526.4غري را�س اإىل حد ما

PM 01_06=5030.7غري را�س مطلقا

0.0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

57.0ن�صبة احلرمان 

6. عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن )من جمموع 5: قاذورات 

واأو�صاخ، مياه جماري، دخان، عربات ع�صكرية مدمرة، 

�صلحة( خمازن للأ

SHsNEnv

5HsNEnv=500.1

4HsNEnv =40.10.4

3HsNEnv =30.311.2

2HsNEnv =20.625.9

1HsNEnv =10.920.7

0HsNEnv =0241.6

0.0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

58.3ن�صبة احلرمان 

7. عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن )من جمموع 8: نهر، 

�صكة حديد، طريق �رشيع، منطقة �صناعية، �صغط عايل، جتمع 

اأزبال، منحدر، بداية وادي(

SHsprb

8HsPrb=800

7HsPrb=70.10

6HsPrb=60.20

5HsPrb=50.30

4HsPrb=40.40

3HsPrb=30.50.3

2HsPrb=20.72.4

1HsPrb=10.930.9

0HsPrb=0266.4

33.6ن�صبة احلرمان 

طفال خارج امل�صكن مان بالن�صبة للأ 8SHsChS. مدى الر�صا عن االأ

PM 01_07=12.016.2را�س جدا

PM 01_07=21.524.2را�س اإىل حد ما

PM 01_07=31.024.9مقبول

PM 01_07=40.516.1غري را�س اإىل حد ما

PM 01_07=5018.3غري را�س مطلقا

0.2..ال اأعرف اأو ال اإجابة

34.4ن�صبة احلرمان 

9SHsshtg. اإطلق النار يف منطقة ال�صكن

PM 10= 10.036.8يوميا
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اأ�رش)%(العلمةحالة احلرماناملوؤ�رش

�صبوع PM 10= 20.522.7عدة مرات يف االأ

�صبوع PM 10= 31.019.0اأقل من عدة مرات يف االأ

PM 10= 4220.9اأبدا ال ا�صمع

0.5..ال اأعرف اأو ال اإجابة

59.7ن�صبة احلرمان

قت�شادي �رشة الإ �شاد�شا: و�شع الأ

يقا�س دليل هذا امليدان بت�صعة موؤ�رشات حددت علماتها كما هو مبني 

يف اجلدول )2-8(. ومتثل هذه املوؤ�رشات خم�صة جماالت هي:

يت�صل  ول  االأ موؤ�رشين.  املجال  هذا  وميثل  املايل:  الو�صع   .1

وُتعد   .2004 عام  الفرد  دخل  متو�صط  موؤ�رش  وهو  بالدخل 

 %40 اأدنى  اإذا وقعت �صمن  املوؤ�رش  �رشة حمرومة وفق هذا  االأ

�رش عند ترتيبها وفقا ملتو�صط دخل الفرد. ويعك�س املوؤ�رش  من االأ

ملواجهة  مايل  مبلغ  توفري  على  �رشة  االأ قدرة  املجال  لهذا  الثاين 

حاالت الطوارئ، وهو موؤ�رش اإمكانية احل�صول على 100 األف 

�رشة حمرومة اإذا �رشحت باأنها ال  دينار خلل اأ�صبوع. وتعد االأ

اأو ت�صك يف ا�صتطاعتها توفري املبلغ املذكور �صمن فرتة  ت�صتطيع 

اأ�صبوع. 

هو  ول  االأ املوؤ�رش  موؤ�رشات.  ثلثة  املجال  هذا  وميثل  العمل:   .2

وُتعد  العمل،  وفر�س  العمل  توفر  عن  الر�صا  مدى  موؤ�رش 

اأو  ما  حد  اإىل  را�صية  غري  كانت  اإذا  مبوجبه  حمرومة  �رشة  االأ

العمل  حالة  بو�صع  الثاين  املوؤ�رش  ويتعلق  مطلقا.  را�صية  غري 

�رشة حمروما مبوجب  �رشة. وُيعد فرد االأ على م�صتوى اأفراد االأ

احل�صول  يف  مل  االأ فاقد  نه  الأ العمل  عليه  تعذر  اإذا  املوؤ�رش  هذا 

هل اأو  على عمل )حمبط( اأو اأنه عاطل عن العمل اأو ملعار�صة االأ

الزوج اأو عوائق اإجتماعية اأو ب�صبب اإحتياجات خا�صة اأو كونه 

معاق اأو مري�س. واملوؤ�رش الثالث ملجال العمل هو موؤ�رش معدل 

حجم  ق�صمة  خارج  ي�صاوي  عالة  االإ معدل  اأن  حيث  عالة،  االإ

اإذا بلغ  �رشة حمرومة  �رشة على عدد العاملني فيها. وتعد االأ االأ

عالة خم�صة اأو اأكرث. معدل االإ

عدد  هو  ول  االأ املوؤ�رش  مبوؤ�رشين.  املجال  هذا  وميثل  امللكية:   .3

هي  معمرة  �صلعة   16 جمموع  من  �رشة  االأ لدى  املعمرة  ال�صلع 

كهرباء  اأو  غاز  �صوبة  للطبخ،  كهرباء  اأو  غاز  فرن  ثلجة، 

للتدفئة، مدفاأة على النفط، مروحة كهربائية، غ�صالة ملب�س، 

مكن�صة كهربائية، خلط كهربائي، راديو/م�صجل، تلفزيون، 

�صحن القط، فيديو، كامريا، كامريا فيديو، كومبيوتر �صخ�صي 

�رشة حمرومة اإذا قل عدد  ومكيف. ومبوجب هذا املوؤ�رش تعد االأ

موؤ�رش  املجال  لهذا  الثاين  واملوؤ�رش  ثمانية.  عن  املذكورة  ال�صلع 

�صول. ونظرا لعدم وجود اأ�صئلة  �رشة للأ مركب يتعلق مبلكية االأ

حاالت  ثلثة  اإعتمدت  امل�صح،  اإ�صتمارة  يف  امللكية  عن  �رشيحة 

فيه  تقيم  الذي  للم�صكن  �رشة  االأ ملكية  هي  امللكية  هذه  لتحديد 

وملكيتها ل�صيارة خا�صة وح�صولها على دخول ملكية كاإيجارات 

بنية اأو الغرف والفوائد والعائدات من مدخرات  را�صي واالأ االأ

�رشة حمرومة اإذا مل ينطبق عليها  اأو قرو�س اأو اأ�صهم. وُتعد االأ

اأي من احلاالت الثلثة.

تاأمني املتطلبات احلياتية: وميثل هذا املجال موؤ�رش مركب يعتمد   .4

6 هي:  تاأمينها من جمموع  املمكن  احلياتية  املتطلبات  على عدد 

�صيفا،  لطيفا  باردا  املنزل  اإبقاء  ال�صتاء،  يف  دافئا  املنزل  اإبقاء 

ثاث  االأ تغيري  املنزل،  خارج  اإجازه  )مدفوع(  اأ�صبوع  ق�صاء 

اأو  اأو م�صتعملة، واأكل حلم  ثياب جديدة  القدمي، �رشاء  املك�صور 

�رشة  قل ثلث مرات اأ�صبوعيا. وُتعد االأ دجاج اأو �صمك على االأ

املتطلبات  هذه  من  اأكرث  اأو  ثلثة  تاأمني  ت�صتطع  مل  اإذا  حمرومة 

احلياتية.

متثيل  لغر�س  جمايل:  االإ قت�صادي  االإ لو�صعها  �رشة  االأ تقييم   .5

�رشة بوجه عام وعلى مدى زمني اأطول  قت�صادي للأ الو�صع االإ

مر بالن�صبة لبقية موؤ�رشات امليدان، اأ�صيف موؤ�رش  مما هو عليه االأ

حمرومة  �رشة  االأ وُتعد  عام.  ب�صكل  قت�صادي  االإ الو�صع  تقييم 

يف  الفقراء  بني  من  اأنها  نف�صها  اإعتربت  اإذا  املوؤ�رش  هذا  مبوجب 

العراق.

�صا�صية  االأ احلاجات  �صمول  هو  امليدان  هذا  من  �صا�س  االأ والهدف 

لتعذر  ونظرًا  خرى.  االأ اخلم�صة  امليادين  �صمن  تقع  ال  التي  املادية 

اإ�صتخل�س موؤ�رشات من بيانات امل�صح تقي�س مدى اإ�صباع احلاجات 

املذكورة ب�صكل مبا�رش، تعتمد يف هذا امليدان موؤ�رشات تخ�س الو�صع 

�رشة كمقاربة للموؤ�رشات املذكورة. ومبا اأن موؤ�رشات  قت�صادي للأ االإ

�رشة هي عموما اإما موؤ�رشات تخ�س الدخل  قت�صادي للأ الو�صع االإ

هذا  دليل  من  امل�صتخل�صة  احلرمان  ن�صبة  تعرب  بالدخل،  مرتبطة  اأو 

امليدان ب�صكل رئي�س عن فقر الدخل وبالتايل يتوقع اأن تكون مقاربة 

اإىل ن�صبة الفقر املح�صوبة وفق منهجية خط الفقر. 

اإن “جماالت” هذا امليدان، وبالتايل موؤ�رشاته، تعك�س اأوجها متباينة 

�رشة. فاإ�صباع حاجات  قت�صادي للأ اإال اإنها متداخلة ملجمل الو�صع االإ

واإمتل�  احلياتية  املتطلبات  تاأمني  طريق  عن  �صتهلكية  االإ �رشة  االأ

قت�صادي  �رشة وعلى الو�صع االإ �صول يعتمد على دخل االأ ال�صلع واالأ

فراد  لها ب�صكل عام، وهذه تعتمد بدورها على فر�س العمل املتاحة الأ

�رشة وعلى مدى اإ�صتفادتهم من هذه الفر�س. ونظرا لهذا التداخل  االأ

الو�صع  جممل  م�صتوى  تقي�س  نها  والأ امليدان  هذا  موؤ�رشات  قيم  يف 

�صباع حلاجات اأ�صا�صية حمددة،  �رشة ولي�س م�صتوى االإ قت�صادي للأ االإ

اأعطيت املوؤ�رشات الت�صعة لهذا امليدان اأوزانا مت�صاوية. 
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قت�شادي �رشة الإ جدول 2-8: موؤ�رشات ميدان و�شع الأ

اأ�رش)%(العلمةحالة احلرماناملوؤ�رش

1SPcIncQ. متو�صط دخل الفرد 2004 

دنى( he34qcap= 1019.6منخف�س جدا )اخلمي�س االأ

he34qcap= 2 0.519.0منخف�س )ثاين اأدنى خمي�س(

he34qcap= 3 1.019.2متو�صط )اخلمي�س الو�صطي(

he34qcap= 4 1.519.3مرتفع )ثاين اأعلى خمي�س(

على( he34qcap= 5 219.3مرتفع جدا )اخلمي�س االأ

3.7..ال اأعرف اأو ال اإجابة

38.6ن�صبة احلرمان

2S100wek. اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

HE 41=1221.5نعم باإ�صتخدام املدخرات

خرين HE 41=21.042.4نعم مب�صاعدة قليلة من االآ

HE 41=30.58.3رمبا ولكن ا�صك

HE 41=40.027.5ال... غري ممكن

0.3..ال اأعرف اأو ال اإجابة

35.8ن�صبة احلرمان

3SHsWrWo. مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل

PM 01_15=12.05.6را�س جدا

PM 01_15=21.515.6را�س اإىل حد ما

PM 01_15=31.021.4مقبول

PM 01_15=40.524.5غري را�س اإىل حد ما

PM 01_15=5031.7غري را�س مطلقا

1.1..ال اأعرف اأو ال اإجابة

56.2ن�صبة احلرمان 

�رشة فراد االأ 4SLfSt. و�صع حالة العمل الأ

:HR 07>=18العمر 18 �صنة فاأكرث وو�صع حالة العمل

مل يف احل�صول على عمل )حمبط( فاقد االأ
LF 03=2& LF 04=9& LF 06=1 & 
LF 09=200.1

عاطل عن العمل
LF 03=2& LF 04=9& LF 06=1 & LF 
07>=10.22.2

هل اأو الزوج اأو عوائق اإجتماعية LF 09=80.50.6معار�صة االأ

LF 09=5, 60.82.2ب�صبب اإحتياجات خا�صة اأو معاق اأو مري�س 

عمال املنزلية LF 09=3, 41.023.0طالب متفرغ، متفرغة للأ

LF 09=11.50.1مت تعاقده يف عمل

LF 09=71.51.5متقاعد

LF 01=1,LF 02=1 or LF 03=12.020.9يعمل

49.5..ال ينطبق املوؤ�رش )العمر اقل من 18 �صنة( اأو  ال اأعرف اأو ال اإجابة

5.0ن�صبة احلرمان

�رش )وفقا ملتو�صط علمات اأفراد كل اأ�رشة( على م�صتوى االأ

�رشة 0.4ال اأعرف اأو ال اإجابة لكل اأفراد االأ

�رش 7.5ن�صبة احلرمان على م�صتوى االأ
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اأ�رش)%(العلمةحالة احلرماناملوؤ�رش

�رشة مق�صوما على عدد العاملني( عالة )حجم االأ 5SDpndncy. معدل االإ

1 Dpndncy=121.1

Dpndncy>1 & Dpndncy<21.83.9اكرث من 1– اأقل من 2

2Dpndncy>=2 & Dpndncy<31.614.2 – اأقل من 3

3Dpndncy>=3 & Dpndncy<41.314.2 – اأقل من 4

4Dpndncy>=4 & Dpndncy<5112.8 – اأقل من 5

5Dpndncy>=5 & Dpndncy<60.811.4 – اأقل من 6

6Dpndncy>=6 & Dpndncy<80.617.1 – اأقل من 8

8Dpndncy>=8 & Dpndncy<100.48.3 – اأقل من 10

10Dpndncy>=10 & Dpndncy<150.24.2 – اأقل من 15 

15Dpndncy>=15012.6 فاأكرث 

0.1..ال اأعرف اأو ال اإجابة

53.6ن�صبة احلرمان 

6SDrblsN. عدد ال�صلع املعمرة )من جمموع 16 �صلعة(

0DrblsN=000.5

1DrblsN=10.21.4

2DrblsN=20.43.2

3DrblsN=30.55.1

4DrblsN=40.69.3

5DrblsN=50.713.0

6DrblsN=60.814.3

7DrblsN=70.913.2

158DrblsN=81.010.6

9DrblsN=91.28.1

10DrblsN=101.46.2

11DrblsN=111.64.8

12DrblsN=121.73.5

13DrblsN=131.82.4

14DrblsN=141.91.5

15DrblsN>=152.02.9 فاأكرث

0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

60.0ن�صبة احلرمان

مل�( �صول )امل�صكن، �صيارة، عائدات ودخول االأ 7SOwnrshp. ملكية االأ

 2=<18_48  HE((  +)1=04  HT( احلاالت  جمموع 

)OwnInc<=100،000(+  ي�صاوي

000.518.7

11157.1

221.523.1

�رشة هي: الثلجة، فرن غاز اأو كهرباء للطبخ، مدفاأة غاز اأو كهرباء اأو نفط، مروحة، غ�صالة ملب�س، تلفزيون، مكن�صة كهربائية، راديو/م�صجل. جهزة ال�رشورية للأ باعتبار اأن االأ  15
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اأ�رش)%(العلمةحالة احلرماناملوؤ�رش

3321.1

0..ال اأعرف اأو ال اإجابة

18.7ن�صبة احلرمان

8. عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها)منزل دافئ �صتاء، منزل بارد 

�رشاء  ثاث،  االأ تغيري  املنزل،  خارج  اإجازه  اأ�صبوع  ق�صاء  �صيفا، 

ثياب، اأكل حلم اأو �صمك(

SHsSatLN

0HsSatLN=0016.1

1HsSatLN=10.417.4

2HsSatLN=20.717.7

3HsSatLN=31.016.4

4HsSatLN=41.312.0

5HsSatLN=51.76.8

6HsSatLN=62.013.6

51.2ن�صبة احلرمان

جمايل  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ SPovrty تقييم االأ

he40_01= 12.04.5نعترب اإننا من املي�صورين يف العراق

he40_02= 11.58.5ل�صنا اأغنياء ولكن نعترب و�صعنا جيد

he40_03= 11.058.9ل�صنا فقراء وال اأغنياء )احلالة م�صتورة(

he40_04= 1160.527.3نحن من بني الفقراء يف العراق

0.8..ال اأعرف اأو ال اإجابة

27.3ن�صبة احلرمان

 
مل تعط العلمة �صفر لهذه احلالة لعدم وجود حالة جوع يف العراق بف�صل ما توفره البطاقة التموينية.  16
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يعتمد دليل م�صتوى املعي�صة يف عملية القيا�س �صتة ميادين، وي�صم كل 

ميدان عددًا من املوؤ�رشات. يعر�س هذا اجلزء تعريفًا لكل موؤ�رش من 

موؤ�رشات امليادين ال�صتة.

3-1 ميدان التعليم

فراد وانتظامهم يف  متابعة الدرا�صة: حتديد امل�صتوى التعليمي للأ  .1

فراد يف االعمار  متابعة الدرا�صة. وينطبق هذا املوؤ�رش على كل االأ

فراد ممن يتابعون الدرا�صة بغ�س  )6 – 15( �صنة وكذلك على االأ

النظر عن اأعمارهم .

املدر�صة  �صن  فوق  فراد  االأ ي�صمل  للبالغني:  التعليمية  املرحلة   .2

بتدائية)15 �صنة فاأكرث( ويتابع الدرا�صة حاليًا )ال�صف واملرحلة  االإ

لهم  �صبق  ممن  فاأكرث(  �صنة   15( فراد  االأ ي�صمل  كما  احلالية(، 

واأعلى  حاليًا،  بالدرا�صة  غريملتحق  لكنه  باملدر�صة  لتحاق  االأ

�صف ومرحلة اأنهاها وقدرته على الكتابة والقراءة وفهم املواد 

املكتوبة مثل الر�صالة اأو ال�صحيفة.

بتدائية: كم من الوقت  الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ  .3

بالدقائق، وعرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، البا�س، 

بتدائية. وما �صابه( مي�صي الطالب للو�صول اإىل املدر�صة االإ

الثانوية: كم من الوقت  اإىل املدر�صة  امل�صتغرق للو�صول  الوقت   .4

بالدقائق وعرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، البا�س، وما �صابه( 

مي�صي الطالب للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية.

�رشة حول خدمات املدار�س  مدى الر�صا عن املدر�صة: راأي االأ  .5

من حيث قربها  وبعدها عن الوحدة ال�صكنية وتوفر هذه اخلدمة، 

جابة عن هذا ال�صوؤال باأختيار احدى احلاالت  �رشة للإ وتعرب االأ

االتية )را�ٍس جدًا، را�ِسٍ اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل 

حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

3-2 ميدان ال�صحة

مزمن  ع�صوي  مر�س  من  يعانون  الذين  �رشة  االأ اأفراد  عدد   .1

�رشة الذين يعانون من مر�س  اأو م�صاكل �صحية: عدد اأفراد االأ

عاقة اأو ال�صن،  ع�صوي اأو م�صاكل �صحية ب�صبب اال�صابات اأو االإ

عمار. وي�صمل كافة االأ

من  طفال  االأ يخ�س  العمر(:  اإىل  )الوزن  طفال  للأ تغذية  �صوء   .2

اأنه يعاين من  الطفل  5 �صنوات. يعد  اأقل من  اإىل  اأ�صهر   6 عمر 

اإنخفا�س الوزن )�صوء تغذية( ن�صبة اإىل العمر اإذا كان قيا�صه يقل 

ارتفاع  من  يعاين  واإنه  الو�صيط،  عن  معياريني  انحرافني  عن 

قيا�صه يزيد عن  اإذا كان  العمر  اإىل  ن�صبة  التغذية(  الوزن )فرط 

انحرافني معياريني عن الو�صيط.

 6 عمر  من  طفال  االأ يخ�س  العمر(:  اإىل  ن�صبة  )الطول  التقزم   .3

اأ�صهر اإىل اأقل من 5 �صنوات. يعد الطفل اإنه يعاين من اإنخفا�س 

الطول ن�صبة اإىل العمر )التقزم( اإذا كان قيا�صه يقل عن انحرافني 

كان  اإذا  مفرطة  تغذية  من  يعاين  واإنه  الو�صيط،  عن  معياريني 

قيا�صه يزيد عن انحرافني معياريني عن الو�صيط.

اال�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل: ت�صمل الن�صاء   .4

واملنف�صلت  واملطلقات  املتزوجات  �صنة،   )45  – بعمر)15 

ال�صنوات  خلل  حمل  لهن  وح�صل  الزواج  لهن  �صبق  اللواتي 

اخلم�صة املا�صية.

الوقت  من  كم  عام:  م�صت�صفى  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .5

بالدقائق عرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، البا�س، 

وما �صابه( يتطلب الو�صول اإىل م�صت�صفى عام.

كم  اأويل/طبيب:  �صحي  مركز  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .6

من الوقت بالدقائق عرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، 

اأقرب  اأو  طبيب  اإىل   الو�صول  يتطلب  �صابه(  وما  البا�س، 

مركز�صحي اأويل.

توفر  حول  اال�رشة  راأي  ال�صحية:  اخلدمات  عن  الر�صا  مدى   .7

عدم  اأو  ر�صاها  عن  تعرب  حيث  ونوعيتها،  ال�صحية  اخلدمات 

تية: جابات االأ ر�صاها عن تلك اخلدمة من خلل اأحدى االأ

•  را�س جدًا
•  را�س اإىل حد ما

•  مقبول
•  غري را�س اإىل حد ما

•  غري را�س مطلقا

3-3 ميدان البنى التحتية

الذي  الرئي�س  امل�صدر  به  يق�صد  ال�رشب:  ملياه  الرئي�س  امل�صدر   .1

تعتمد عليه اال�رشة للح�صول على مياه ال�رشب، وتوؤ�رش اال�رشة 

واحدًا من البدائل االتية: 

•  تو�صيل من ال�صبكة العامة ) مياه معاجلة( 
•  تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن )مياه غري معاجلة(

•  تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل املبنى )معاجلة(
•  تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل املبنى )مياه غري معاجلة( 

•  حنفية داخل �صاحة املنزل )مياه معاجلة( 
•  حنفية داخل �صاحة املنزل )مياه غري معاجلة( 

•  حنفية عامة )مياه معاجلة( 
•  حنفية عامة )مياه غريمعاجلة( 

•  بئر مفتوح يف �صاحة املنزل
•  بئر عام مفتوح

•  بئر مغطى مع حنفية يف �صاحة املنزل
•  بئر عام / خزان عام مغطى

•  خزان / �صهريج
مطار •  جتمع ملياه االأ

•  نبع مياه

الف�صل الثالث

�صرات امليادين تعريف موؤ
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•  نهر
•  بركة / بحرية
•  خزان �صحل

توفر مياه ال�رشب: يق�صد به مدى توفرمياه ال�رشب من م�صدرها   .2

�رشة �صمن احدى احلاالت االتية: الرئي�س للأ

•  م�صاكل يومية
•  انقطاعات ا�صبوعية

•  م�صاكل من حني اإىل اآخر
•  ال م�صاكل تقريبًا

مياه  نوعية  حول  �رشة  االأ راأي  املياه:  نوعية  عن  الر�صا  مدى   .3

�صافية  كانت  اذا  فيما  ال�صكنية  الوحدة  اإىل  ت�صل  التي  ال�رشب 

جابة عن هذا ال�صوؤال احدى احلاالت  �رشة للإ اأوملوثة. تختار االأ

االتية:

•  را�س جدًا
•  را�س اإىل حد ما

•  مقبول
•  غري را�س اإىل حد ما

•  غري را�س مطلقا

التي  الكهربائية  للطاقة  املختلفة  امل�صادر  الكهرباء:  توفر م�صدر   .4

�رشة وت�صمل: ت�صتخدمها االأ

•  ال�صبكة العامة
•  مولد خا�س

•  مولد م�صرت�
•  خليا �صم�صية

اإ�صتقرار  مدى  العامة:  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار   .5

احدى  االجابة  وت�صمل  الوطنية،  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة 

احلاالت االتية:

•  الكهرباء م�صتقرة متامًا
خر •  انقطاع من وقت الآ

•  حتدث االنقطاعات ملرات حمدودة خلل اال�صبوع
خر خلل اليوم •  انقطاع من وقت الآ

الوحدة  يف  ال�صحي  ال�رشف  نوع  ال�صحي:  ال�رشف  و�صيلة   .6

نواع االتية التي توؤ�رش احداها: ال�صكنية، وي�صمل االأ

•  مت�صل بال�صبكة العامة
•   مت�صل بحفرة )�صبتك تنك(

•  مت�صل بحفرة امت�صا�صية مغطاة
•  برميل اأو خزان  يتم نقله

•  حفرة جافة
�رشة  االأ تتخل�س  التي  الطريقة  اي  النفايات:  التخل�س من  7.و�صيلة 

بها من القمامة وت�صمل اختيار احدى الطرق االتية:

•  جتمع من قبل عامل القمامة
•  تو�صع يف حاوية مفتوحة

•  تو�صع يف حاوية مغلقة
•  حترق
• ترمى
•  حتلل

•  تطمر

3-4 ميدان امل�صكن

امل�صكن  ل�صقف  االن�صائية  املادة  نوع  حتديد  ال�صقف:  بناء  مادة   .1

وت�صمل: 

•  اأ�صلع حديدية )�صيلمان(
•  الواح حديدية مموجة )جينكو(

•  طابوق/بلو�
•  خر�صانة )كونكريت م�صلح(

•  لنب )طني(/ ق�صب/ بردي.

ح�صة الفرد من غرف امل�صكن: ي�صاوي جمموع غرف الوحدة   .2

كتظاظ  االأ وي�صمى  اأفرادها  عدد  على  مق�صومًا  �رشة  للأ ال�صكنية 

ال�صكني.

نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء: الطاقة امل�صتخدمة من قبل   .3

نواع االتية: �رشة لتدفئة املاء وت�صمل االأ االأ

•  كهرباء
•  غاز

•  نفط، حطب اأو فحم
•  خليا �صم�صية

•  روث حيوانات

التكلفة،  اخل�صو�صية،  )امل�صاحة،  امل�صكن  عن  الر�صا  مدى   .4

ال�صو�صاء،البيئة داخل امل�صكن(: موؤ�رش مركب يعرب عن ر�صا 

�رشة اأو عدم ر�صاها فيما يتعلق بخم�صة اأنواع من املوا�صفات  االأ

اأن  تعني  )والتي  للم�صكن واخل�صو�صية  امل�صاحة واحلجم  تخ�س 

)والتي  والتكلفة  م�صكنه(  يف  ي�صاء  ما  وقت  ي�صاء  ما  الفرد  يفعل 

تعني امل�صاريف التي يتكبدها الفرد نتيجة ال�صكن يف هذا امل�صكن 

اإجابة  البيت. تكون  حتديدًا( وتعر�صه لل�صو�صاء والبيئة داخل 

�رش عن كل واحدة من هذه املوا�صفات من خلل تاأ�صري اأحدى  االأ

احلاالت االتية:

•  را�س جدًا
•  را�س اإىل حد ما

•  مقبول
•  غري را�س اإىل حد ما

•  غري را�س مطلقا

املوجودة يف  البيئية  املكاره  امل�صكن: عدد  البيئية يف  املكاره  عدد   .5

�رشة. وهذه  امل�صكن والتي �صاهدها الباحث عند ت�صجيله لبيانات االأ

املكاره هي:

•  وجود لبقايا براز احليوان
•  وجود مياه راكدة يف البيت اأويف �صاحته

•  وجود مياه جماري يف �صاحة امل�صكن

3-5 ميدان حميط امل�صكن

�رش  مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري: مدى ر�صا االأ  .1

واخلدمات  فيها  يعي�صون  التي  واملنطقة  ال�صكنية  اأو�صاعهم  عن 

زدحام يف ال�صارع وتوفر  التي تقدم لهم منها حركة ال�صري واالأ

�رش عن  املوا�صلت واحل�صول عليها ب�صهولة، وتكون اإجابة االأ

هذا ال�صوؤال باأختيار اأحدى احلاالت االتية: 
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•  را�س جدًا
•  را�س اإىل حد ما

•  مقبول
•  غري را�س اإىل حد ما

•  غري را�س مطلقا

الوا�صل  الطريق  نوع  امل�صكن:  اإىل  املوؤدي  الطريق  نوعية   .2

�رشة  االأ لبيانات  ت�صجيله  عند  الباحث  �صاهده  والذي  امل�صكن  اإىل 

وت�صمل:

•  طريق معبد
•  معبد جزئيًا

•  طريق مفرو�س باحل�صى
• طريق ترابي

�صيارة  امكانية  طفاء:  واالإ �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  اإمكانية   .3

اال�صعاف واالطفاء يف الو�صول عرب الطريق املوؤدي اإىل امل�صكن 

تية: وتكون االجابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االأ

•  لي�س باإمكان اأي منهما
•  باإمكان واحدة

•  باإمكان و�صول كلتيهما

�رشة   االأ اأرتياح  مدى  توفرالدكاكني/ال�صوق:  عن  الر�صا  مدى   .4

التي  املنطقة  �صمن  �صواق  واالأ الدكاكني  توفر  عن  والر�صا 

تية : جابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االأ يعي�صون فيها وتكون االإ

•  را�س جدًا
•  را�س اإىل حد ما

•  مقبول
•  غري را�س اإىل حد ما

•  غري را�س مطلقا

موقف  امل�صكن:  خارج  التلوث  وعدم  النظافة  عن  الر�صا  مدى   .5

للتلوث  بالن�صبة  ر�صاها  عدم  اأو  ر�صاها  حول  �رشة  االأ وراأي 

جابة بتاأ�صري اأحدى  ونظافة املحيط اخلارجي للم�صكن. وتكون االأ

تية: احلاالت االأ

•  را�س جدًا
•  را�س اإىل حد ما

•  مقبول
•  غري را�س اإىل حد ما

•  غري را�س مطلقا

عن  يعرب  مركب  موؤ�رش  امل�صكن:  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد   .6

عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن وفقًا ملا �صاهده الباحث الذي 

�رشة. واملكاره البيئية هي:  ا�صتوفى بيانات االأ

•  قاذورات واأو�صاخ يف الطريق خارج امل�صكن
•  مياه جماري يف الطريق خارج امل�صكن

•  دخان ناجت عن حرق القاذورات يف املنطقة
•  عربات ع�صكرية مدمرة ومرتوكة يف حميط امل�صكن

�صلحة اأومكان لطمرها •  وقوع امل�صكن يف حميط خمازن للأ

عدد املواقع غرياملرغوبة قرب امل�صكن: موؤ�رش مركب يعتمد على   .7

عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن التي �صاهدها الباحث يف 

امل�صكن عند ا�صتيفاء بيانات امل�صح وهي ثمانية كاالتي:

•  قريب من حافة النهر )بحدود 30 م( 

•  قريب من �صكة احلديد )بحدود 50 م(
•  قريب من الطريق ال�رشيع ) بحدود 50 م(
•  قريب من منطقة �صناعية ) بحدود 50 م( 

•  حتت خط ال�صغط العايل الكهربائي  
زبال اأو القمامة ) بحدود 50 م(   •  قريب من مكان جتٌمع االأ

•  قريب من منحدر )بحدود 50 م(
•  قريب من بداية وادي )بحدود 50 م(.

طفال خارج امل�صكن: موقف  مان بالن�صبة للأ مدى الر�صا عن االأ  .8

طفال.  �رش حول ر�صاهم باأمن احلي والطماأنينة و�صلمة االأ االأ

جابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االتية : وتكون االإ

•  را�س جدًا
•  را�س اإىل حد ما

•  مقبول
•  غري را�س اإىل حد ما

•  غري را�س مطلقا

�صماع  مرات  عدد  بها  يق�صد  ال�صكن:  منطقة  يف  النار  اطلق   .9

من والطماأنينة  اطلق النار يف منطقة ال�صكن وهو موؤ�رش يقي�س االأ

تية: �رشة بتاأ�صرياأحدى احلاالت االأ جابة للأ لل�صكان، وتكون االإ

•  يوميًا
•  عدة مرات يف اال�صبوع

•  اأقل من عدة مرات يف اال�صبوع
•  اأبدًا ال اأ�صمع

قت�صادي  �صرة الإ 3-6 ميدان و�صع الأ

يف  للدخل  الكلية  القيمة   :2004 لعام  الفرد  دخل  متو�صط   .1

اال�صبوعني ال�صابقني ليوم امل�صح امليداين وهو قيمة ما ح�صل عليه 

�رشة من اأجور اأو ما تلقوه من هدايا عينية اأو مالية خلل  اأفراد االأ

الدخل  �صايف  وي�صجل  امليداين  امل�صح  ليوم  ال�صابقني  اال�صبوعني 

�رشة بعد خ�صم ال�رشيبة اأما بالدينار العراقي اأو بالدوالر. للأ

اإمكانية احل�صول على مبلغ 100 األف دينار خلل ا�صبوع: يعك�س   .2

ملواجهة حاالت  مبلغ مايل  توفري  �رشة على  االأ قدرة  هذا احلقل 

اأربع   اإختياراأحدى  يتم  ال�صوؤال  هذا  على  جابة  وللإ الطوارئ. 

�رشة: خيارات للأ

•  نعم با�صتخدام املدخرات
خرين •  نعم مب�صاعدة قليلة من االآ

•  رمبا وال �صك
•  ال غري ممكن

�رش  مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل: مدى ر�صا االأ  .3

ال�صبب  يكون  فقد  العمل  فر�س  توفر  يف  امل�صكن  موقع  اأثر  عن 

يف عدم توفر فر�س عمل هو وقوع امل�صكن يف منطقة ال تتوفر 

فيها فر�س العمل اأو على العك�س قد يكون واقعًا بجانب منطقة 

جابة بالتاأ�صري على  تتيح احل�صول على فر�س عمل. وتكون االإ

تية : اأحدى احلاالت االأ

•  را�س جدًا
•  را�س اإىل حد ما

• مقبول



33 ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق امللف الإ

•  غري را�س اإىل حد ما
•  غري را�س مطلقا

فراد  الأ العمل  حالة  و�صع  �رشة:  االأ فراد  الأ العمل  حالة  و�صع   .4  

�رشة بعمر 18 �صنة فاأكرث. ويت�صمن هذا املوؤ�رش �صتة حاالت  االأ

هي: 

مل يف احل�صول على عمل •  فاقد االأ
•  عاطل عن العمل

هل اأو الزوج •  معار�صة االأ
•  عوائق اجتماعية

•  ب�صبب احتياجات خا�صة اأو معاق اأو مري�س
•  يعمل

اإىل  م�صافُا  �صنة   )14  – بعمر)0  فراد  االأ عدد  عالة:  االإ معدل   .5

ال�صكان  عدد  على  مق�صومًا  فاأكرث  �صنة   65 بعمر  فراد  االأ عدد 

بعمر)15– 64( �صنة.

التي  للعمل  ال�صاحلة  املعمرة  ال�صلع  عدد  املعمرة:  ال�صلع  عدد   .6

�رشة من جمموع 16 �صلعة. وهذه ال�صلع هي: متتلكها االأ

•  ثلجة
•  فرن غاز اأو كهرباء

•  مدفاأة غاز اأو كهرباء للتدفئة
•  مدفاأة نفطية

•  مروحة كهربائية
•  غ�صالة

•  مكن�صة كهربائية
•  خلط كهربائي

•  تلفزيون
•  راديو م�صجل

•  �صحن القط

•  فيديو
•  كامريا

•  كامريا فيديو
•  كومبيوتر �صخ�صي

•  مكيف 

اأ�صئلة �رشيحة عن امللكية يف  �صول: نظرًا لعدم وجود  ملكية االأ  .7

ا�صتمارة امل�صح اأعتمدت ثلث حاالت لتحديد هذه امللكية

�رشة للم�صكن الذي تقيم فيه •  ملكية االأ
•  ملكيتها ل�صيارة خا�صة

بنية  را�صي واالأ •  ح�صولها على دخول ملكية كاإيجارات االأ
والفوائد والعائدات من مدخرات اأو قرو�س اأو اأ�صهم.

�رشة  االأ ت�صتطيع  ما  عدد  تاأمينها:  املمكن  احلياتية  املتطلبات  عدد   .8

تاأمينه من �صتة متطلبات حياتية هي: 

•  ابقاء املنزل دافئًا يف ال�صتاء
•  ابقاء املنزل باردًا لطيفًا يف ال�صيف
•  ق�صاء ا�صبوع اجازة خارج املنزل

ثاث املك�صور القدمي •  تغيري االأ
•  �رشاء ثياب جديدة اأو م�صتعملة

•  اأكل حلم ثلث مرات ا�صبوعيا 

احلالة  تو�صيح  جمايل:  االإ قت�صادي  االإ لو�صعها  �رشة  االأ تقييم   .9

�رشة �صمن  �رشة بوجه عام، اأي كيف ت�صنف االأ قت�صادية للأ االإ

احلاالت االتية:

•  نحن من املي�صورين يف العراق
•  ل�صنا اأغنياء لكن و�صعنا جيد

•  ل�صنا اأغنياء وال فقراء )احلالة م�صتورة(
•  نحن من الفقراء يف العراق 
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�رش( �شا�شية ح�شب امليدان واملحافظة )% لالأ جدول 4- 1: ن�شب احلرمان من احلاجات الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

35.625.827.426.618.758.928.6دهو�

33.225.650.717.222.057.229.0نينوى

35.132.729.619.631.357.929.4ال�صليمانية

29.427.641.910.522.042.820.4كركو�

34.615.727.018.314.743.915.5اأربيل

39.827.376.433.666.847.147.4دياىل

نبار 34.617.148.96.933.548.122.9االأ

19.316.546.811.539.754.220.4بغداد

46.829.683.331.371.363.855.5بابل

44.419.475.027.760.858.145.6كربلء

45.923.874.533.056.249.143.5وا�صط

39.817.674.911.722.749.528.5�صلح الدين

32.921.163.222.447.566.338.8النجف

45.228.184.839.750.262.651.6القاد�صية

55.931.779.234.442.280.456.4املثنى

35.821.871.827.068.162.749.7ذي قار

38.512.474.719.341.254.933.1مي�صان

23.37.693.127.936.954.028.2الب�رشة

31.820.758.220.140.455.131.2العراق

قل حرمانا و18  �شا�شية ح�شب امليدان )1 للمحافظة الأ جدول 4-2: ترتيب املحافظات تبعا لن�شب احلرمان من احلاجات الأ

كرث حرمانا( للمحافظة الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

9122102137دهو�

511753108نينوى

818386119ال�صليمانية

31442413كركو�

7316121اأربيل

1313141616314دياىل

نبار 6561744االأ

1453982بغداد

الف�صل الرابع 

ق�صية  �صرات ن�صب احلرمان التف�صيلية على م�صتوى البيئة واملناطق واملحافظات والأ موؤ

�صرات اأدلة امليادين  ملوؤ
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17161614181617بابل

1471312151213كربلء

1610101514512وا�صط

126124566�صلح الدين

4889121711النجف

15151718131416القاد�صية

18171517111818املثنى

109911171515ذي قار

11211710910مي�صان

211813875الب�رشة

�رش( �شا�شية ح�شب امليدان واملحافظة واحل�رش والريف )% لالأ جدول 4-3: ن�شب احلرمان من احلاجات الأ

حميط امل�صكنامل�صكن  البنى التحتيةال�صحة     التعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

دهو�

19.710.02.78.26.346.13.9ح�رش

60.450.365.855.238.178.867.1ريف

35.625.827.426.618.758.928.6ح�رش وريف

نينوى

17.013.531.16.717.750.011.1ح�رش

66.250.490.638.930.671.965.7ريف

33.225.650.717.222.057.229.0ح�رش وريف

ال�صليمانية

30.328.622.813.825.155.822.6ح�رش

78.670.292.372.988.776.791.6ريف

35.132.729.619.631.357.929.4ح�رش وريف

كركو�

20.921.627.15.819.741.48.6ح�رش

61.050.297.227.730.548.064.4ريف

29.427.641.910.522.042.820.4ح�رش وريف

اأربيل

33.414.824.916.813.543.413.7ح�رش

66.442.786.258.548.157.366.0ريف

34.615.727.018.314.743.915.5ح�رش وريف

دياىل

22.414.761.921.251.842.025.3ح�رش

56.839.690.545.681.452.068.8ريف

39.827.376.433.666.847.147.4ح�رش وريف

نبار االأ

18.48.727.73.423.048.79.1ح�رش

55.728.076.611.547.347.441.0ريف

34.617.148.96.933.548.122.9ح�رش وريف

بغداد

16.715.245.411.839.955.519.3ح�رش

56.935.667.27.436.536.735.8ريف

19.316.546.811.539.754.220.4ح�رش وريف
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حميط امل�صكنامل�صكن  البنى التحتيةال�صحة     التعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

بابل

34.019.574.420.864.160.040.2ح�رش

63.042.494.544.680.468.675.0ريف

46.829.683.331.371.363.855.5ح�رش وريف

كربلء

36.415.668.523.362.161.539.3ح�رش

68.030.694.040.656.947.964.3ريف

44.419.475.027.760.858.145.6ح�رش وريف

وا�صط

24.717.363.416.852.653.325.6ح�رش

82.735.193.861.262.641.774.7ريف

45.923.874.533.056.249.143.5ح�رش وريف

�صلح الدين

21.37.759.27.620.648.212.1ح�رش

59.128.091.416.125.050.845.7ريف

39.817.674.911.722.749.528.5ح�رش وريف

النجف

23.518.056.216.142.463.028.5ح�رش

71.034.091.748.268.280.080.3ريف

32.921.163.222.447.566.338.8ح�رش وريف

القاد�صية

26.016.978.222.443.658.033.4ح�رش

83.750.598.074.363.571.988.2ريف

45.228.184.839.750.262.651.6ح�رش وريف

املثنى

28.713.066.313.930.870.529.3ح�رش

90.755.595.560.456.793.090.8ريف

55.931.779.234.442.280.456.4ح�رش وريف

ذي قار

25.413.359.920.869.962.135.9ح�رش

56.238.494.939.164.664.076.7ريف

35.821.871.827.068.162.749.7ح�رش وريف

مي�صان

26.05.666.210.031.454.418.2ح�رش

72.931.498.245.068.356.174.2ريف

38.512.474.719.341.254.933.1ح�رش وريف

الب�رشة

21.47.292.625.535.452.725.1ح�رش

34.29.895.741.445.361.045.9ريف

23.37.693.127.936.954.028.2ح�رش وريف

العراق

22.515.349.114.436.153.721.2ح�رش

63.439.289.339.654.759.864.9ريف

31.820.758.220.140.455.131.2ح�رش وريف
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�شا�شية ح�شب امليدان )الرتتيب 1 حل�رش اأو  جدول 4-4: ترتيب ح�رش وريف املحافظات تبعا لن�شب احلرمان من احلاجات الأ

كرث حرمانا( قل حرمانا والرتتيب 36 حل�رش اأو لريف املحافظة الأ لريف املحافظة الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

دهو�
4616161ح�رش

25321331153427ريف

نينوى
29633124ح�رش

28332323103125ريف

ال�صليمانية
15212108199ح�رش

33362635363336ريف

كركو�
51842422ح�رش

263134229924ريف

اأربيل
1611314256ح�رش

29302132212126ريف

دياىل
810111822411ح�رش

22282229351428ريف

نبار االأ
34516113ح�رش

201919820720ريف

بغداد
1127916188ح�رش

232616414116ريف

بابل
17171816292319ح�رش

27293027342931ريف

كربلء
19131720262518ح�رش

3022292525823ريف

وا�صط
10151214231612ح�رش

3425283427330ريف

�صلح الدين
63955105ح�رش

2419241271321ريف

النجف
916812172713ح�رش

31242530313533ريف

القاد�صية
12142019182215ح�رش

35343536283134ريف

املثنى
1471511113014ح�رش

36353233243635ريف

ذي قار
1181016332617ح�رش

21273124302832ريف

مي�صان
12114712177ح�رش

32233628322029ريف

الب�رشة
722721131510ح�رش

1853326192422ريف
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حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملحافظة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

الو�صط احل�صابي للرتتيب جلميع املحافظات

9.510.410.511.313.816.09.7ح�رش

27.426.626.525.523.220.927.3ريف

18.518.518.518.418.518.518.5ح�رش وريف

�رش( جدول 4-5: ن�شب احلرمان ملوؤ�رشات ودليل ميدان التعليم )% لالأ

متابعة الدرا�صةاملحافظة
امل�صتوى التعليمي 

للبالغني

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل

بتدائية املدر�صة االإ

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل

املدر�صة الثانوية

مدى الر�صا عن 

املدر�صة
دليل ميدان التعليم

دهو�

19.268.613.927.36.119.7ح�رش

39.193.216.463.830.560.4ريف

25.978.214.941.315.635.6ح�رش وريف

نينوى

24.344.916.123.311.317.0ح�رش

55.273.930.368.540.366.2ريف

34.254.520.838.220.833.2ح�رش وريف

ال�صليمانية

9.964.422.836.521.030.3ح�رش

39.091.433.168.668.478.6ريف

12.667.123.839.625.635.1ح�رش وريف

كركو�

17.643.621.935.44.520.9ح�رش

35.867.919.267.828.761.0ريف

21.648.721.442.39.729.4ح�رش وريف

اأربيل

13.861.228.633.511.433.4ح�رش

30.889.119.165.020.766.4ريف

14.362.228.334.611.734.6ح�رش وريف

دياىل

11.132.721.838.29.022.4ح�رش

36.956.946.363.940.356.8ريف

24.345.034.251.224.939.8ح�رش وريف

نبار االأ

19.237.416.123.86.918.4ح�رش

42.963.233.352.221.155.7ريف

29.348.623.536.113.134.6ح�رش وريف

بغداد

10.928.814.320.510.216.7ح�رش

30.054.740.154.936.356.9ريف

12.330.516.022.712.019.3ح�رش وريف

بابل

15.440.530.834.611.934.0ح�رش

31.858.754.266.340.663.0ريف

22.948.541.148.624.546.8ح�رش وريف

كربلء

26.649.224.428.629.436.4ح�رش

35.065.751.667.545.468.0ريف

28.953.431.338.533.544.4ح�رش وريف

وا�صط

16.444.015.015.216.624.7ح�رش

42.283.630.774.452.882.7ريف

25.858.520.736.829.845.9ح�رش وريف
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متابعة الدرا�صةاملحافظة
امل�صتوى التعليمي 

للبالغني

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل

بتدائية املدر�صة االإ

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل

املدر�صة الثانوية

مدى الر�صا عن 

املدر�صة
دليل ميدان التعليم

�صلح الدين

18.743.418.926.45.021.3ح�رش

47.064.746.664.429.859.1ريف

32.553.832.444.817.139.8ح�رش وريف

النجف

25.644.722.322.513.423.5ح�رش

36.467.264.867.236.571.0ريف

27.949.230.731.318.032.9ح�رش وريف

القاد�صية

22.544.913.311.813.026.0ح�رش

61.975.561.072.354.783.7ريف

35.555.129.231.926.945.2ح�رش وريف

املثنى

30.457.424.538.57.528.7ح�رش

69.593.072.091.045.790.7ريف

48.373.145.461.624.355.9ح�رش وريف

ذي قار

16.647.919.123.210.325.4ح�رش

27.670.756.761.125.656.2ريف

20.455.731.836.115.535.8ح�رش وريف

مي�صان

26.652.69.711.54.726.0ح�رش

48.081.435.778.924.472.9ريف

31.760.216.629.410.038.5ح�رش وريف

الب�رشة

16.133.525.521.210.821.4ح�رش

29.245.421.931.412.134.2ريف

18.035.324.922.710.923.3ح�رش وريف

العراق

15.841.519.124.811.622.5ح�رش

41.167.942.164.036.463.4ريف

21.847.524.333.717.231.8ح�رش وريف

�رش( جدول 4-6: ن�شب احلرمان ملوؤ�رشات ودليل ميدان ال�شحة )% لالأ

املحافظة

�رشة  عدد اأفراد االأ

الذين يعانون من 

مر�س ع�صوي 

مزمن اأو م�صاكل 

�صحية

�صوء تغذية 

طفال  للأ

)الوزن ن�صبة 

اإىل العمر(

التقزم )الطول 

ن�صبة اإىل العمر(

�صت�صارة حول  االإ

الرعاية ال�صحية 

اأثناء اآخر حمل

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

م�صت�صفى عام

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

مركز �صحي 

اأوىل/طبيب

مدى الر�صا 

عن اخلدمات 

ال�صحية

دليل ميدان 

ال�صحة

دهو�

20.414.320.411.110.737.515.310.0ح�رش

19.523.932.222.748.873.766.350.3ريف

20.117.824.415.425.251.335.325.8ح�رش وريف

نينوى

16.85.023.317.422.729.221.813.5ح�رش

13.78.720.735.577.371.175.850.4ريف

15.86.522.324.540.743.039.525.6ح�رش وريف

ال�صليمانية

19.17.09.05.834.359.844.328.6ح�رش

16.17.417.935.184.573.287.670.2ريف

18.87.010.09.039.261.148.532.7ح�رش وريف

كركو�

12.94.913.213.450.343.021.321.6ح�رش

14.18.615.237.776.170.865.450.2ريف

13.25.713.618.455.848.930.727.6ح�رش وريف
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املحافظة

�رشة  عدد اأفراد االأ

الذين يعانون من 

مر�س ع�صوي 

مزمن اأو م�صاكل 

�صحية

�صوء تغذية 

طفال  للأ

)الوزن ن�صبة 

اإىل العمر(

التقزم )الطول 

ن�صبة اإىل العمر(

�صت�صارة حول  االإ

الرعاية ال�صحية 

اأثناء اآخر حمل

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

م�صت�صفى عام

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

مركز �صحي 

اأوىل/طبيب

مدى الر�صا 

عن اخلدمات 

ال�صحية

دليل ميدان 

ال�صحة

اأربيل

11.222.230.111.59.252.017.914.8ح�رش

7.125.051.023.769.562.155.842.7ريف

11.022.330.911.911.352.419.215.7ح�رش وريف

دياىل

13.114.826.810.912.345.321.114.7ح�رش

8.810.724.426.263.968.365.339.6ريف

10.912.425.419.738.557.043.527.3ح�رش وريف

نبار االأ

15.110.020.63.516.125.321.48.7ح�رش

15.37.121.75.561.447.855.328.0ريف

15.28.721.14.435.835.336.117.1ح�رش وريف

بغداد

13.88.714.46.425.726.324.815.2ح�رش

7.65.915.19.870.874.872.835.6ريف

13.48.414.56.628.729.527.916.5ح�رش وريف

بابل

13.03.317.211.926.645.030.719.5ح�رش

9.28.216.224.563.367.473.342.4ريف

11.35.816.717.942.754.949.429.6ح�رش وريف

كربلء

14.410.319.514.710.033.636.815.6ح�رش

10.28.521.118.161.371.362.330.6ريف

13.49.919.915.623.143.243.319.4ح�رش وريف

وا�صط

11.610.025.97.317.035.339.917.3ح�رش

7.29.226.417.154.484.577.735.1ريف

10.09.626.111.630.753.253.723.8ح�رش وريف

�صلح الدين

8.86.812.67.711.139.420.67.7ح�رش

6.24.713.121.250.171.362.428.0ريف

7.55.712.914.530.155.041.017.6ح�رش وريف

النجف

14.26.919.615.724.343.938.018.0ح�رش

8.98.623.224.354.373.964.134.0ريف

13.27.320.417.430.249.943.221.1ح�رش وريف

القاد�صية

13.113.620.09.57.615.153.316.9ح�رش

12.920.318.326.347.774.282.750.5ريف

13.016.119.415.721.034.863.028.1ح�رش وريف

املثنى

20.010.421.014.823.040.714.313.0ح�رش

14.111.116.938.582.286.969.255.5ريف

17.410.818.826.749.061.038.531.7ح�رش وريف

ذي قار

7.911.217.412.19.927.047.413.3ح�رش

6.26.710.134.849.068.466.638.4ريف

7.39.614.819.923.241.053.921.8ح�رش وريف
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املحافظة

�رشة  عدد اأفراد االأ

الذين يعانون من 

مر�س ع�صوي 

مزمن اأو م�صاكل 

�صحية

�صوء تغذية 

طفال  للأ

)الوزن ن�صبة 

اإىل العمر(

التقزم )الطول 

ن�صبة اإىل العمر(

�صت�صارة حول  االإ

الرعاية ال�صحية 

اأثناء اآخر حمل

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

م�صت�صفى عام

الوقت امل�صتغرق 

للو�صول اإىل 

مركز �صحي 

اأوىل/طبيب

مدى الر�صا 

عن اخلدمات 

ال�صحية

دليل ميدان 

ال�صحة

مي�صان

6.28.525.018.34.620.710.75.6ح�رش

9.28.024.231.218.988.261.531.4ريف

7.08.424.821.78.438.624.212.4ح�رش وريف

الب�رشة

4.47.617.45.85.218.933.67.2ح�رش

2.69.510.14.928.352.147.29.8ريف

4.17.916.35.78.723.935.77.6ح�رش وريف

العراق

13.09.217.99.620.533.528.715.3ح�رش

10.19.318.824.059.969.868.139.2ريف

12.39.218.213.429.541.837.720.7ح�رش وريف

�رش( جدول 4-7: ن�شب احلرمان ملوؤ�رشات ودليل ميدان البنى التحتية )% لالأ

املحافظة
امل�صدر الرئي�س 

ملياه ال�رشب

توفر مياه 

ال�رشب

مدى الر�صا عن 

نوعية املياه

توفر م�صدر 

للكهرباء

اإ�صتقرار الطاقة 

الكهربائية من 

ال�صبكة العامة

و�صيلة ال�رشف 

ال�صحي

و�صيلة التخل�س 

من النفايات

دليل ميدان 

البنى التحتية

دهو�

3.921.110.13.722.115.03.42.7ح�رش

62.237.747.421.149.144.380.365.8ريف

26.727.624.710.531.726.533.527.4ح�رش وريف

نينوى

4.033.724.62.598.823.649.331.1ح�رش

57.333.768.45.494.870.399.290.6ريف

21.533.739.03.597.538.965.750.7ح�رش وريف

ال�صليمانية

22.538.727.55.295.332.510.622.8ح�رش

88.051.947.458.798.587.095.892.3ريف

28.940.029.510.595.537.919.029.6ح�رش وريف

كركو�

0.521.38.02.484.87.879.727.1ح�رش

84.752.079.43.098.482.298.597.2ريف

18.427.823.12.587.723.683.741.9ح�رش وريف

اأربيل

33.832.017.03.592.854.52.124.9ح�رش

80.437.331.061.690.094.079.486.2ريف

35.432.217.45.592.855.94.827.0ح�رش وريف

دياىل

24.246.748.33.384.68.370.561.9ح�رش

71.642.879.04.981.141.299.190.5ريف

48.244.763.94.182.825.085.076.4ح�رش وريف

نبار االأ

1.019.014.31.580.57.173.727.7ح�رش

54.728.155.92.589.729.595.376.6ريف

24.322.932.31.984.516.883.148.9ح�رش وريف
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املحافظة
امل�صدر الرئي�س 

ملياه ال�رشب

توفر مياه 

ال�رشب

مدى الر�صا عن 

نوعية املياه

توفر م�صدر 

للكهرباء

اإ�صتقرار الطاقة 

الكهربائية من 

ال�صبكة العامة

و�صيلة ال�رشف 

ال�صحي

و�صيلة التخل�س 

من النفايات

دليل ميدان 

البنى التحتية

بغداد

17.237.640.01.996.053.256.245.4ح�رش

37.312.556.50.893.334.393.767.2ريف

18.535.941.01.895.851.958.746.8ح�رش وريف

بابل

11.145.634.61.893.322.694.374.4ح�رش

58.128.871.52.698.764.497.694.5ريف

31.838.250.82.195.740.995.883.3ح�رش وريف

كربلء

9.446.744.31.990.625.697.668.5ح�رش

61.547.873.24.193.378.899.294.0ريف

22.746.951.72.591.239.198.075.0ح�رش وريف

وا�صط

22.232.971.61.986.317.582.063.4ح�رش

73.024.789.06.686.867.597.993.8ريف

40.829.977.93.786.535.787.874.5ح�رش وريف

�صلح الدين

7.649.344.42.289.945.184.759.2ح�رش

69.924.569.813.496.477.098.491.4ريف

38.037.256.87.793.060.691.474.9ح�رش وريف

النجف

1.922.648.92.094.737.692.856.2ح�رش

58.535.477.74.099.692.397.291.7ريف

13.125.154.62.495.748.493.663.2ح�رش وريف

القاد�صية

24.838.760.32.095.234.087.878.2ح�رش

69.924.285.77.097.290.099.898.0ريف

39.833.968.73.695.952.791.884.8ح�رش وريف

املثنى

21.554.444.61.678.923.579.466.3ح�رش

82.748.779.57.674.489.499.595.5ريف

48.451.959.94.276.952.488.379.2ح�رش وريف

ذي قار

12.89.567.61.332.219.396.659.9ح�رش

84.421.188.72.163.968.799.194.9ريف

37.113.574.71.642.936.097.571.8ح�رش وريف

مي�صان

32.316.155.61.557.647.793.166.2ح�رش

64.621.979.08.278.687.498.498.2ريف

40.817.761.83.363.158.394.574.7ح�رش وريف

الب�رشة

80.323.389.71.140.438.295.192.6ح�رش

91.219.487.62.230.642.897.395.7ريف

81.922.789.41.339.038.995.493.1ح�رش وريف

العراق

21.633.342.02.384.337.361.749.1ح�رش

66.730.772.57.485.163.097.289.3ريف

31.832.748.93.584.543.269.758.2ح�رش وريف
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�رش( جدول 4-8: ن�شب احلرمان ملوؤ�رشات ودليل ميدان امل�شكن )% لالأ

مادة بناء ال�صقفاملحافظة
ح�صة الفرد من 

غرف امل�صكن

نوع الطاقة امل�صتخدمة يف 

تدفئة املاء

مدى الر�صا عن 

امل�صكن

عدد املكاره البيئية 

يف امل�صكن
دليل ميدان امل�صكن

دهو�

19.151.110.820.213.48.2ح�رش

79.754.955.044.646.055.2ريف

42.852.628.129.726.226.6ح�رش وريف

نينوى

9.336.114.428.515.16.7ح�رش

57.358.722.822.959.838.9ريف

25.143.517.226.729.817.2ح�رش وريف

ال�صليمانية

28.430.113.247.411.613.8ح�رش

91.944.337.376.769.172.9ريف

34.731.515.650.317.219.6ح�رش وريف

كركو�

5.521.28.019.121.65.8ح�رش

66.226.33.04.851.827.7ريف

18.322.36.916.128.010.5ح�رش وريف

اأربيل

7.543.739.738.422.816.8ح�رش

74.959.668.042.742.458.5ريف

9.944.340.738.623.518.3ح�رش وريف

دياىل

11.335.017.433.036.521.2ح�رش

41.548.625.131.856.945.6ريف

26.641.921.332.446.833.6ح�رش وريف

نبار االأ

4.126.02.420.79.13.4ح�رش

7.634.93.422.324.011.5ريف

5.629.92.821.415.56.9ح�رش وريف

بغداد

3.235.56.446.111.911.8ح�رش

10.532.15.221.923.67.4ريف

3.735.26.344.512.711.5ح�رش وريف

بابل

5.736.228.541.120.420.8ح�رش

16.653.650.148.039.144.6ريف

10.543.938.044.228.631.3ح�رش وريف

كربلء

7.644.433.842.117.423.3ح�رش

11.265.359.331.535.240.6ريف

8.649.740.339.422.027.7ح�رش وريف

وا�صط

15.731.114.536.423.416.8ح�رش

60.941.062.927.351.761.2ريف

32.234.732.233.133.833.0ح�رش وريف

�صلح الدين

9.728.27.515.112.27.6ح�رش

26.941.414.214.132.916.1ريف

18.134.610.814.622.311.7ح�رش وريف
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مادة بناء ال�صقفاملحافظة
ح�صة الفرد من 

غرف امل�صكن

نوع الطاقة امل�صتخدمة يف 

تدفئة املاء

مدى الر�صا عن 

امل�صكن

عدد املكاره البيئية 

يف امل�صكن
دليل ميدان امل�صكن

النجف

5.141.534.341.015.816.1ح�رش

22.967.071.639.233.848.2ريف

8.646.641.640.619.422.4ح�رش وريف

القاد�صية

6.648.326.642.320.322.4ح�رش

59.974.174.650.062.274.3ريف

24.356.942.644.934.239.7ح�رش وريف

املثنى

4.335.631.036.718.213.9ح�رش

16.661.777.350.455.060.4ريف

9.747.151.342.734.434.4ح�رش وريف

ذي قار

8.839.933.138.922.820.8ح�رش

52.936.964.441.539.239.1ريف

23.738.943.739.828.427.0ح�رش وريف

مي�صان

8.230.310.714.014.810.0ح�رش

65.437.056.214.342.345.0ريف

23.432.122.814.022.119.3ح�رش وريف

الب�رشة

12.850.937.436.124.325.5ح�رش

28.560.651.028.829.941.4ريف

15.252.339.435.025.127.9ح�رش وريف

العراق

8.637.117.838.416.714.4ح�رش

39.448.637.932.043.939.6ريف

15.639.722.436.922.920.1ح�رش وريف
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�رش( جدول 4-9: ن�شب احلرمان ملوؤ�رشات ودليل ميدان حميط امل�شكن )% لالأ

املحافظة

مدى الر�صا

عن

املوا�صلت 

وحركة ال�صري

نوعية 

الطريق 

املوؤدي 

للم�صكن

اإمكانية 

و�صول 

�صيارة 

�صعاف  االإ

و�صيارة

طفاء االإ

مدى 

الر�صا 

عن توفر 

الدكاكني

/ال�صوق

مدى 

الر�صا عن 

النظافة 

وعدم 

التلوث 

خارج 

امل�صكن

عدد 

املكاره 

البيئية يف 

حميط

امل�صكن

عدد 

املواقع 

غري 

املرغوبة 

قرب 

امل�صكن

مدى الر�صا

مان  عن االأ

طفال  للأ

خارج امل�صكن

اإطلق 

النار يف 

منطقة 

ال�صكن

دليل 

ميدان 

حميط 

امل�صكن

دهو�

21.022.413.614.026.634.029.516.83.96.3ح�رش

56.491.947.257.258.252.542.521.35.638.1ريف

ح�رش 

وريف
34.949.626.830.939.041.234.618.64.518.7

نينوى

17.515.79.915.241.248.320.819.181.117.7ح�رش

46.289.440.366.845.370.919.17.713.630.6ريف

ح�رش 

وريف
27.039.919.932.142.555.720.315.358.922.0

ال�صليمانية

34.758.917.142.646.627.435.935.06.025.1ح�رش

78.794.979.792.783.987.670.138.86.488.7ريف

ح�رش 

وريف
39.162.523.347.550.333.339.235.36.131.3

كركو�

10.432.77.89.251.463.512.214.686.019.7ح�رش

29.287.919.133.459.574.86.83.239.530.5ريف

ح�رش 

وريف
14.444.410.214.353.165.911.012.276.222.0

اأربيل

20.925.520.514.633.036.347.820.63.813.5ح�رش

52.190.761.042.940.967.256.425.92.648.1ريف

ح�رش 

وريف
22.027.721.915.533.237.348.020.83.814.7

دياىل

28.051.922.026.763.775.645.533.967.151.8ح�رش

51.890.940.060.673.883.966.427.341.081.4ريف

ح�رش 

وريف
40.171.731.143.968.879.856.130.553.966.8

نبار االأ

15.916.210.314.725.040.321.927.790.123.0ح�رش

38.463.932.147.212.329.838.525.087.147.3ريف

ح�رش 

وريف
25.736.919.828.819.535.729.126.588.833.5

بغداد

30.49.510.321.367.857.630.060.886.139.9ح�رش

46.166.214.873.538.426.122.123.459.436.5ريف

ح�رش 

وريف
31.413.210.624.765.955.529.558.384.339.7

بابل

32.378.126.023.276.473.944.132.468.564.1ح�رش

58.892.242.970.473.373.163.231.136.380.4ريف

ح�رش 

وريف
43.984.333.544.075.073.652.531.854.371.3

كربلء

36.960.418.631.779.063.350.351.384.062.1ح�رش

43.984.647.468.551.754.965.832.556.956.9ريف

ح�رش 

وريف
38.766.625.941.172.061.154.346.577.160.8

وا�صط

32.355.317.027.073.381.823.021.364.352.6ح�رش

67.593.818.076.557.562.540.414.934.462.6ريف

ح�رش 

وريف
45.169.417.345.167.574.729.419.053.456.2
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املحافظة

مدى الر�صا

عن

املوا�صلت 

وحركة ال�صري

نوعية 

الطريق 

املوؤدي 

للم�صكن

اإمكانية 

و�صول 

�صيارة 

�صعاف  االإ

و�صيارة

طفاء االإ

مدى 

الر�صا 

عن توفر 

الدكاكني

/ال�صوق

مدى 

الر�صا عن 

النظافة 

وعدم 

التلوث 

خارج 

امل�صكن

عدد 

املكاره 

البيئية يف 

حميط

امل�صكن

عدد 

املواقع 

غري 

املرغوبة 

قرب 

امل�صكن

مدى الر�صا

مان  عن االأ

طفال  للأ

خارج امل�صكن

اإطلق 

النار يف 

منطقة 

ال�صكن

دليل 

ميدان 

حميط 

امل�صكن

�صلح 

الدين

11.231.518.712.134.941.522.410.365.420.6ح�رش

35.979.149.448.721.531.923.19.130.025.0ريف

ح�رش 

وريف
23.254.733.730.028.436.922.79.748.122.7

النجف

20.039.317.126.681.477.837.232.370.042.4ح�رش

30.780.634.566.875.983.569.120.648.768.2ريف

ح�رش 

وريف
22.147.520.534.580.378.943.530.065.847.5

القاد�صية

17.223.516.021.069.073.231.931.361.643.6ح�رش

63.188.956.581.450.556.351.718.621.663.5ريف

ح�رش 

وريف
32.445.229.541.162.867.638.527.148.250.2

املثنى

27.228.717.519.559.371.119.027.648.530.8ح�رش

67.792.252.470.451.250.340.318.618.056.7ريف

ح�رش 

وريف
45.056.632.941.955.762.028.323.735.142.2

ذي قار

37.664.627.522.878.182.633.141.373.869.9ح�رش

53.879.825.261.079.478.235.436.060.864.6ريف

ح�رش 

وريف
43.169.826.835.778.581.133.839.569.468.1

مي�صان

10.541.618.38.747.356.413.927.867.531.4ح�رش

39.484.334.441.758.567.357.625.256.368.3ريف

ح�رش 

وريف
18.252.922.517.550.359.325.527.164.541.2

الب�رشة

12.742.016.614.150.870.629.024.364.235.4ح�رش

25.175.216.738.638.868.427.215.746.645.3ريف

ح�رش 

وريف
14.647.016.717.849.070.228.723.061.536.9

العراق

25.230.815.021.258.257.531.238.465.736.1ح�رش

48.783.837.062.253.161.641.721.539.854.7ريف

ح�رش 

وريف
30.542.820.030.557.158.433.634.559.840.4
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�رش( قت�شادي )% لالأ �رشة الإ جدول 4-10: ن�شب احلرمان ملوؤ�رشات ودليل ميدان و�شع الأ

املحافظة
متو�صط دخل 

الفرد 2004

اإمكانية 

احل�صول على 

100 األف 

دينار خلل 

اأ�صبوع

مدى الر�صا 

عن توفر 

العمل وفر�س 

العمل

و�صع حالة 

فراد  العمل الأ

�رشة االأ

عالة معدل االإ
عدد ال�صلع 

املعمرة

ملكية 

�صول االأ

عدد 

املتطلبات 

احلياتية 

املمكن 

تاأمينها

�رشة  تقييم االأ

لو�صعها 

قت�صادي  االإ

جمايل االإ

دليل ميدان 

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دهو�

32.437.445.711.363.243.720.328.923.446.1ح�رش

48.844.957.824.370.192.719.366.257.178.8ريف

ح�رش 

وريف
39.040.350.416.465.962.919.943.536.658.9

نينوى

48.030.349.15.352.251.315.562.219.250.0ح�رش

64.033.748.45.560.287.34.283.730.671.9ريف

ح�رش 

وريف
53.331.448.95.454.863.111.869.222.957.2

ال�صليمانية

31.943.046.98.244.252.431.975.045.755.8ح�رش

51.553.073.68.044.894.49.090.962.776.7ريف

ح�رش 

وريف
33.744.049.68.244.256.629.676.647.357.9

كركو�

29.625.544.56.349.855.523.736.511.841.4ح�رش

40.822.033.03.962.280.530.450.19.148.0ريف

ح�رش 

وريف
32.024.842.15.852.460.825.139.411.242.8

اأربيل

22.939.225.62.849.643.721.650.632.143.4ح�رش

30.147.928.34.358.189.49.362.743.657.3ريف

ح�رش 

وريف
23.239.525.72.849.945.321.251.032.543.9

دياىل

39.541.460.65.950.566.917.15.324.542.0ح�رش

50.445.662.65.554.180.59.05.630.852.0ريف

ح�رش 

وريف
45.043.561.75.752.373.813.05.527.747.1

نبار االأ

37.630.655.57.661.048.616.032.812.148.7ح�رش

43.432.654.55.047.173.66.541.316.047.4ريف

ح�رش 

وريف
40.131.555.06.455.059.411.936.513.848.1

بغداد

37.728.662.99.755.647.021.950.128.055.5ح�رش

34.95.267.62.643.760.77.440.914.436.7ريف

ح�رش 

وريف
37.527.163.29.254.847.921.049.527.154.2

بابل

39.942.662.75.857.161.517.055.428.760.0ح�رش

51.032.774.65.252.982.412.968.026.768.6ريف

ح�رش 

وريف
44.838.368.05.555.270.715.261.027.863.8

كربلء

39.437.468.37.856.860.325.362.131.561.5ح�رش

41.024.778.05.652.670.38.048.632.047.9ريف

ح�رش 

وريف
39.834.270.77.255.762.920.958.631.758.1

وا�صط

42.950.574.46.056.457.118.023.725.653.3ح�رش

41.234.577.01.632.285.34.636.117.541.7ريف

ح�رش 

وريف
42.344.675.34.447.667.413.128.222.649.1

�صلح 

الدين

55.128.742.45.755.853.120.027.012.448.2ح�رش

65.530.144.94.338.082.711.934.514.450.8ريف

ح�رش 

وريف
60.129.443.75.047.167.616.030.713.449.5
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املحافظة
متو�صط دخل 

الفرد 2004

اإمكانية 

احل�صول على 

100 األف 

دينار خلل 

اأ�صبوع

مدى الر�صا 

عن توفر 

العمل وفر�س 

العمل

و�صع حالة 

فراد  العمل الأ

�رشة االأ

عالة معدل االإ
عدد ال�صلع 

املعمرة

ملكية 

�صول االأ

عدد 

املتطلبات 

احلياتية 

املمكن 

تاأمينها

�رشة  تقييم االأ

لو�صعها 

قت�صادي  االإ

جمايل االإ

دليل ميدان 

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

النجف

44.737.867.610.355.863.922.357.623.763.0ح�رش

52.651.365.913.464.490.121.381.841.380.0ريف

ح�رش 

وريف
46.340.467.210.957.569.122.162.427.266.3

القاد�صية

33.835.960.67.654.364.111.659.528.858.0ح�رش

51.142.480.64.433.392.52.081.534.571.9ريف

ح�رش 

وريف
39.638.167.36.647.373.58.466.830.762.6

املثنى

54.247.762.616.059.961.217.667.829.970.5ح�رش

83.452.376.025.480.194.04.390.739.493.0ريف

ح�رش 

وريف
67.149.768.520.168.875.611.777.934.180.4

ذي قار

47.043.553.69.265.566.314.247.423.562.1ح�رش

53.432.859.89.270.385.53.954.621.664.0ريف

ح�رش 

وريف
49.239.955.79.267.272.810.749.822.862.7

مي�صان

33.345.456.56.865.967.613.139.925.054.4ح�رش

30.239.058.62.847.190.20.645.514.756.1ريف

ح�رش 

وريف
32.543.757.15.760.973.69.841.422.254.9

الب�رشة

26.249.952.17.249.060.328.053.331.952.7ح�رش

28.556.855.96.945.177.023.757.143.361.0ريف

ح�رش 

وريف
26.551.052.77.148.462.827.453.933.654.0

العراق

37.136.155.67.954.153.521.450.427.553.7ح�رش

49.835.661.46.652.182.29.453.927.559.8ريف

ح�رش 

وريف
40.036.056.97.653.760.018.751.227.555.1
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�رش( �شا�شية ح�شب امليدان واملنطقة )% لالأ جدول 4-11: ن�شب احلرمان من احلاجات الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليماملنطقة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى

املعي�صة

�رش( ن�صبة احلرمان )% للأ

34.925.328.419.923.452.623.9ال�صمالية

35.223.757.917.133.150.530.5الو�صطى

19.316.546.811.539.754.220.4بغداد

37.820.079.528.952.859.942.9اجلنوبية

31.820.758.220.140.455.131.2العراق

كرث حرمانا( قل حرمانا و4 للمنطقة االأ ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ

2413122ال�صمالية

3332213الو�صطى

1121331بغداد

4244444اجلنوبية

�رش( �شا�شية ح�شب امليدان واملنطقة واحل�رش والريف )% لالأ جدول 4-12: ن�شب احلرمان من احلاجات الأ

حميط امل�صكنامل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمالبيئةاملنطقة
�رشة  و�صع االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

�رش( ن�صبة احلرمان )% للأ

ال�صمالية

30.821.322.114.618.849.817.4ح�رش

69.458.480.363.762.375.278.1ريف

34.925.328.419.923.452.623.9ح�رش وريف

الو�صطى

19.313.738.48.524.846.712.8ح�رش

60.139.388.730.646.156.458.2ريف

35.223.757.917.133.150.530.5ح�رش وريف

بغداد

16.715.245.411.839.955.519.3ح�رش

56.935.667.27.436.536.735.8ريف

19.316.546.811.539.754.220.4ح�رش وريف

اجلنوبية

26.113.273.120.447.958.130.2ح�رش

66.636.895.149.764.764.574.2ريف

37.820.079.528.952.859.942.9ح�رش وريف

العراق

22.515.349.114.436.153.721.2ح�رش

63.439.289.339.654.759.864.9ريف

31.820.758.220.140.455.131.2ح�رش وريف

كرث حرمانا( قل حرمانا و8 للمنطقة االأ ترتيب املناطق ح�صب ن�صبة احلرمان )1 للمنطقة االأ

ال�صمالية
4414132ح�رش

8868788ريف

الو�صطى
2222221ح�رش

6776556ريف

بغداد
1333443ح�رش

5541315ريف

اجلنوبية
3155664ح�رش

7687877ريف

العراق )متو�صط  

الرتاتيب(

2.52.52.753.53.253.752.5ح�رش

6.56.56.255.55.755.256.5ريف
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�شا�شية �رش ح�شب م�شتوى احلرمان من احلاجات الأ جدول 4-13: مقارنة بني احل�رش والريف يف توزيع الأ

امليدان

حرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال 
احلرمان يف الريف ن�صبة 

اإىل احل�رش
ريفح�رشريفح�رشريفح�رش

22.563.435.124.442.412.22.8التعليم

15.339.222.629.662.131.22.6ال�صحة

49.189.330.48.920.51.81.8البنى التحتية

14.439.625.931.159.629.32.7امل�صكن

36.154.730.130.433.714.91.5حميط امل�صكن

قت�صادي  �رشة االإ 53.759.827.427.418.912.91.1و�صع االأ

21.264.949.130.129.74.93.1دليل م�صتوى املعي�صة

0.820.891.101.131.331.361.09متو�صط قيمة دليل م�صتوى املعي�صة

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان واحل�رش والريف ملوؤ�رشات دليل م�شتوى املعي�شة )%( جدول 4-14: توزيع الأ

املوؤ�رش
احلرمان يف الريفحرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال 

ن�صبة اإىل احل�رش ريفح�رش ريفح�رش ريفح�رش 

15.841.166.752.417.56.62.6متابعة الدرا�صة

41.567.924.319.934.212.21.6امل�صتوى التعليمي للبالغني

بتدائية  19.142.130.624.550.333.42.2الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ

24.864.024.213.851.022.32.6الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية 

11.636.420.821.567.742.13.1مدى الر�صا عن املدر�صة

22.563.435.124.442.412.22.8دليل التعليم

13.010.125.622.561.467.30.8املعاناة من مر�س ع�صوي مزمن اأو م�صاكل �صحية

طفال )الوزن ن�صبة اإىل العمر( 9.29.31.52.189.388.61.0�صوء تغذية للأ

17.918.83.14.878.976.31.1التقزم )الطول ن�صبة اإىل العمر(

�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل 9.624.01.92.188.573.92.5االإ

20.559.932.324.447.315.72.9الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام

33.569.828.413.738.116.42.1الوقت للو�صول اإىل مركز �صحي اأوىل/طبيب

28.768.124.316.547.015.42.4مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية

15.339.222.629.662.131.22.6دليل ميدان ال�شحة

21.666.70.00.078.433.33.1امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

33.330.730.637.736.131.60.9توفر مياه ال�رشب

42.072.521.712.936.314.71.7مدى الر�صا عن نوعية املياه

2.37.465.973.331.819.33.2توفر م�صدر للكهرباء

84.385.110.610.75.14.21.0اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة

37.363.040.535.222.11.81.7و�صيلة ال�رشف ال�صحي

61.797.20.90.537.52.31.6و�صيلة التخل�س من النفايات

49.189.330.48.920.51.81.8دليل ميدان البنى التحتية

8.639.443.137.048.223.64.6مادة بناء ال�صقف

37.148.635.434.727.616.61.3ح�صة الفرد من غرف امل�صكن
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املوؤ�رش
احلرمان يف الريفحرمان منخف�سحرمان متو�صطحرمان عال 

ن�صبة اإىل احل�رش ريفح�رش ريفح�رش ريفح�رش 

17.837.928.934.953.327.12.1نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء

38.432.022.227.039.441.00.8مدى الر�صا عن امل�صكن 

6.317.810.426.183.356.12.8عدد املكاره البيئية يف امل�صكن 

14.439.625.931.159.629.32.7دليل ميدان امل�شكن

25.248.729.028.345.822.91.9مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري

30.883.816.86.652.49.62.7نوعية الطريق املوؤدي للم�صكن

طفاء �صعاف و�صيارة االإ 15.037.00.00.085.063.02.5اإمكانية و�صول �صيارة االإ

21.262.230.323.248.514.72.9مدى الر�صا عن توفر الدكاكني/ال�صوق

58.253.115.722.426.124.50.9مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن

57.561.60.00.042.538.41.1عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن

31.241.70.00.068.858.31.3عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن

طفال خارج امل�صكن مان للأ 38.421.524.127.737.550.80.6مدى الر�صا عن االأ

65.739.817.624.116.636.00.6اإطلق النار يف منطقة ال�صكن

36.154.730.130.433.714.91.5دليل ميدان حميط امل�شكن

37.149.820.119.342.830.91.3متو�صط دخل الفرد 2004

36.135.642.642.421.422.01.0اإمكانية احل�صول على 100 األف دينار خلل اأ�صبوع

55.661.421.721.822.716.81.1مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل

�رشة فراد االأ 7.96.615.014.377.179.10.8و�صع حالة العمل الأ

عالة 54.152.113.311.232.536.71.0معدل االإ

53.582.220.811.425.76.41.5عدد ال�صلع املعمرة

�صول 21.49.455.562.723.127.80.4ملكية االأ

50.453.916.217.233.428.91.1عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها

جمايل  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ 27.527.559.160.413.412.11.0تقييم االأ

قت�شادي  �رشة الإ 53.759.827.427.418.912.91.1دليل و�شع الأ

21.264.949.130.129.74.93.1دليل م�شتوى املعي�شة
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�شا�شية - العراق )%(  ح�شائية الأ �رش ح�شب م�شتوى احلرمان واملوؤ�رشات الإ جدول 4-15: توزيع الأ

املوؤ�رش
�رش م�صتوى احلرمان ن�صبة االأ

امل�صمولة)%(

الو�صط 

احل�صابي

نحراف  االإ

املعياري املجموع منخف�سمتو�صطعال 

التعليم

21.863.314.9100.067.51.00.3متابعة الدرا�صة

47.523.329.2100.099.91.00.4امل�صتوى التعليمي للبالغني

الوقت امل�صتغرق للو�صول 

بتدائية  اإىل املدر�صة االإ
24.329.246.5100.099.81.20.4

الوقت امل�صتغرق للو�صول 

اإىل املدر�صة الثانوية 
33.721.844.5100.099.61.00.5

17.220.961.8100.099.01.30.6مدى الر�صا عن املدر�صة

31.832.735.5100.0100.01.10.3دليل التعليم

ال�صحة

املعاناة من مر�س ع�صوي 

مزمن اأو م�صاكل �صحية
12.324.962.8100.0100.01.60.6

طفال )الوزن  �صوء تغذية للأ

ن�صبة اإىل العمر(
9.31.789.1100.045.71.80.5

التقزم )الطول ن�صبة اإىل 

العمر(
18.23.678.2100.043.91.60.6

�صت�صارة حول الرعاية  االإ

ال�صحية اأثناء اآخر حمل
13.42.084.7100.054.21.50.5

الوقت امل�صتغرق للو�صول 

اإىل م�صت�صفى عام
29.530.540.1100.099.41.00.5

الوقت للو�صول اإىل مركز 

�صحي اأوىل/طبيب
41.825.033.2100.099.70.80.5

مدى الر�صا عن اخلدمات 

ال�صحية
37.722.539.8100.099.81.00.7

20.724.255.1100.0100.01.30.3دليل ميدان ال�شحة

البنى التحتية

31.80.068.2100.0100.01.40.5امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب

32.732.235.1100.099.91.00.7توفر مياه ال�رشب

48.919.731.4100.099.90.80.7مدى الر�صا عن نوعية املياه

3.567.628.9100.0100.01.10.3توفر م�صدر للكهرباء

اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية 

من ال�صبكة العامة
84.510.74.9100.096.80.70.3

43.239.317.5100.099.81.00.4و�صيلة ال�رشف ال�صحي

69.70.829.5100.0100.00.60.8و�صيلة التخل�س من النفايات

58.325.516.3100.0100.00.90.3دليل ميدان البنى التحتية

امل�صكن

15.641.742.6100.099.91.30.6مادة بناء ال�صقف

ح�صة الفرد من غرف 

امل�صكن
39.735.225.1100.0100.01.00.4

نوع الطاقة امل�صتخدمة يف 

تدفئة املاء
22.430.247.4100.0100.01.10.4

36.923.339.7100.0100.01.10.5مدى الر�صا عن امل�صكن 

22.90.077.1100.0100.01.70.6عدد املكاره البيئية يف امل�صكن 

20.127.152.7100.0100.01.30.3دليل ميدان امل�شكن
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املوؤ�رش
�رش م�صتوى احلرمان ن�صبة االأ

امل�صمولة)%(

الو�صط 

احل�صابي

نحراف  االإ

املعياري املجموع منخف�سمتو�صطعال 

حميط امل�صكن

مدى الر�صا عن املوا�صلت 

وحركة ال�صري
30.528.940.6100.099.91.10.6

نوعية الطريق املوؤدي 

للم�صكن
42.814.542.7100.0100.01.00.7

اإمكانية و�صول �صيارة 

طفاء �صعاف و�صيارة االإ االإ
20.00.080.0100.0100.01.20.6

مدى الر�صا عن توفر 

الدكاكني/ال�صوق
30.528.740.8100.099.91.10.6

مدى الر�صا عن النظافة 

وعدم التلوث خارج امل�صكن
57.117.225.7100.0100.00.70.7

عدد املكاره البيئية يف حميط 

امل�صكن
58.40.041.6100.0100.01.20.7

عدد املواقع غري املرغوبة 

قرب امل�صكن
33.60.066.4100.0100.01.60.5

مان  مدى الر�صا عن االأ

طفال خارج امل�صكن للأ
34.524.940.5100.099.81.00.7

اإطلق النار يف منطقة 

ال�صكن
59.819.121.1100.099.50.70.8

40.430.229.4100.0100.01.10.3دليل ميدان حميط امل�شكن

قت�صادي �رشة االإ و�صع االأ

40.020.040.1100.096.31.00.7متو�صط دخل الفرد 2004

اإمكانية احل�صول على 100 

األف دينار خلل اأ�صبوع
36.042.521.5100.099.70.90.7

مدى الر�صا عن توفر العمل 

وفر�س العمل
56.921.721.4100.098.90.70.6

فراد  و�صع حالة العمل الأ

�رشة االأ

عالة معدل االإ

7.6

53.7

14.8

12.8

77.6

33.5

100.0

100.0

99.6

99.9

1.4

0.9

0.3

0.5

60.018.721.3100.0100.01.00.4عدد ال�صلع املعمرة

�صول 18.757.124.2100.0100.01.00.3ملكية االأ

عدد املتطلبات احلياتية 

املمكن تاأمينها
51.216.432.4100.0100.00.90.6

�رشة لو�صعها  تقييم االأ

جمايل  قت�صادي االإ االإ
27.559.413.1100.099.21.00.4

قت�شادي  �رشة الإ 55.127.417.5100.0100.01.00.3دليل ميدان و�شع الأ

31.244.824.1100.0100.01.10.2دليل م�شتوى املعي�شة

رتباط الب�شيط بني اأدلة امليادين والدليل العام مل�شتوى املعي�شة* جدول 4-16: قيم معامالت الإ

امل�صكنالبنى التحتيةال�صحةالتعليمامليدان
حميط 

امل�صكن

�رشة  و�صع االأ

قت�صادي  االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

1.000.460.420.450.370.290.74التعليم

0.461.000.270.210.280.160.60ال�صحة

0.420.271.000.450.500.250.70البنى التحتية

0.450.210.451.000.440.410.72امل�صكن

0.370.280.500.441.000.300.71حميط امل�صكن

قت�صادي �رشة االإ 0.290.160.250.410.301.000.58و�صع االأ

0.740.600.700.720.710.581.00دليل م�شتوى املعي�شة

رتباط يف اجلدول معنوية مب�صتوى معنوية 0.01. *  جميع قيم معاملت االإ
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�رش( �شا�شية ح�شب امليدان على م�شتوى الق�شاء )% لالأ جدول 4-17: ن�شب احلرمان من احلاجات الأ

حميط امل�صكنميدان ال�صكن البنى التحتيةال�صحةالتعليمالق�صاءالت�صل�صل

و�صع 

�رشة  االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

       دهوك 

16.910.76.58.25.840.87.6دهو�1

39.424.022.135.117.967.333.1العمادية2

54.545.846.845.930.972.256.2زاخو3

58.342.362.146.339.775.263.4�صميل4

32.322.413.418.710.858.919.0�صيخان51

42.539.152.250.929.870.150.6عقرة62

       نينوى  

26.620.539.99.619.850.721.7املو�صل7

31.645.057.018.318.051.537.0احلمدانية8

24.09.842.115.417.263.320.3تلكيف9

66.743.4100.062.19.778.171.8�صنجار10

42.235.368.422.438.971.946.7تلعفر11

85.656.792.235.646.790.091.1ال�صيخان121

69.264.4100.053.550.057.587.7احل�رش132

البعاج14

عقرة15

       ال�شليمانية 

22.823.814.28.516.246.115.7ال�صليمانية16

47.446.954.726.162.577.658.6�صهرزور17

23.921.335.732.937.964.932.7حلبجة18

64.758.552.545.466.371.367.2بنجوين19

34.948.735.828.626.949.230.9�صهربازار20

64.147.647.652.460.178.165.1ب�صدر21

64.644.028.935.849.875.157.9رانية22

88.456.277.367.585.964.985.9دوكان23

46.928.733.212.133.962.833.2دربندخان24

30.235.430.323.539.864.930.8كلر25

51.447.260.427.434.870.942.0كفري263

39.842.270.715.044.279.247.3جمجمال27

5045.252.253.776.268.363.0كوي�صنجق28

       كركوك 

22.724.630.37.020.341.113.7كركو�29

57.244.294.522.530.250.161.6احلويجة30

57.531.280.530.026.040.355.4داقوق31

       اأربيل 

66.545.591.554.539.964.368.8اأربيل32

91.148.983.086.588.793.391.1خممور33

65.030.669.158.043.551.752.0�صوران34

60.947.486.761.748.654.983.0ال�صديق35

33.614.925.216.813.643.414.4جومان36

11.1100.044.422.211.122.211.1�صقلوة37

       دياىل 

37.721.869.136.371.654.851.7بعقوبة38
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حميط امل�صكنميدان ال�صكن البنى التحتيةال�صحةالتعليمالق�صاءالت�صل�صل

و�صع 

�رشة  االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

27.322.059.630.463.144.241.3املقدادية39

44.842.290.826.272.740.554.7اخلال�س40

51.932.991.440.749.837.153.4خانقني41

45.221.285.435.168.451.251.1بلدروز42

كفري433

نبار         الأ

30.718.259.98.844.048.632.0الرمادي44

40.619.648.714.138.856.329.2هيت45

45.618.757.25.332.446.128.4الفلوجة46

0.02.26.80.00.036.2100.0عنه47

14.512.226.23.819.852.611.5حديثة48

5.321.015.85.215.831.6100.0رطبة49

32.713.416.53.521.349.213.0القائم50

       بغداد

18.215.162.016.047.857.328.6الر�صافة51

عظمية52 12.419.645.67.737.348.419.9االأ

2112.270.616.936.063.530.2ال�صدر53

13.714.118.96.144.552.813.5الكرخ54

18.213.418.810.716.345.27.4الكاظمية55

53.334.267.88.949.954.347.3املحمودية56

50.333.165.71.426.634.235.6اأبو غريب57

22.835.265.412.757.452.334.4املدائن58

       بابل 

40.423.674.626.264.260.244.1احللة59

50.835.489.729.573.166.471.4املحاويل60

62.338.294.550.890.072.280.6الها�صمية61

39.730.889.921.265.160.457.5امل�صيب62

       كربالء 

40.419.570.523.566.364.048.0كربلء63

80.020.0100.050.0100.080.090.0عني التمر64

56.319.088.740.441.738.051.4الهندية65

       وا�شط 

44.830.959.330.466.857.546.2الكوت66

50.517.274.845.456.668.053.5النعمانية67

25.521.697.828.457.840.034.9احلي68

43.155.589.425.695.971.172.2بدرة69

55.210.685.234.430.825.844.2ال�صويرة70

       �شالح الدين 

47.317.972.813.515.046.641.6تكريت71

43.621.058.824.720.460.631.9طوزخورماتو72

28.78.268.96.921.340.516.7�صامراء73

41.715.989.910.545.352.940.8بلد74

31.37.360.02.47.242.69.7بيجي75

31.417.073.98.810.832.419.5الدور76
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حميط امل�صكنميدان ال�صكن البنى التحتيةال�صحةالتعليمالق�صاءالت�صل�صل

و�صع 

�رشة  االأ

قت�صادي االإ

دليل م�صتوى 

املعي�صة

32.314.579.36.411.170.318.3ال�رشقاط77

58.742.693.719.037.342.162.6الفار�س78

       النجف 

26.918.753.117.040.263.832.3النجف79

36.823.475.524.054.467.648.4الكوفة80

50.326.384.241.265.774.465.5املناذرة81

       القاد�شية 

32.218.279.426.943.056.537.9الديوانية82

74.855.498.380.567.963.988.3عفك83

52.235.090.949.755.167.965.4ال�صامية84

58.433.683.942.155.169.263.8احلمزة85

       املثنى 

43.623.270.721.739.376.944.9ال�صماوة86

69.940.987.947.547.982.970.9الرميثة87

89.460.7100.044.846.590.092.9ال�صلمان88

52.529.379.438.135.183.159.3اخل�رش89

       ذي قار

19.811.556.416.867.558.031.3النا�رشية90

42.937.590.021.233.437.756.8الرفاعي91

30.812.489.729.099.384.870.1�صوق ال�صيوخ92

20.28.134.024.245.657.928.4اجلباي�س99

55.827.971.745.691.083.174.0ال�صطرة100

       مي�شان 

29.78.563.012.731.853.226.3العمارة101

65.539.495.653.476.255.172.7علي الغربي102

68.928.197.342.762.657.766.2امليمونة103

44.414.687.011.945.157.642.8قلعة �صالح104

36.18.988.120.150.358.136.5املجر الكبري105

71.513.8100.034.447.955.064.7الكحلء106

       الب�رشة 

18.47.088.621.237.550.321.3الب�رشة107

13.22.498.834.224.445.620.7اأبو اخل�صيب108

12.67.695.710.417.541.814.2الزبري109

35.77.398.144.937.866.842.1القرنة110

42.89.2100.045.670.053.070.0الفاو111

49.610.7100.042.543.065.367.6�صط العرب112

39.013.497.450.159.775.966.6املدينة113

ق�صية التي مل يغطيها امل�صح نتيجة ل�صغر حجم العينة فيها. * ان الفراغات الواردة يف اجلدول ت�صري اىل االأ

خر من قبل حمافظة دهو�. 1 ان ق�صاء ال�صيخان ُيدار جزُء منه من قبل حمافظة نينوى، ويدار اجلزء االأ

خر من قبل حمافظة دهو�. 2  ان ق�صاء عقرة ُيدار جزُء منه من قبل حمافظة نينوى، ويدار اجلزء االأ

خر من قبل حمافظة دياىل. 3  ان ق�صاء كفري ُيدار جزُء منه من قبل حمافظة ال�صليمانية، ويدار اجلزء االأ
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قيم  قيمة من  لكل  �رش  للأ املئوية   الن�صب  اجلزء  هذا  تعر�س جداول 

بالن�صبة للح�رش والريف  املعي�صة   علمات موؤ�رشات واأدلة م�صتوى 

املوؤ�رشات  بع�س  تاأخذها  التي  القيم  عدد  لكرثة  ونظرا  وللعراق. 

خم�س  اإىل  القيم  هذه  تق�صيم  مت  العام،  والدليل  امليادين  اأدلة  وكذلك 

فئات هي:

منخف�س جدا Very low: تت�صمن القيم التي تقل عن 0.75  .1

منخف�س Low: تت�صمن القيم التي تبلغ 0.75 اأو اأكرث وتقل عن 1  .2

الف�صل اخلام�س 

�صرات واأدلة م�صتوى املعي�صة بالن�صبة  �صر ح�صب عالمات موؤ اجلداول التف�صيلية لتوزيع الأ

�صرات اأدلة امليادين  ق�صية ملوؤ للح�صر والريف وللعراق واملحافظات والأ

اأول: ميدان التعليم

�رش امل�شمولة وغري امل�شمولة يف العراق مبوؤ�رشات دليل ميدان التعليم )اعداد ون�شب مئوية( جدول 5-1: الأ

املوؤ�رشات
�رش امل�صمولة  عدد االأ

)األف اأ�رشة(
%

�رش   عدد االأ

غريامل�صمولة*

)األف اأ�رشة(

%
�رش )األف  جمموع االأ

اأ�رشة(
%

287067.5138232.54252100.0متابعة الدرا�صة 

424899.940.14252100.0امل�صتوى التعليمي للبالغني 

424599.870.24252100.0الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل املدر�صة االبتدائية 

423499.6180.44252100.0الوقت امل�صتغرق للو�صول اىل املدر�صة الثانوية 

421199.0411.04252100.0مدى الر�صا عن املدر�صة 

4252100.00.50.04252100.0دليل ميدان التعليم 

�رشة ميكن قيا�س املوؤ�رش عليهم( *  يق�صد باال�رش غري امل�صمولة يف هذا اجلدول وجداول الحقة تلك التي ال ينطبق عليها املوؤ�رش )اأي ال يتوفر اأفراد يف االأ

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش متابعة الدرا�شة )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-2: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان*

0.007.926.012.2مرتفع جدًا

0.507.915.19.6مرتفع

1.0066.752.463.3متو�صط 

1.5011.14.29.5منخف�س

منخف�س جدًا

 
2.006.42.45.4

100.0100.0100.0املجموع

*  احلرمان املنخف�س لهذا املوؤ�رش وموؤ�رشات الحقة يعني م�صتوى معي�صة جيد )عال(، واحلرمان املنخف�س جدًا يعني م�صتوى معي�صة جيد جدًا )عاٍل جدًا(.

متو�صط Medium: تت�صمن القيم التي تبلغ 1 اأو اأكرث وتقل عن   .3

1.25

وتقل عن  اأكرث  اأو   1.25 تبلغ  التي  القيم  تت�صمن   :High عال   .4

1.5

عال جدا Very high: تت�صمن القيم التي تبلغ 1.5 فاأكرث   .5
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�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش امل�شتوى التعليمي للبالغني )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-3: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0023.248.529مرتفع جدًا

0.5018.319.418.5مرتفع

1.0024.319.923.3متو�صط 

1.5017.98.815.8منخف�س

2.0016.33.413.4منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع

بتدائية )%( ح�رش،  �رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش الوقت  امل�شتغرق للو�شول اىل املدر�شة الإ جدول 5-4: توزيع الأ

ريف، ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان )دقيقة(*

0.000.46.41.8اأكرث من 40

300.202.011.94.3 اإىل اأقل من 40

250.400.31.20.5 اإىل اأقل من 30

200.602.97.33.9 اإىل اأقل من 25

150.8013.415.413.9 اإىل اأقل من 20

101.0030.624.529.2 اإىل اأقل من 15

51.5044.228.540.6 اإىل اأقل من 10

2.006.15.05.8اأقل من 5

 100.00100.00100.00

خرية يف اجلدول وجداول الحقة اأعلى م�صتوى معي�صة ازاء املوؤ�رش اعله *  يقل م�صتوى احلرمان لهذا املوؤ�رش وموؤ�رشات الحقة )اأي يتح�صن م�صتوى املعي�صة اإزاءه( كلما انتقلنا من فئة اىل اأخرى، حيث متثل فئة م�صتوى احلرمان االأ

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش الوقت امل�شتغرق للو�شول اىل املدر�شة الثانوية )%( ح�رش،  جدول 5-5: توزيع الأ

ريف، ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان )دقيقة(

0.002.326.37.8اأكرث من 40

300.2011.724.314.6 اإىل اأقل من 40

250.401.331.7 اإىل اأقل من 30

200.709.610.49.7 اإىل اأقل من 25

151.0024.213.821.8 اإىل اأقل من 20

101.3030.91326.8 اإىل اأقل من 15

51.6017.77.715.4 اإىل اأقل من 10

2.002.41.62.2اأقل من 5

100.00100.00100.00 املجموع



59 ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق امللف الإ

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مدى الر�شا عن  املدر�شة )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-6: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.004.119.37.6مرتفع جدًا

0.507.517.19.7مرتفع

1.0020.821.520.9متو�صط 

1.5035.524.833.1منخف�س

2.0032.217.228.8منخف�س جدًا

100.00100.00100.00املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان لتعليم )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-7: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.006.638.113.8مرتفع جدًا

0.5015.925.318.0مرتفع

1.0035.124.432.7متو�صط 

1.5033.110.928.0منخف�س

2.009.31.37.5منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع

ثانيا: ميدان ال�شحة 

�رش امل�شمولة وغري امل�شمولة يف العراق مبوؤ�رشات دليل ميدان ال�شحة )اعداد ون�شب مئوية( جدول 5-8: الأ

املوؤ�رشات
�رش امل�صمولة  عدد االأ

)األف اأ�رشة(
%

�رش غري  عدد االأ

امل�صمولة* )األف اأ�رشة(
%

�رش )األف  جمموع االأ

اأ�رشة(
%

4250100.020.04252100.0املعاناة من مر�س مزمن اأوم�صاكل �صحية  

194345.7230954.34252100.0�صوء التغذية )الوزن ن�صبة اإىل العمر( 

186943.9238456.14252100.0التقزم )الطول ن�صبة اإىل العمر( 

�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل 230654.2194645.84252100.0االإ

422799.4250.64252100.0الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل م�صت�صفى عام 

423999.7130.34252100.0الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل مركز �صحي اأو طبيب 

424499.880.24252100.0مدى الر�صا عن اخلدمات ال�صحية

4252100.00.50.04252100.0دليل ميدان ال�صحة



ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق60 امللف الإ

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش املعاناة من مر�س مزمن اأو م�شاكل �شحية )%( ح�رش، ريف،  جدول 5-9: توزيع الأ

ح�رش وريف

فراد الذين يعانون من مر�س  م�صتوى احلرمان )عدد االأ

مزمن او م�صاكل �صحية(
ح�رش وريفريفح�رشالعلمة

40.000.70.50.7 فاأكرث 

30.252.01.61.9

20.5010.28.09.7

11.0025.622.524.9

02.0061.467.362.8

100.00100.00100.00 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش �شوء التغذية )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-10: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.008.58.48.5مرتفع جدًا

0.500.70.90.7مرتفع

1.001.52.11.7متو�صط 

1.504.66.95.3منخف�س

2.0084.681.783.8منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش التقزم )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-11: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0017.316.416.7مرتفع جدًا

0.501.51.51.5مرتفع

1.004.83.13.6متو�صط 

1.5011.47.48.5منخف�س

2.0064.971.569.7منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رشال�شت�شارة حول الرعاية ال�شحية اأثناء اآخر حمل )%( ح�رش،  جدول 5-12: توزيع الأ

ريف، ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.007.621.411.2مرتفع جدًا

0.501.92.62.1مرتفع

1.001.92.12.0متو�صط 

1.500.60.90.7منخف�س

2.0087.973.084.0منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع



61 ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق امللف الإ

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش الوقت امل�شتغرق للو�شول اىل م�شت�شفى عام )%( ح�رش، ريف،  جدول 5-13: توزيع الأ

ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان )دقيقة(

1000.006.60.92.2 فاأكرث

800.206.11.72.7 اإىل اأقل من 100

600.4030.910.114.9 اإىل اأقل من 80

400.7016.37.89.8 اإىل اأقل من 60

301.0024.432.330.5 اإىل اأقل من 40

201.307.916.114.2 اإىل اأقل من 30

101.606.727.622.9 اإىل اأقل من20

2.001.13.53.0اأقل من 10

100.0100.0100.0املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش الوقت امل�شتغرق للو�شول اىل مركز �شحي اأوطبيب )%( ح�رش،  جدول 5-14: توزيع الأ

ريف، ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان )دقيقة(

0.004.529.010.1اأكرث من 40

300.2015.327.017.9 اإىل اأقل من 40

250.401.72.81.9 اإىل اأقل من 30

200.7012.111.011.8 اإىل اأقل من 25

151.0028.413.725.0 اإىل اأقل من 20

101.3025.210.221.8 اإىل اأقل من 15

51.6011.75.310.2 اإىل اأقل من 10

2.001.20.91.1اأقل من 5

100.0100.0100.0املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مدى الر�شا عن اخلدمات ال�شحية )%( ح�رش، ريف، ح�رش  جدول 5-15: توزيع الأ

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.0012.639.018.6مرتفع جدًا

0.5016.129.119.1مرتفع

1.0024.316.522.5متو�صط 

1.5030.412.526.3منخف�س

2.0016.53.013.4منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع
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�رش ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان ال�شحة )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-16: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.005.316.87.9مرتفع جدًا

0.5010.022.412.8مرتفع

1.0022.629.624.2متو�صط 

1.5031.622.429.5منخف�س

2.0030.68.925.6منخف�س جدًا

100.0100.0100.0  املجموع

ثالثا: ميدان البنى التحتية 

�رش امل�شمولة وغري امل�شمولة  يف العراق مبوؤ�رشات دليل ميدان البنى التحتية )اعداد ون�شب مئوية( جدول 5-17: الأ

املوؤ�رشات
�رش امل�صمولة  عدد االأ

)األف اأ�رشة(
%

�رش غري  عدد االأ

امل�صمولة* )األف 

اأ�رشة(

%
�رش )األف  جمموع االأ

اأ�رشة( 
%

4251100.010.04252100.0امل�صدر الرئي�س ملياه ال�رشب  

424899.940.14252100.0توفر مياه ال�رشب 

424799.950.14252100.0مدى الر�صا عن نوعية املياه 

4251100.010.04252100.0توفر م�صدر الكهرباء 

411796.81353.24252100.0اإ�صتقرار الطاقة الكهربائية من ال�صبكة العامة 

424299.8100.24252100.0و�صيلة ال�رشف ال�صحي 

4251100.010.04252100.0و�صيلة التخل�س من النفايات 

4252100.00.50.04252100.0 دليل ميدان البنى التحتية

ح�رش  ريف،  ح�رش،   )%( ال�رشب  ملياه  الرئي�س  امل�شدر  ملوؤ�رش  احلرمان  م�شتوى  ح�شب  �رش  الأ توزيع   :18-5 جدول 

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

مطار 0.200.56.51.9اآخر/ خزان �صحل/ بركة/بحرية/ جتمع ملياه االأ

0.300.426.36.3نهر/ بئر عام/ خزان عام مغطى/ بئر عام مفتوح 

 بئر مغطى مع حنفية يف �صاحة املنزل/ حنفية عامة )غري معاجلة( نبع 

مياه
0.400.52.61.0

0.500.54.81.4بئر مفتوح يف �صاحة املنزل/ حنفية عامة )معاجلة( 

حنفية داخل �صاحة املنزل )غري معاجلة(/ تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل 

املبنى ولي�س اإىل امل�صكن)غري معاجلة( 
0.600.21.20.4

0.706.313.17.9خزان/ �صهريج

حنفية داخل �صاحة املنزل )معاجلة(/ تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل املبنى 

ولي�س اإىل امل�صكن)معاجلة( 
0.803.81.93.4

0.909.410.29.6تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن )غري معاجلة( 

1.7578.333.268.1تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل امل�صكن )معاجلة( 

2.000.10.10.1مياه معباأة يف زجاجات 

100.0100.0100.0 املجموع



63 ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق امللف الإ

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش توفر مياه ال�رشب )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-19: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.0028.323.927.3م�صاكل يومية

0.505.06.85.4 اإنقطاعات اأ�صبوعية

خر 1.0030.637.732.2 م�صاكل من حني الآ

1.7536.131.635.1تقريبا ال م�صاكل 

100.0100.0100.0املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مدى الر�شا عن نوعية املياه )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-20: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.0022.648.928.6مرتفع جدًا

0.5019.423.620.4مرتفع

1.0021.712.919.7متو�صط 

1.5022.210.019.4منخف�س

2.0014.14.712.0منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش توفر م�شدر الكهرباء من ال�شبكة العامة )%(  ح�رش، ريف،  جدول 5-21: توزيع الأ

ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.000.01.80.4ال يوجد كهرباء

يوجد كهرباء من م�صدر واحد فقط من غري ال�صبكة 

العامة
0.502.25.42.9

 يوجد كهرباء من اأكرث من م�صدر واحد من غري ال�صبكة 

العامة
0.900.10.10.1

1.0065.973.367.6 يوجد كهرباء من ال�صبكة العامة فقط

1.5031.619.328.8يوجد كهرباء من ال�صبكة العامة ومن م�صدر اآخر فقط

يوجد كهرباء من ال�صبكة العامة ومن اأكرث من م�صدر 

اآخر
2.000.10.00.1

100.0100.0100.0املجموع



ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق64 امللف الإ

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش اإ�شتقرار الطاقة الكهربائية من ال�شبكة العامة )%( ح�رش، ريف،  جدول 5-22: توزيع الأ

ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.000.01.90.5ال يوجد كهرباء

0.4014.921.416.4كهرباء لب�صع �صاعات يوميا

0.6063.053.060.8كهرباء مع اإنقطاع يومي

0.806.38.86.8كهرباء مع اإنقطاع اأ�صبوعي

1.0010.610.710.7كهرباء مع اإنقطاع من وقت اإىل اآخر

1.755.14.24.9كهرباء م�صتقرة

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش و�شيلة ال�رشف ال�شحي )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-23: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.001.818.95.7حفرة مفتوحة

0.201.85.42.6اأخرى 

0.300.20.30.2برميل اأو خزان يتم نقله

0.504.10.53.3حفرة مغطاة

0.709.036.815.3مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة ال تعمل ب�صكل جيد مطلقا

0.9020.41.116.1مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة فيها م�صاكل متكررة

1.0040.535.239.3مت�صل بحفرة اإمت�صا�صية

1.7522.11.817.5مت�صل بال�صبكة العامة وال�صبكة تعمل تقريبا دون م�صاكل

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش و�شيلة التخل�س من النفايات )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-24: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.0048.170.453.2ترمى

0.100.30.90.4حتلل

0.200.00.50.1طرق اأخر

0.307.123.110.7تطمر/ حترق 

0.606.12.45.3تو�صع يف حاوية مفتوحة

1.000.90.50.8تو�صع يف حاوية مغلقة 

1.7537.52.329.5جتمع من قبل عامل القمامة

100.0100.0100.0 املجموع
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�رش ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان البنى التحتية )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5- 25: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.0017.963.728.3مرتفع جدًا

0.5031.225.729.9مرتفع

1.0030.48.925.5متو�صط 

1.5016.41.513.1منخف�س

2.004.10.33.2منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع

رابعا : ميدان امل�شكن 

�رش امل�شمولة وغري امل�شمولة يف العراق مبوؤ�رشات دليل ميدان امل�شكن )اعداد ون�شب مئوية( جدول 5-26: الأ

املوؤ�رشات
�رش   امل�صمولة  عدداالأ

)األف اأ�رشة(
%

�رش  غري  عدداالأ

امل�صمولة* )األف اأ�رشة(
%

�رش )األف  جمموع االأ

اأ�رشة(
%

424899.940.14252100.0مادة بناء ال�صقف

4251100.010.04252100.0ح�صة الفرد من غرف امل�صكن 

4251100.010.04252100.0نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء

4252100.000.04252100.0مدى الر�صا عن امل�صكن

4252100.010.04252100.0عدد املكاره البيئية يف امل�صكن 

4252100.000.04252100.0دليل ميدان امل�صكن

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مادة بناء ال�شقف )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-27: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.103.712.25.6اأخرى

0.301.73.02.0األواح حديدية مموجة )جينكو(

0.502.323.37.0لنب/ ق�صب/ بردي

0.801.00.80.9طابوق/ بلو�

1.0043.137.041.7اأ�صلع حديدية )�صيلمان(

2.0048.223.642.6خر�صانة )كونكريت(

100.0100.0100.0 املجموع



ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق66 امللف الإ

ريف، ح�رش  )%( ح�رش،  امل�شكن  من غرف  الفرد  ح�شة  احلرمان ملوؤ�رش  م�شتوى  ح�شب  �رش  الأ توزيع   :28-5 جدول 

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان )ح�صة الفرد من الغرف( 

0.000.20.30.2اأقل من 0.1

0.10.201.92.52.1 – اأقل من 0.2

0.20.408.512.79.5 – اأقل من 0.3

0.30.6014.019.115.1 – اأقل من 0.4

0.40.8012.514.112.8 – اأقل من 0.5

0.51.0016.618.217.0 – اأقل من 0.6

0.61.2018.716.518.2 – اأقل من 0.8

0.81.407.95.27.3 – اأقل من 1.0

1.01.6016.510.015.1 – اأقل من 2.0

0.21.802.01.21.8 – اأقل من 3.0

3.02.001.10.30.9 فاأكرث

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش نوع الطاقة امل�شتخدمة يف تدفئة املاء )%( ح�رش، ريف، ح�رش  جدول 5-29: توزيع الأ

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.000.00.70.2روث احليوانات

0.200.60.30.5اأخرى

0.400.14.51.1 حطب اأو فحم

0.6017.132.520.6 نفط 

1.0028.934.930.2 غاز

1.5051.925.545.9 كهرباء

2.001.41.71.5 اخلليا ال�صم�صي

100.0100.0100.0املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رشمدى الر�شا عن امل�شكن )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-30: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان 

0.0026.320.424.9مرتفع جدًا

0.5012.111.612.0مرتفع

1.0022.227.023.3متو�صط 

1.5012.012.412.1منخف�س

2.0027.428.627.7منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع
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)%( ح�رش، ريف، ح�رش  امل�شكن  البيئية يف  املكاره  عدد  احلرمان ملوؤ�رش  م�شتوى  �رش ح�شب  الأ توزيع   :31-5 جدول 

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان )عدد املكاره البئية(

30.002.48.33.7

2 0.403.99.45.2

1 0.8010.426.114.0

0 2.0083.356.177.1

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان امل�شكن )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-32: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.003.616.66.6مرتفع جدًا

0.5010.822.913.5مرتفع

1.0025.931.127.1متو�صط 

1.5031.418.528.5منخف�س

2.0028.210.824.3منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع 

خام�شا: ميدان حميط امل�شكن

�رش امل�شمولة وغري امل�شمولة يف العراق مبوؤ�رشات دليل ميدان حميط امل�شكن )اعداد ون�شب مئوية(  جدول 5-33: الأ

املوؤ�رشات

�رش    عدداالأ

امل�صمولة )األف 

اأ�رشة(

%

�رش  غري  عدداالأ

امل�صمولة* )األف 

اأ�رشة(

%
�رش )األف  جمموع االأ

اأ�رشة(
%

424899.940.14252100.0مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري 

4251100.020.04252100.0نوعية الطريق ملوؤدي اإىل امل�صكن 

طفاء  �صعاف و�صيارة االإ 4252100.010.04252100.0اإمكانية و�صول �صيارة االإ

424899.940.14252100.0مدى الر�صا عن توفر الدكاكني /ال�صوق 

4250100.020.04252100.0مدى الر�صا عن النظافة وعدم التلوث خارج امل�صكن 

4252100.000.04252100.0عدد املكاره البيئية يف حميط امل�صكن 

4252100.010.04252100.0عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن 

طفال  مان بالن�صبة للأ 424499.880.24252100.0مدى الر�صا عن االأ

423099.5220.54252100.0اإطلق النار يف منطقة ال�صكن 

4252100.000.04252100.0دليل ميدان حميط امل�شكن 
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�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مدى الر�شا عن املوا�شالت وحركة ال�شري )%( ح�رش، ريف،  جدول 5-34: توزيع الأ

ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0011.327.114.9 مرتفع جدًا 

0.5013.821.615.6مرتفع

1.0029.028.328.9متو�صط 

1.5028.216.225.5 منخف�س

2.0017.66.815.1 منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش نوعية الطريق املوؤدي اإىل امل�شكن )%( ح�رش، ريف، ح�رش  جدول 5-35: توزيع الأ

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.200.50.30.5اأخرى

0.3027.076.638.3طريق ترابي 

0.703.26.94.0طريق مفرو�س باحل�صى 

1.0016.86.614.5 معبد جزئيا

1.7552.49.642.7 طريق معبد

100.0100.0100.0 املجموع

            )%( طفاء  الإ و�شيارة  �شعاف  الإ �شيارة  و�شول  اإمكانية  ملوؤ�رش  احلرمان  م�شتوى  ح�شب  �رش  الأ توزيع   :36-5 جدول 

ح�رش، ريف، ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0012.934.917.9لي�س باإمكان اأي منهما

0.752.12.12.1باإمكان واحدة فقط

1.5085.063.080.0باإمكان و�صول كلتيهما 

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مدى الر�شا عن توفر الدكاكني / ال�شوق )%( ح�رش، ريف،  جدول 5-37: توزيع الأ

ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.009.435.615.4مرتفع جدًا

0.5011.826.615.1مرتفع

1.0030.323.228.7متو�صط 

1.5029.811.325.6منخف�س

2.0018.73.315.2منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع
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 )%( امل�شكن  التلوث خارج  النظافة وعدم  الر�شا عن  �رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مدى  الأ توزيع   :38-5 جدول 

ح�رش، ريف، ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0032.026.030.7مرتفع جدا

0.5026.227.026.4مرتفع

1.0015.722.417.2متو�صط 

1.5017.618.117.7منخف�س

2.008.56.48.0منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش عدد املكاره البيئية يف حميط امل�شكن )%( ح�رش، ريف، ح�رش  جدول 5-39: توزيع الأ

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان )عدد املكاره البيئية(

50.000.10.10.1

4 0.100.30.60.4

3 0.3011.410.611.2

2 0.6026.723.425.9

1 0.9018.926.920.7

0 2.0042.538.441.6

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�شكن )%( ح�رش، ريف،  جدول 5-40: توزيع الأ

ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان )عدد املواقع(

40.400.00.10.0

30.500.30.60.3

20.702.03.62.4

10.0928.937.430.9

02.0068.858.366.4

100.0100.0100.0 املجموع
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طفال خارج امل�شكن )%(  مان بالن�شبة لالأ �رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مدى الر�شا عن الأ جدول 5-41: توزيع الأ

ح�رش، ريف، ح�رش وريف 

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0020.710.618.4مرتفع جدًا

0.5017.710.916.2مرتفع

1.0024.127.724.9متو�صط 

1.5023.327.524.3منخف�س

2.0014.223.416.3منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش اإطالق النار يف منطقة ال�شكن )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-42: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0042.618.237.0يوميا

�صبوع 0.5023.221.722.8عدة مرات يف االأ

�صبوع 1.0017.624.119.1اأقل من عدة مرات يف االأ

2.0016.636.021.1اأبدا ال ا�صمع

100.0100.0100.0 املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان حميط امل�شكن )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-43: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0012.725.015.5مرتفع جدًا

0.5023.529.824.9مرتفع

1.0030.130.430.2متو�صط 

1.5022.912.420.5منخف�س

2.0010.82.58.9منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع
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قت�شادي  �رشة الإ �شاد�شا: ميدان و�شع الأ

قت�شادي )اعداد ون�شب  �رشة الأ �رش امل�شمولة وغري امل�شمولة يف العراق مبوؤ�رشات دليل ميدان و�شع الأ جدول 5-44: الأ

مئوية(

املوؤ�رشات
�رش   امل�صمولة  عدداالأ

)األف اأ�رشة(
%

�رش غري  عدداالأ

امل�صمولة* )األف اأ�رشة(
%

�رش )األف  جمموع االأ

اأ�رشة(
%

409596.31573.74252100.0متو�صط  دخل الفرد 2004 

424199.7110.34252100.0اإمكانية احل�صول على مبلغ 100 األف دينار

420398.9491.14252100.0مدى الر�صا عن  توفر العمل وفر�س العمل 

�رشة  فراد االأ 423699.6160.44252100.0و�صع حالة العمل الأ

عالة  424999.930.14252100.0معدل االإ

4252100.000.04252100.0عدد ال�صلع املعمرة من جمموع 16 �صلعة 

�صول  4252100.010.04252100.0ملكية االأ

4252100.000.04252100.0عدد املتطلبات احلياتية املمكن تاأمينها 

جمايل  قت�صادي االإ �رشة لو�صعها االإ 421999.2330.84252100.0تقييم االأ

قت�صادي �رشة االأ 4252100.000.04252100.0دليل و�صع االأ

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش متو�شط دخل الفرد 2004 )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-45: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

دنى( 0.0018.227.420.3جدا )اخلمي�س االأ

0.5018.922.419.7 )ثاين اأدنى خمي�س(

1.0020.119.320.0متو�صط )اخلمي�س الو�صطي(

1.5020.717.820.0مرتفع )ثاين اأعلى خمي�س(

على( 2.0022.113.120.1مرتفع جدا )اخلمي�س االأ

100.0100.0100.0 املجموع

األف دينار)%( ح�رش، ريف، ح�رش  اإمكانية تاأمني مبلغ 100  �رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش  جدول 5-46: توزيع الأ

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0027.926.826.8 غري ممكن

0.508.28.88.8رمبا ولكن ا�صك 

خرين 1.0042.642.442.5 نعم مب�صاعدة قليلة من االآ

2.0021.422.021.5 نعم باإ�صتخدام املدخرات

100.0100.0100.0 املجموع
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�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش مدى الر�شا عن توفر العمل وفر�س العمل )%( ح�رش، ريف،  جدول 5-47: توزيع الأ

ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0030.737.032.1مرتفع جدًا

0.5024.924.424.8مرتفع

1.0021.721.821.7متو�صط 

1.5016.513.215.8منخف�س

2.006.23.65.6منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع

�رشة )%( ح�رش، ريف، ح�رش  الأ فراد  العمل لأ �رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش و�شع حالة  الأ 5-48: توزيع  جدول 

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.003.52.63.3مرتفع جدًا

0.504.34.04.2مرتفع

1.0015.014.314.8متو�صط 

1.5021.519.821.1منخف�س

2.0055.759.456.5منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع

عالة )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف �رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش معدل الإ جدول 5-49: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0042.342.442.3مرتفع جدًا

0.5011.99.711.4مرتفع

1.0013.311.212.8متو�صط 

1.5014.513.114.2منخف�س

2.0018.023.619.3منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش عدد ال�شلع املعمرة )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-50: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0026.752.432.6مرتفع جدًا

0.5026.829.827.5مرتفع

1.0020.811.418.7متو�صط 

1.507.32.56.2منخف�س

2.0018.43.915.1منخف�س جدًا

100.0100.0100.0 املجموع
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�شول )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف �رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش ملكية الأ جدول 5-51: توزيع الأ

جمموع احلاالت )امل�صكن، �صيارة، عائدات ودخول 

مل�( االأ
ح�رش وريفريفح�رشالعلمة

00.5021.49.418.7

11.0055.562.757.1

21.5022.026.923.1

3 2.001.21.01.1

100.0100.0100.0 املجموع

تاأمينها )%( ح�رش، ريف،  �رش ح�شب م�شتوى احلرمان ملوؤ�رش عدد املتطلبات احلياتية املمكن  5-52: توزيع الأ جدول 

ح�رش وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةعدد املتطلبات املمكن تاأمينها

00.0015.717.316.1

10.4017.018.817.4

20.7017.617.917.7

31.0016.217.216.4

41.3013.08.712.0

51.607.25.36.8

62.0013.314.813.6

100.0100.0100.0 املجموع

)%( ح�رش، ريف، ح�رش  جمايل  الإ لو�شعها  �رشة  الأ تقييم  احلرمان ملوؤ�رش  م�شتوى  �رش ح�شب  الأ توزيع   :53-5 جدول 

وريف

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.5027.527.527.5نحن من بني الفقراء يف العراق

1.0059.160.459.4ل�صنا فقراء وال اأغنياء )احلالة م�صتورة(

1.508.87.98.6ل�صنا اأغنياء ولكن نعترب و�صعنا جيد

2.004.64.24.5نعترب اإننا من املي�صورين يف العراق

100.0100.0100.0 املجموع

قت�شادي )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف �رشة الإ �رش ح�شب م�شتوى احلرمان لدليل ميدان و�شع الأ جدول 5-54: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.0022.826.923.8مرتفع جدًا

0.5030.932.931.3مرتفع

1.0027.427.427.4متو�صط 

1.5014.210.813.4منخف�س

2.004.72.14.1منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع
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�شابعا: الدليل العام 

�رش امل�شمولة وغري امل�شمولة يف العراق للدليل العام مل�شتوى املعي�شة )اعداد ون�شب مئوية( جدول 5- 55: الأ

 
�رش امل�صمولة  عدد االأ

)األف اأ�رشة(
%

�رش  غري  عدد االأ

امل�صمولة )األف اأ�رشة(
%

�رش )األف  جمموع االأ

اأ�رشة(
%

4252100.000.04252100.0الدليل العام مل�صتوى املعي�صة 

�رش ح�شب م�شتوى احلرمان للدليل العام مل�شتوى املعي�شة )%( ح�رش، ريف، ح�رش وريف جدول 5-56: توزيع الأ

ح�رش وريفريفح�رشالعلمةم�صتوى احلرمان

0.001.917.25.4مرتفع جدًا

0.5019.347.725.8مرتفع

1.0049.130.144.8متو�صط 

1.5027.14.822.0منخف�س

2.002.60.12.0منخف�س جدًا

100.0100.0100.0املجموع
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6-1 اأ�صلوب التحليل العنقودي

 Cluster Analysis

ح�صائي متعدد املتغريات،  التحليل االإ اأحد فروع  العنقودي  التحليل 

متفرعًا  يبداأ  عنقود  �صكل  على  البحث  جمتمع  مفردات  بتجميع  يهتم 

وينتهي بغ�صن واحد. ويتم التجميع اإما على اأ�صا�س امل�صاهدات نف�صها 

يف �صوء خ�صائ�س املتغريات اأو على اأ�صا�س املتغريات نف�صها.

تبداأ فكرة التحليل العنقودي دون توفر معرفة م�صبقة بعدد املجاميع 

اإذن  �صلوب  فاالأ تلك.  اأو  املجموعة  لهذه  تنتمي  املفردات  اأي من  اأو 

اأ�صلوب اإ�صتك�صايف ) Exploration Approach (. دون الدخول يف 

�صا�صية فيه تنطوي  التفا�صيل النظرية للتحليل العنقودي فاإن الفكرة االأ

الذي  التجان�س  مل�صتوى  طبقًا  خر  االآ بع�صها  مع  املفردات  على ربط 

يقرب امل�صافة بينها ويبداأ التجميع بني املفردات ومن ثم بني الرتاكيب 

تية: التجميعية لتنتهي اإىل تعنقد واحد. لنلحظ ال�صجرة االآ

من الوا�صح اإن املفردتني )8،7( متجان�صتان فتتجمعان معًا لتكوين 

الغ�صن )A(. تكّون املفردتان )3،2( الغ�صن )B( وتكّون املفردتان 

غ�صان مع بع�صها لتنتهي  )6،5( الغ�صن )C(. و�رشعان ما تلتقي االأ

.)H( بغ�صن واحد

اإن طريقة التعنقد الهرمي )Hierarchical Clustering( املعتمدة يف 

ول  هذا اجلزء تقوم على اأ�صا�س ت�صكيل �صجرة التجميع. فالت�صكيل االأ

 )D( ثم يرتبط الت�صكيل اجلديد )C( ي�صتمر لي�صاف اليه الت�صكيل )A(

الف�صل ال�صاد�س

ق�صية ح�صب م�صتوى التجان�س �صتخدام التحليل العنقودي يف جتميع املحافظات والأ اإ

ت�صكيل  عمليات  عن  املفردات  ابتعدت  وكلما  وهكذا.   )F( بالت�صكيل 

وىل كلما دل ذلك على اإ�صتقلليتها اأو اإبتعادها  العنقود يف تفرعاته االأ

خرى. من  يف �صوء ما حتمله من خ�صائ�س عن مفردات املجتمع االأ

اأمثلة املفردات التي تت�صم باإ�صتقللية وخ�صو�صية املفردة )1( واملفردة 

.)9(

قد يبدو �صكل ال�صجرة ب�صيطًا، والتقاء اأغ�صانها وا�صحًا. غري اأن عملية 

التعنقد ال تتم بالب�صاطة التي تظهر عليها عملية تكّون ال�صجرة، فعملية 

جتمع املفردات )امل�صاهدات( تتم عرب �صل�صلة من العمليات الريا�صية 

فعندما  التحليل.  الداخلة يف  املتغريات  بنظر االعتبار كل  تاأخذ  التي 

تلتئم م�صاهدتان لتكوين غ�صن واحد فاإن ذلك يتم عرب قيا�س م�صافات 

لدينا �صت  املتغريات )هنا  اإزاء كل متغري من  امل�صاهدات  التباعد بني 

متغريات(. وبعد معاجلة هذه امل�صافات ريا�صيًا، ُيعتمد معدل امل�صافة 

قل ليجري دمج امل�صاهدات على اأ�صا�صها. االأ

العنقود  تكوين  مبراحل  اخلا�س  اجلدول  على  هنا  التحليل  يعتمد 

و�صجرة العنقود. فقد مت اإخ�صاع م�صفوفة البيانات املكونة من ثمانية 

ن�صب  متثل  اأعمدة  و�صتة  واحدة  حمافظة  �صف  كل  ميثل  �صفًا  ع�رش 

التحتية،  البنى  ال�صحة،  )التعليم،  �صا�صية  االأ امليادين  من  احلرمان 

قت�صادي(. �رشة االإ امل�صكن، حميط امل�صكن، و�صع االأ
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جدول 6-1: جتميع املحافظات ح�شب مراحل التحليل العنقودي )ح�رش وريف(

املرحلة

املحافظات املدجمة

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها

ول مرة العنقود الأ
املحافظةالرمزاملرحلة

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

دهو�16111.1587320091

نينوى210161.5483150072

ال�صليمانية3132.0624330053

كركو�49142.2729270094

اأربيل5122.39268330125

دياىل67122.5195790086

نبار710132.89289720117 االأ

بغداد87173.62460960138

بابل9694.15233714119

6-2 حتليل النتائج

6-2-1 على م�صتوى املحافظات

اأوًل: احل�رش والريف 

اأول  �صكلتا  ووا�صط  دياىل  حمافظتي  اأن  اإىل   )1-6( اجلدول  ي�صري 

اأن  الوا�صح  من   .)1.159( قرتاب  االإ معامل  كان  وقد  تعنقد 

حمافظتي دياىل ووا�صط متجاورتان ال �صيما يف مناطق دياىل ال�رشقية 

مبعامل  قار  وذي  كربلء  حمافظتي  تعنقد  ذلك  يلي  واجلنوبية. 

اإقرتاب قدره 1.548 يليهما تعنقد حمافظتني من اإقليم كرد�صتان هما 

دهو� وال�صليمانية مبعامل اإقرتاب قدره 2.062 ثم بابل والقاد�صية 

يف  متجاورتان  حمافظتان  وهما   2.273 قدره  اإقرتاب  مبعامل 

و�صط. وقبل اأن ي�صكل تعنقد ثنائي اآخر يرتبط تعنقد دهو�  الفرات االأ

امل�صتوى  يف  التقارب  �صدة  يعك�س  مما  نينوى  مبحافظة  وال�صليمانية 

املعي�صي �صمن النطاق اجلغرايف ل�صمال العراق، ثم تتعنقد حمافظتا 

منط  ويت�صابه  متجاورتان  حمافظتان  وهما  الدين  و�صلح  نبار  االأ

كبري.  ب�صكل  فيهما  الدميوغرافية  قت�صادية واخل�صائ�س  االإ ن�صطة  االأ

تعنقدًا  لي�صكل  النجف  حمافظة  مع  قار  وذي  كربلء  تعنقد  ويلتقي 

جديدًا. وهكذا ت�صتمر عملية التجميع. يو�صح ال�صكل )6-1( عمليات 

ذلك  عك�س  كلما  امللتقيني  اخلطني  بني  امل�صافة  اإبتعدت  وكلما  التعنقد 

اأن عملية التجميع اأ�صبحت اأكرث عمومية فبينما اإلتقت دياىل ووا�صط 

ب�رشعة وكربلء وذي قار اأي�صا، نلحظ اأن اإلتقاء اأربيل بكركو� 

مت بعد م�صافة اأطول ن�صبيًا. وتنفرد كل من حمافظتي الب�رشة واملثنى 

خرى اإال بعد م�صافة  بخ�صو�صية وا�صحة، اذ مل تلتقيا بالتجمعات االأ

طويلة مما يعك�س بو�صوح اإ�صتقللية خ�صائ�س كل منهما، فالب�رشة 

وغريها  وال�صحة  والبيئة  امل�صكن  وخ�صائ�س  للعراق  الوحيد  امليناء 

ن�صبيًا عن غريها من املحافظات. وكذا احلال  تك�صبانه مزايا خمتلفة 

ملحافظة املثنى هذه املحافظة التي تغلب عليها �صمات احلياة ال�صحراوية 

واحلدودية.

ثانيا: احل�رش 

ي�صري اجلدول )6-2( اإىل اإقرتاب خ�صائ�س امل�صتوى املعي�صي ل�صكان 

 0.894 قدره  اإقرتاب  مبعامل  وبابل  كربلء  من  كل  يف  احل�رش 

يليهما ح�رش حمافظتي  املحافظتني متجاورتان،  ومن املعروف ان 

1.152 ثم وا�صط والقاد�صية  نبار مبعامل اإقرتاب قدره  نينوى واالأ

بالنجف  والقاد�صية  وا�صط  جتمع  يلتقي  ثم  ومي�صان  الدين  �صلح  ثم 

والقاد�صية  وا�صط  حمافظات  جتمع  يلتقي  كما  ونينوى.  دهو�  ثم 

التعنقد  هذا  ويلتقي  واحدا  تعنقدا  لي�صكل  قار  ذي  مبحافظة  والنجف 

بتعنقد حمافظتي كربلء وبابل.

ال�صكل  يف  الوا�صحة  التعنقد  تفا�صيل  عر�س  يف  �صتمرار  االإ ودون 

مما  العناقيد  تكوين  يف  وا�صحًا  اأثرًا  اجلغرايف  للتجاور  فاإن   )2-6(

ت�صال اجلغرايف  يعك�س اأن ظاهرة التح�رش ومنط معي�صته تتاأثران باالإ

بني املناطق. كما يلحظ من ال�صكل اأن الرتابط اأو الت�صابه يف اأمناط 

املعي�صة بني املناطق احل�رشية يف املحافظات اأكرث و�صوحا مما عك�صه 

ال�صكل اخلا�س بعموم املحافظات.

ثالثا: الريف

على الرغم من التاأثري الوا�صح للموقع اجلغرايف يف تقارب امل�صتوى 

املعي�صي واأمناطه للمناطق الريفية يف املحافظات )اجلدول 6-3(، اإال 

اأن هنا� تقاربا يف منط املعي�صة بني مناطق جغرافية لي�صت متقاربة، 

بابل  ويليه  ومي�صان،  كربلء  بني ريف حمافظتي  النمط  يقرتب  اإذ 

وىل  نبار وبغداد وباإ�صتثناء التعنقد يف املراحل االأ وذي قار، وبني االأ

هنا� تقارب وا�صح بني م�صتوى معي�صة �صكان الريف يف حمافظتي 

نينوى واأربيل، وكركو� و�صلح الدين والقاد�صية واملثنى )ال�صكل 

اإىل حد كبري بالتجاور اجلغرايف  التجاذبات حمكومة  6-3(، وهذه 

تلك  يف  جتماعية  االإ والبيئة  قت�صادي  االإ الن�صاط  منط  وبت�صابه 

املناطق.
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املرحلة

املحافظات املدجمة

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها

ول مرة العنقود الأ
املحافظةالرمزاملرحلة

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

كربلء10454.678753001210

وا�صط116105.146604971511

�صلح الدين12146.0399095101412

النجف13786.713614801413

القاد�صية14178.12172612131614

املثنى1561512.533321101715

ذي قار1611814.95831401716

مي�صان171616.054971615017

الب�رشة18

وىل  االأ فاملرحلة  �صابقني،  تعنقدين  بني  اأو  وحمافظة  �صابق  تعنقد  بني  اأو  واأخرى  حمافظة  بني  اإندماج  حالة  مرحلة  كل  متثل  املرحلة:   •
)رمز  وا�صط  6( مبحافظة  )رمز  دياىل  اإندماج حمافظة  تعك�س 

11(، واملرحلة الثالثة تعك�س اإندماج حمافظة دهو� )رمز 1( 

ومعها طبعًا حمافظة ال�صليمانية )رمز 3( مبحافظة نينوى )رمز 

2( وهكذا. قارن ذلك بال�صكل.

قرتاب: كلما بداأت عملية التعنقد مبكرة كلما قلت قيمة  معامل االإ  •
معاملت  قيم  تكون  لذلك  للتجان�س.  كدليل  قرتاب  االإ معامل 

قرتاب ت�صاعدية مع التقدم نحو مراحل متاأخرة من التعنقد. االإ

املرحلة  ول مرة :يظهر رمز  العنقود الأ فيها  التي ظهر  املرحلة   •
فاملحافظات  العنقودين.  من  كل  يف  للمحافظة  ال�صابق  للظهور 

وىل كان رمزها  ربعة االأ ول مرة يف املراحل االأ التي ظهرت الأ

هنا �صفرًا. لكن مبا اأن حمافظة دهو� )الرمز 1( ظهرت �صابقًا 

يف املرحلة الثالثة لذلك يظهر )الرمز 3( مقابل املرحلة اخلام�صة 

ال�صف  قبل  ال�صفني  الحظ  وهكذا.  ول  االأ العنقود  عمود  حتت 

ن حمافظتي املثنى والب�رشة مل تتعنقدا مع غريهما من  خري، الأ االأ

املحافظات �صابقًا.

املرحلة القادمة: هي املرحلة التي تظهر فيها املحافظة اأو التعنقد   •
وىل �صتظهر  مرة اأخرى. فمحافظة دياىل ظهرت يف املرحلة االأ

من جديد يف املرحلة التا�صعة.

التي  املحافظة  رمز  فاإن  ما،  مرحلة  يف  عنقودان  ُيدمج  عندما   •
التعنقد و�صيظهر  �صيمثل رمز  ول  االأ العنقود  تظهر حتت عمود 

املثال  �صبيل  على  اللحقة.  املراحل(  )اأو  املرحلة  الرمز يف  هذا 

وىل. لذلك فاإن  دجمت املحافظة 6 باملحافظة 11 يف املرحلة االأ

هذا التعنقد )الغ�صن( �صيظل يحمل الرمز 6 ويختفي نهائيًا الرمز 

11 الذي جاء يف العمود الثاين )عنقود2(. ولذلك عندما التقى 

وىل، فاإن الرمز 6 مٌثل  غ�صن )11،6(، املتكون يف املرحلة االأ

ول )11،6( والرمز 9 مٌثل الغ�صن الثاين )9،14(  الغ�صن االأ

عندما التقيا يف املرحلة التا�صعة.

جدول 6-2: جتميع املحافظات ح�شب مراحل التحليل العنقودي )ح�رش(

املرحلة

املحافظات املدجمة

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها

ول مرة العنقود الأ
املرحلة القادمة للظهور اجلديد

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

19100.893914008

2271.152139006

311141.714447005

412171.9391190010

511132.140406307

6122.667782029

711163.287043508

89115.0412881712

9145.4943886013

108125.7697430413
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املرحلة

املحافظات املدجمة

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها

ول مرة العنقود الأ
املرحلة القادمة للظهور اجلديد

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

116186.4551890015

129156.5258148015

13187.20434791016

14359.2848170016

15699.481977111217

161313.68441131417

171615.7628816150

جدول 6-3: جتميع املحافظات ح�شب مراحل التحليل العنقودي )ريف(

املرحلة

املحافظات املدجمة

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها

ول مرة العنقود الأ
املرحلة القادمة للظهور اجلديد

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

110171.038054005

29161.242888003

3691.685063027

4782.1227350014

510112.6653731010

614153.0622530011

76133.3169493010

8253.3752770012

94123.619520012

106104.5757767513

113145.6079930617

12245.9977268913

13267.815955121014

142713.2688813415

1521813.9419714016

161215.2905801517

171317.9265616110

تف�شري دللت خمطط التعنقد:

)اأفقيًا(  املحافظات  تقطعها  التي  امل�صافات  فقي  االأ املحور  ميثل   .1

املحافظات.  من  بغريها  التقائها  قبل  خ�صو�صيتها  عن  للتعبري 

املحافظة  امل�صافة كلما دل على خ�صو�صية  وكلما زاد طول هذه 

فيما تت�صف به ازاء امليادين ال�صتة. اأما اإذا التقت املحافظتان بعد 

ووا�صط(  دياىل  م�صافة  التقاء  )مثل  ق�صرية  اأفقية  م�صافة  قطعهما 

كلما ٌدل ذلك على الت�صابه الكبري يف خ�صائ�س املحافظتني للتعبري 

فقية الطويلة للب�رشة  عن امل�صتوى املعي�صي. لذلك فاأن امل�صافة االأ

ال�صتة  امليادين  بداللة  املعي�صية  خ�صائ�صها  يف  تختلف  اإنها  تعك�س 

ب�صكل كبريجدًا.

2. متثل الرموز يف العمود الثاين من املخطط رموز املحافظات التي 

وردت يف اجلدول 1-6.
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�شكل 6-1: خمطط التعنقد بني املحافظات )ح�رش وريف( 

�شكل 6-2: خمطط التعنقد بني املحافظات )ح�رش(
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�شكل 6-3: خمطط التعنقد بني املحافظات )ريف(

6-2-2 على م�شتوى الق�شاء

اأول: احل�رش والريف

ق�صية امل�صمولة بالتحليل وتركيب �صجرة التعنقد )104(  يبلغ عدد االأ

اأق�صية  اأربعة  اإ�صتبعاد  اأق�صية متثل امل�صاهدات املقبولة يف التحليل بعد 

كبريًا  ق�صية  االأ عدد  كان  وملا  بياناتها.  اإكتمال  لعدم   %3.7 ت�صكل 

بحيث يجعل متابعة ت�صكيل التعنقدات املتتالية غري عملية، لذلك �صتتم 

ق�صية التي مل تتجمع يف اأول مرحلة تعنقد. فكلما  �صارة هنا اإىل االأ االإ

اإبتعدت م�صافة البعد بني الق�صاء وغريه كلما دل ذلك على عدم ت�صابه 

ق�صية  خ�صائ�س امل�صتوى املعي�صي فيه عن اخل�صائ�س املناظرة يف االأ

خرى. االأ

يلحظ اأن 65 ق�صاء اإرتبطت ثنائيًا يف اأول مرحلة تعنقد، مبعنى اأنها 

ال�صتة وبذلك ظهر  امليادين  اإزاء متغريات  تت�صم بخ�صائ�س مت�صابهة 

اأثر تفاعل هذه اخل�صائ�س فاندجمت مع بع�صها يف اأول مرحلة تعنقد 

اإرتبطت  اأن بع�س تلك الرتابطات  ال�صجرة. كما يلحظ  يف تكوين 

اأن  اأخرى.اأي  اأق�صية  مع  غريها  يرتبط  اأن  قبل  ذلك  بعد  ثلثيًا 

ق�صية التي اندجمت يف الرتابط املبكر )الثنائي( �رشعان ما اندجمت  االأ

اأما  اخل�صائ�س.  ت�صابه  نتيجة  اأكرب  تعنقد  لتكوين  اأخرى  اأق�صية  مع 

اأق�صية  فهي  تعنقد  ول  الأ متاأخرة  مرحلة  يف  اإرتبطت  التي  ق�صية  االأ

يف  واخلال�س  اأربيل،  يف  و�صقلوة  وخممور  نينوى،  يف  �صنجار 

دياىل، وبدره يف وا�صط، واجلباي�س و�صوق ال�صيوخ يف ذي قار. 

خرى �صواء  ق�صية االأ ق�صية مع االأ تفاعل موؤ�رشات هذه االأ اإن عدم 

�صمن اأق�صية املحافظة اأو مع غريها يعك�س اخل�صائ�س املختلفة ن�صبيا 

ق�صية. حوال املعي�صة يف تلك االأ الأ

ق�صية، التي تعك�س ما  يعك�س املخطط )6-4( طبيعة الت�صابكات بني االأ

�صارة اىل  ورد يف اجلدول )6-4( واجلدول )6-5(. ومنها ميكن االإ

تية: �صتنتاجات االآ االإ

خرى يف مرحلة  ق�صية االأ تتميز اأق�صية دهو� باأنها تتفاعل مع االأ  .1

والعمادية  دهو�  اأق�صية  دجمت  فقد  التعنقد  حاالت  من  مبكرة 

وعلى  وىل.  االأ املرحلة  يف  وعقرة  و�صميل  وزاخو  �صيخان  و 

ق�صية ال يحّتم ان يتم على اأ�صا�س املوقع  الرغم من اأن تفاعل االأ

اأن   )4-6 )�صكل  التعنقد  اأن امللحظ من خمطط  اإال  اجلغرايف، 

اأق�صية زاخو و�صميل وعقرة تعنقدت جميعها مع بع�صها.

اإذ  اأق�صية حمافظة نينوى على مراحل التعنقد املختلفة،  توزعت   .2

خرى  ق�صية االأ اأق�صية املو�صل وال�صيخان وتلعفر مع االأ تفاعلت 

يف اأول مرحلة تعنقد. اأما اأق�صية تلكيف واحلمدانية واحل�رش فقد 

جاءت يف مرحلة التعنقد الثانية، يف حني اندمج ق�صاء �صنجار مع 

غريه يف مرحلة متاأخرة، كما هو وا�صح من ال�صكل )4-6(.

وحلبجة  وجمجمال  وبنجوين  وكلر  ال�صليمانية  اأق�صية  تتفاعل   .3

يف  ال�صليمانية  حمافظة  من  و�صهربازار  كوي�صنجق  و  وب�صدر 

اأول مرحلة تعنقد، يف حني تتعنقد اأق�صية دربندخان ودوكان و 

�صهرزور و كفري ورانية يف املرحلة اللحقة.

اأول  يف  اأخرى  اأق�صية  مع  تتفاعل  باأنها  كركو�  اأق�صية  تتميز   .4

نبار  االأ فاأق�صية  اأخرى.  ملحافظات  احلال  وكذا  تعنقد،  مرحلة 
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وىل با�صتثناء ق�صاء الرطبة الذي يتعنقد يف  تتفاعل يف املرحلة االأ

وىل. كما اأن  مرحلة ثانية، واأق�صية النجف تتفاعل يف املرحلة االأ

غالبية اأق�صية القاد�صية ومي�صان والب�رشة و�صلح الدين تتفاعل 

يف اأول مرحلة تعنقد مع اإمتداد تفاعل اأق�صية قليلة منها يف املرحلة 

الثانية. وهنا� حمافظات تتوزع اأق�صيتها على املرحلتني االوىل 

ثانيا: احل�رش

ي�صري اجلدوالن )6-6( و)6-7( اىل مراحل ظهور املناطق احل�رشية 

ق�صية �صمن عمليات التعنقد. كما يعك�س املخطط الوارد يف �صكل  يف االأ

ق�صية  )6-5( عمليات التعنقد، اذ ميكن اال�صتدالل من املخطط اىل االأ

التي تتجمع مع بع�صها يف مراحل التعنقد املختلفة. ميكن اال�صارة اىل 

ق�صية  تية يف و�صف طبيعة التفاعل يف خ�صائ�س االأ اال�صتنتاجات االآ

بداللة موؤ�رشات امليادين ال�صتة:

يف  اأخرى  اأق�صية  مع  تتفاعل  باأنها  دياىل  حمافظة  اأق�صية  تعترب   .1

اأول مرحلة تعنقد، وكذا احلال ملحافظة بابل، والنجف.

اما املحافظات التي جاءت غالبية اأق�صيتها يف اأول مرحلة تعنقد   .2

وىل با�صتثناء  فهي بغداد، اإذ جاءت جميع اأق�صيتها يف املرحلة االأ

ق�صاء اأبي غريب الذي جاء يف املرحلة الثانية، ونينوى اإذ جاء 

والثانية ب�صكل مت�صاٍو تقريبا كمحافظات بابل وكربلء واملثنى.

خمتلفة  تعنقد  مراحل  على  اأق�صيتها  فتتوزع  املحافظات  بقية  اأما   .5

وهي حمافظات اأربيل ودياىل وبغداد ووا�صط وذي قار.

ق�صاء  وجاء  وكركو�  فقط،  الثالثة  املرحلة  يف  احل�رش  ق�صاء 

احلويجة يف املرحلة الثانية وكربلء حيث جاء ق�صاء الهندية يف 

الثالثة  املرحلة  يف  عفك  ق�صاء  وجاء  والقاد�صية  الثانية،  املرحلة 

جاءت  كما  متاأخرة،  مرحلة  يف  ال�صلمان  ق�صاء  وجاء  واملثنى 

بع�س اأق�صية حمافظتي ذي قار ومي�صان يف مرحلة متاأخرة وهي 

اأق�صية ال�صطرة و�صوق ال�صيوخ، وق�صاء علي الغربي.

مرحلة  من  اأكرث  على  خرى  االأ املحافظات  اأق�صية  توزعت   .3

نبار،  تعنقد وهي حمافظات دهو�، ال�صليمانية، واأربيل، واالأ

ووا�صط، و�صلح الدين، والب�رشة.

اإن زيادة اإنت�صار اأق�صية املحافظة على اأكرث من مرحلة تعنقد تعك�س 

اإختلف خ�صائ�صها ذات ال�صلة مب�صتويات املعي�صة.

ثالثا: الريف

ي�صري اجلدوالن )6-8( و)6-9( اىل مراحل ظهور املناطق الريفية 

الوارد  املخطط  يعك�س  كما  التعنقد.  عمليات  �صمن  ق�صية  االأ يف 

تتوزع  حمافظات  ظهور  ومع  التعنقد.  عمليات   )6-6( بال�صكل 

يف  ذلك  ظهر  كما  تعنقد  عملية  من  اأكرث  على  فيها  الريفية  املناطق 

اىل  اال�صارة  باالمكان  اأن  اإال  والريف،  واحل�رش  احل�رش  حالتي 

تية: �صتنتاجات االآ االإ

يتميز ريف اأق�صية غالبية حمافظات الو�صط واجلنوب وهي )بابل،   .1

يف  تدخل  باأنها  مي�صان(  املثنى،  القاد�صية،  النجف،  كربلء، 

جتماعية  قت�صادية واالإ وىل. اأي اأن خ�صائ�صها االإ مرحلة التعنقد االأ

اجتاهاتها  يف  م�صابهة  تكون  تكاد  والتعليمية  وال�صحية  والبيئية 

خر. وينطبق هذا على ريف اأق�صية كركو�. لبع�صها االآ

اأما املحافظات التي تعك�س النتائج اختلف اخل�صائ�س املذكورة   .2

بني مناطقها الريفية وتوزعها على اأكرث من منط للتفاعل مع ريف 

اأق�صية اأخرى فهي حمافظات دهو� ونينوى وال�صليمانيةودياىل 

خ�صائ�س  اأن  مبعنى  والب�رشة.  قار  وذي  ووا�صط  نبار  واالأ

�رش يف ريف هذه املحافظات تت�صم بالتنوع،  واأحوال معي�صة االأ

قت�صادي اأو البيئي ال�صائد يف  جتماعي اأو االإ فقد يكون للتنوع االإ

تلك املحافظات اأثٌر يف تفاعل خ�صائ�س �صكان الريف يف اأق�صيتها 

مع اأمناط وم�صتويات معي�صية خمتلفة.

ي�صتنتج مما �صبق اإن للتجاور اجلغرايف اأثرًا مبا�رشًا يف حتديد م�صتوى 

ب�صكل  املحافظات  يف  احل�رشية  املناطق  جتمع  وم�صارات  التجان�س 

فمع وجود  الريفية  املناطق  اأما  ما(.  ٌحد  اىل  ق�صية  االأ )ويف  وا�صح 

اأق�صية ريف  تقارب  للتجاور اجلغرايف كما عك�صت ذلك طبيعة  اأثر 

قت�صادي  االإ الن�صاط  طبيعة  ان  ااٌل  واجلنوب،  الو�صط  حمافظات 

من  عدد  يتعنقد  اإذ  وا�صحًا.  دورًا  تلعب  البيئية  وظروفه  للريف 

اإن  القول  خل�صة  معًا.  واجلنوبية  والو�صطى  ال�صمالية  املحافظات 

اإزاء  مت�صابهة  بخ�صائ�س  مناطقه  عمومًا  يطبع  اجلغرايف  التجاور 

امليادين ال�صتة املعتمدة، ال�صيما يف املناطق احل�رشية.
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ق�شية �شمن عمليات التعنقد )ح�رش وريف( جدول 6-4: مرحلة ظهور الأ

املحافظة

ق�صية يف  االأ

مرحلة اأوىل 

من التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة ثانية 

من التعنقد

ق�صية  االأ

يف مرحلة 

ثالثة من 

التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة متاأخرة 

من التعنقد 

)املرحلة الرابعة 

وما بعدها(

دهو�

دهو�

العمادية

�صيخان

زاخو

�صميل

عقرة

نينوى
�صنجارتلكيفاملو�صل

احلمدانيةال�صيخان

احل�رشتلعفر

ال�صليمانية

دربندخانال�صليمانية

دوكانكلر

�صهرزوربنجوين

كفريجمجمال

رانيةحلبجة

ب�صدر

كوي�صنجق

�صهربازار

كركو�

احلويجة

كركو�

داقوق

اأربيل

خممور�صورانجومان

�صقلوةاأربيل

ال�صديق

دياىل

اخلال�ساملقداديةبعقوبة

بلدروز

خانقني

نبار االأ

رطبةالرمادي

هيت

عنه

الفلوجة

حديثة

القائم

بغداد

اأبو غريباملحموديةالكاظمية

املدائنالكرخ

الر�صافة

عظمية االأ

ال�صدر

املحافظة

ق�صية يف  االأ

مرحلة اأوىل 

من التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة ثانية 

من التعنقد

ق�صية  االأ

يف مرحلة 

ثالثة من 

التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة متاأخرة 

من التعنقد 

)املرحلة الرابعة 

وما بعدها(

بابل

الها�صميةاحللة

املحاويلامل�صيب

عني التمرالهندية

كربلءكربلء

وا�صط
بدرةال�صويرةالكوت

احليالنعمانية

�صلح

الدين

ال�رشقاطتكريتبلد

طوزخورماتو�صامراء

بيجي

الدور

الفار�س

النجف

النجف

املناذرة

كوفة

القاد�صية

عفكالديوانية

ال�صامية

احلمزة

املثنى
اخل�رشال�صماوة

الرميثةال�صلمان

ذي قار
اجلباي�سالنا�رشيةالرفاعي

�صوق ال�صيوخال�صطرة

مي�صان

الكحلءقلعة �صالح

املجر الكبري

العمارة

علي الغربي

امليمونة

الب�رشة

الزبريالقرنة

الفاوالب�رشة

�صط العرب

املدينة

اأبو اخل�صيب
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ق�شية ح�شب مراحل التحليل العنقودي )ح�رش وريف( جدول 6-5: جتميع الأ

املرحلة

ق�صية املدجمة* االأ

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها

ول مرة العنقود الأ
املرحلة القادمة للظهور اجلديد

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

171950.14448940012

256600.1819164006

381820.36568140034

428750.44217650036

512850.44339830093

656770.47383212023

714520.49842620020

870720.60511230027

948500.6076990016

10340.61865880025

1136400.62586750035

1271960.64056211029

131011030.6476010045

1411220.65886680030

157270.67687840028

1648760.70262229049

1741920.78924320032

1864780.83045560034

1930330.83729140050

2014470.84315887024

2139620.89444630061

2217180.9004230046

2356590.90398756042

2414450.933563920031

25360.958698510048

2642430.96381260032

2770731.0535518072

287341.070026415031

2971791.087182312064

3011831.106660114078

317141.1279353282460

3241421.1282766172658

3316231.14565690059

3464811.149641218353

3536631.177080811042

3628881.19259894041

3793941.23595260068

388251.23883410084

3998991.2493410051

4049511.35698910060

4128291.375153536074

4236561.3883166352364

431441.39667310052

44251.49174210065

451011041.560670913067

4617261.597828622069

4768691.68761460058

483241.698648925077

4948871.721445416054

5013301.781427601976

51981001.808777839088
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املرحلة

ق�صية املدجمة* االأ

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها

ول مرة العنقود الأ
املرحلة القادمة للظهور اجلديد

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

521461.809230143079

5357641.811120503468

5448901.84482549081

5558911.88514650070

5684861.99568940077

5737552.04841950071

5841682.1414185324772

5916212.202880433065

607492.2881014314066

6139672.291628821082

6220802.29488920089

6315192.43151240069

6436712.4558666422973

652162.5173395445984

66792.599425160079

671011022.687564645083

6857932.6875808533780

6915172.783844634686

7058612.899568655092

7137652.982697557075

7241703.0099974582785

7336533.031341664075

7428543.245849441082

7536373.2726438737181

7613323.292712550089

773843.3105388485678

783113.6460173773086

79173.8038409526691

8057973.902265868083

8136483.9078178755490

8228394.073771746187

83571014.1206694806792

84284.1587534653891

8541744.262745472088

863154.7131605786995

8728384.884979782094

8841985.1216908855190

8913205.499289766297

9036415.6898327818894

91126.0370827798498

9257586.3076396837095

9310126.89155580599

9428367.1935148879098

953577.5764232869297

9666898.050131800100

973138.498106958999

981289.4079589194101

9931010.2411589793100

10036611.7705859996101

1011315.26282998100102

10213133.5709841010103

10313536.77971310200

ق�صية الواردة يف امللحق رقم )2(. رقام املوجودة يف هذين احلقلني رموز االأ متثل االأ   *
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ق�شية �شمن عمليات التعنقد )ح�رش( جدول 6-6: مرحلة ظهور الأ

املحافظة

ق�صية  االأ

يف مرحلة 

اأوىل من 

التعنقد

ق�صية  االأ

يف مرحلة 

ثانية من 

التعنقد

ق�صية  االأ

يف  ثالثة 

من 

التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة متاأخرة 

من التعنقد 

)املرحلة الرابعة 

وما بعدها(

�صميل

�صيخان

عقرة

نينوى

احل�رش احلمدانية

 تلكيف

 تلعفر

 املو�صل

ال�صليمانية

 

جمجمال�صهرزوركلر

دوكانب�صدركفري

بنجوينكوي�صنجق

 ال�صليمانية

 دربندخان

 حلبجة

 جمجمال

 رانية

كركو�
احلويجةكركو�

داقوق

اأربيل
�صقلوةال�صديقجومان

خممور �صوران

دياىل

  املقدادية

  بلدروز

  بعقوبة

  خانقني

  اخلال�س

نبار االأ

عنهالقائمالرمادي

الفلوجة

رطبة

هيت

حديثة

بغداد

اأبوغريبال�صدر

الر�صافة

الكرخ

املدائن

املحمودية

عظمية االأ

الكاظمية

املحافظة

ق�صية يف  االأ

مرحلة اأوىل 

من التعنقد

ق�صية  االأ

يف مرحلة 

ثانية من 

التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة ثالثة 

من التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة متاأخرة 

من التعنقد 

)املرحلة الرابعة 

وما بعدها(

بابل 

امل�صيب

احللة

املحاويل

الها�صمية

 الهنديةكربلءكربلء

وا�صط

بدرةاحليالنعمانية

الكوت

ال�صويرة

�صلح الدين

الدور بيجيال�رشقاط

بلد

تكريت

�صامراء

الفار�س

طوزخورماتو

النجف

الكوفة

النجف

املناذرة

القاد�صية

عفكال�صامية

احلمزة

الديوانية

املثنى

ال�صلمانالرميثة

ال�صماوة

اخل�رش

ذي قار

ال�صطرةاجلباي�س

�صوق ال�صيوخالنا�رشية

الرفاعي

مي�صان

علي الغربياملجر الكبري

امليمونة

قلعة �صالح

العمارة

الب�رشة

الب�رشة
�صط 

العرب
الفاوالقرنة

املدينةاأبو اخل�صيب

 الزبري
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ق�شية ح�شب مراحل التحليل العنقودي )ح�رش( جدول 6-7: جتميع الأ

املرحلة

ق�صية املدجمة* االأ

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها العنقود

ول مرة املرحلة القادمة للظهور الأ

اجلديد
عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

147800.14562850028

250590.1522180020

310720.15818070015

445740.1660021008

549860.18179640017

67400.22903880017

738460.24075370033

845730.26092884024

979820.31422480028

1025270.349990019

11180.38744740032

1264880.38892590037

1375930.39633970035

1477780.4469170027

1510540.4874043024

1635840.5629930040

177490.57148136538

1867910.61989340035

1912250.619916401045

2050530.64486582031

2129310.65626830061

2242440.6563650078

2336630.72074990067

2410450.744886615831

2539650.75190250034

2633340.78872860039

2757770.803988301452

2847790.86926521936

2994950.89211950063

305190.9026140049

3110500.9510525242052

32160.966074111047

3338480.97539827057

344391.021944302549

3567751.0417736181342

3647601.046526228048

3764661.077897212060

38791.0961917045

3933831.14985126054

4035371.198150616058

4114211.2058880066

4267921.246639835046

4355871.26675610073

4452561.27267520055

457121.4027506381957

4667901.459047942065

471431.506153532059

4847701.535076436068

49451.5597025343061

5020221.57395180081
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املرحلة

ق�صية املدجمة* االأ

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها العنقود

ول مرة املرحلة القادمة للظهور الأ

اجلديد
عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

5117241.64384170064

5210571.6533544312755

5311761.70543630080

5433711.739226839076

5510521.8355843524468

5698991.84950490073

577381.8860354453369

5835581.98910340067

591681.994722747069

6026642.01094103765

614292.0713716492171

6215512.08015540078

6361942.12487702974

6413172.242274805170

6526672.4120829604672

663142.437542404171

6735362.4584723582374

6810472.5185368554872

69172.7086604595775

7013162.76416464077

71342.9032557666175

7210263.2129107686576

7355983.4441333435685

7435613.5160387676382

75133.5377579697184

7610333.6272652725482

7713303.792446670081

7815423.8683054622293

792963.87596340083

8011624.520353353085

8113204.6703978775089

8210354.879168767483

832105.1660924798287

841235.389392475087

8511555.5700669807388

8618285.63849780096

87127.0381646848392

8811857.998069885089

8911138.7290726888191

90329711.1898280095

91118111.20673789092

9211112.538211879193

9311520.14661927894

9418921.36813293097

95326921.76427590097

96184128.41502286098

9713231.649744949598

9811840.63926397960

ق�صية الواردة يف امللحق رقم )3( رقام املوجودة يف هذين احلقلني رموز االأ *  متثل االأ
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ق�شية �شمن عمليات التعنقد )ريف( جدول 6-8: مرحلة ظهور الأ

املحافظة

ق�صية  االأ

يف مرحلة 

اأوىل من 

التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة ثانية 

من التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة ثالثة 

من التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة متاأخرة 

من التعنقد 

)املرحلة 

الرابعة وما 

بعدها(

 

دهو�

 

دهو�العماديةزاخو

�صيخان�صميل

 عقرة

نينوى

 

احل�رش�صنجارتلكيفاحلمدانية

ال�صيخان

تلعفر

املو�صل

ال�صليمانية

 

ال�صليمانيةكلرحلبجةجمجمال

كوي�صنجق�صهرزوربنجوين

كفري

رانية

ب�صدر

دوكان

دربندخان

كركو� 

 

داقوق

احلويجة

كركو�

اأربيل

 

خمموراأربيل

جومان�صوران

ال�صديق

دياىل
اخلال�ساملقداديةبعقوبة

خانقني

بلدروز

نبار  االأ

عنهحديثةالقائمرطبة

هيت

الرمادي

الفلوجة

بغداد 

املدائناملحمودية

اأبو غريب

الكاظمية

بابل 

الها�صمية

احللة

املحاويل

امل�صيب

املحافظة

ق�صية يف  االأ

مرحلة اأوىل 

من التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة ثانية 

من التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة ثالثة 

من التعنقد

ق�صية يف  االأ

مرحلة متاأخرة 

من التعنقد 

)املرحلة 

الرابعة وما 

بعدها(

كربلء

كربلء

الهندية

عني التمر

وا�صط 
بدرةالكوتال�صويرة

النعمانية

احلي

�صلح الدين

الدورطوزخورماتو

�صامراءبيجي

 ال�رشقاط

 الفار�س

 تكريت

 بلد

النجف

املناذرة

النجف

الكوفة

القاد�صية

ال�صامية

عفك

الديوانية

احلمزة

املثنى

اخل�رش

ال�صماوة

الرميثة

ال�صلمان

ذي قار

�صوق ال�صيوخاجلباي�سال�صطرة

الرفاعي

النا�رشية

مي�صان

العمارة

امليمونة

الكحلء

املجر الكبري

قلعة �صالح

علي الغربي

الب�رشة 
الزبريالفاواملدينةالقرنة

اأبو اخل�صيب�صط العربالب�رشة
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ق�شية ح�شب مراحل التحليل العنقودي )ريف( جدول 6-9: جتميع الأ

املرحلة

ق�صية املدجمة* االأ

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها العنقود 

ول مرة املرحلة القادمة للظهور الأ

اجلديد

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

177780.131732102

277800.2807695128

350810.3339984022

430630.3713788025

552870.3721133029

620590.4211608048

717190.4454259019

875760.468125020

911790.4747557054

1065860.5198032024

1158730.5210048013

1240410.6003608046

1339580.6023477036

1451530.6032549023

15340.6577066039

1622240.7153326037

1728690.7286873031

1838880.7570316029

1917850.8096219737

2074750.8155699036

2125350.8256178038

2221500.8833737049

2351540.8886781433

2465890.93235691030

2530330.9484172441

2666681.0144826056

2718921.0168761051

2870771.0669156044

2938521.07225221845

3065911.07655352455

3128291.09226861750

3242471.1714466066

3351711.20096312338

3455721.2770106049

3590951.3047528064

3639741.31357811345

3717221.32999111947

3825511.39040552155

39361.42317491560

4056611.4949101076

4130321.57472932565

4227821.6292564050

43781.6798898063

4412701.6902332054

4538391.76166532961

4640491.80841451258

4717311.90710073773

4816201.9348341051

4921551.99803772271
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املرحلة

ق�صية املدجمة* االأ

قرتاب معامل االإ

املرحلة التي ظهر فيها العنقود 

ول مرة املرحلة القادمة للظهور الأ

اجلديد

عنقود 2عنقود 1عنقود 2عنقود 1

5027282.09618644263

5116182.10308554859

5248622.1995962069

5397982.3132241092

5411122.3169682973

5525652.3753951383064

569662.476988802675

5745462.5631230080

5834402.579184804667

5915162.588620705183

60232.7306703984

6138572.738339445068

6226362.77995610074

637272.8065805435081

6425902.8238888553565

6525302.9481943644179

6642642.972055932069

6734673.022102158075

6838963.581009661071

6942483.5971558665276

7037443.64574360082

7121383.7156115496879

725103.82319280084

7311173.8977001544777

7426843.981688362082

759344.0308776566785

7642564.0806012694081

7711604.318001373078

7811234.499400177087

7921254.5736666716586

801454.668271505796

817424.8503666637685

8226375.6354623747086

8313156.446253305987

84256.5539999607290

85797.1945086817591

8621267.272162798288

8711137.3425059788393

8821837.652271386089

8914217.848752508890

902149.2029562848991

912710.155837908592

9229711.884697915393

9321113.986135928794

9429319.96256193095

9529424.30524194096

961225.537434809597

9714339.5641949600

ق�صية الواردة يف امللحق رقم )3( رقام املوجودة يف هذين احلقلني رموز االأ *  متثل االأ
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ق�شية )ح�رش وريف( ق�شية )ح�رش(�شكل 6-4: خمطط التعنقد بني الأ �شكل 6-5: خمطط التعنقد بني الأ
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ق�شية )ريف( �شكل 6-6: خمطط التعنقد بني الأ
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 )Factor Analysis( 7-1 اأ�صلوب التحليل العاملي

ودرجة  نوع  لتحديد  الب�صيط   رتباط  االإ معامل  ي�صتخدم  ما  كثريًا 

بينهما،  ال�صببية  العلقة  بوجود  قناعة  تتوفر  متغريين  بني  العلقة 

خر  االآ قيمة  تغري  اإىل  يوؤدي  نق�صًا  اأو  زيادة  اأحدهما  تغري  ان  اأي 

جتاه املعاك�س فيكون  اأو باالإ رتباط طرديًا،  جتاه فيكون االأ بنف�س االإ

رتباط. اأما قيمة هذا  رتباط عك�صيًا وهو ما حتدده اإ�صارة معامل االإ االأ

املعامل التي تنح�رش يف املدى )( فتعتمد على قوة هذه العلقة.

رتباط يف درا�صة الظواهر املختلفة،  وعلى الرغم من اأهمية معامل االإ

الداخلة يف تكوين  اأو  اأن وجود عدد كبري من املتغريات املوؤثرة  اإال 

اأية ظاهرة يجعل من ال�صعب تف�صري هذه املعاملت بكفاءة و�صهولة 

ل�صببني، اأولهما؛ كرثة هذه املعاملت، وثانيهما؛ اأن هذه املعاملت 

العلقات  تغفل  فقط  متغريين  بني  العلقة  ونوع  درجة  تقي�س  التي 

خرى. املتداخلة مع املتغريات االأ

م�صتوى  قيا�س  يف  الداخلة  ال�صتة  املتغريات  فاإن  املثال  �صيبل  وعلى 

حميط  امل�صكن،  التحتية،  البنى  ال�صحة،  )التعليم،  وهي  احلرمان 

قت�صادي( تقا�س العلقة بني كل زوج منها  �رشة االإ امل�صكن، و�صع االأ

تية: رتباطات االآ مبوجب م�صفوفة االأ

 )r11,r22,…,r66( الرئي�س  القطر  ارتباط  معاملت  ا�صتثنينا  واذا 

املناظرة لها  للمعاملت  املثلث اال�صفل باعتبارها مماثلة  ومعاملت  

زوج  كل  بني  اإرتباط  معامل   )15( هنا�  فاإن  على،  االأ املثلث  يف 

املتغريات  اأثر  عن  مبعزل  ولكن   .. تف�صريها  ينبغي  املتغريات  من 

خرى. فمعامل االرتباط )r23( يقي�س العلقة بني املتغريين 2 و  االأ

خرى 1 و 4 و 5 و 6 يف هذه  3 لكن دون معرفة اأثر املتغريات االأ

العلقة.

للتعبري  يتبلور من خلل احلاجة  العاملي  التحليل  بداأ مفهوم  من هنا 

رتباط ب�صيغة مب�صطة مُتّكن الباحثني من ت�صخي�س  عن معاملت االإ

عند  املتغريات  بني  رتباطات  االإ واإجتاه  طبيعة  حتدد  التي  العوامل 

مّرة  املعاملت  الظواهر، من خلل حتليل كل  درا�صة ظاهرة من 

الف�صل ال�صابع

�صتخدام اأ�صلوب التحليل العاملي حتليل �صبكة العالقات بني امليادين ال�صتة باإ

ثار املتداخلة للمتغريات. واحدة بحيث تعك�س نتائج التحليل االآ

يخت�س منوذج التحليل العاملي بالتعبري عن كل متغري من متغريات 

الدرا�صة بداللة عدد حمدود من العوامل الفر�صية )اأي تلك العوامل 

فر�صنا  فلو  املتغريات(.  تلك  بني  العلقات  �صبكة  وراء  الكامنة 

بداللة  عنه  التعبري  ميكن  متغري  كل  فاإن  املتغريات  من   P هنا�  اأن 

العوامل الفر�صية:

Xj = ajl Fl + aj2 F2 ... ajk Fk + Uj

حيث 

J= 1,2...,P
P = عدد املتغريات

)P<K( عدد العوامل = K

عاملني  اأول  ت�ٌصبع  من   )j( املتغري  حتميل  معامل   :  ajl, aj2 ..., ajk

 )Fl( ول )املقدرة( فاملعامل ميثل مقدار اإ�صهام العامل االأ

يف تكوين تباين املتغري )j( ويطلق على هذه املعاملت 

)Factor Loadings(. ومعاملت  العوامل  بت�صبعات 

حدود  حيث  من  االرتباط  معامل  ت�صبه  هذه  الت�صبع 

قيمتها وا�صاراتها.

التحليل  منوذج  حل  من  ت�صتخل�س  التي  العوامل   :F1,F2,...,Fk

العاملي ويتكون كل عامل من جمموعة من املعاملت 

عدد  ويكون  العامل.  ذلك  من  املتغريات  ت�صبع  متثل 

هذه العوامل اأقل عادة من عدد املتغريات ويطلق عليها 

وتعترب   .)Common Factors( امل�صرتكة  بالعوامل 

بطبيعة  ت�صميتها  ترتبط  فر�صية  عوامل  العوامل  هذه 

املتغري  ذلك  اأزاء  معاملتها  قيم  تكون  التي  املتغريات 

على حدة يف  عامل  كل  تف�صري  ويتم  )معنوية(.  كبرية 

�صوء املتغريات التي تت�صبع من هذا العامل بقيم معنوية 

 0.4 على  قيمته  زادت  اذا  معنويا  الت�صبع  ُيعد  )حيث 

عادة(.

Uj: هو العامل املمثل خل�صو�صية املتغري )j( يف تكوين الظاهرة. اأي 
ذلك املقدار من قيمة املتغريالذي اليف�رشه اأي عامل من 

خرى واأمنا يرتبط ب�صلو� م�صتقل  العوامل امل�صرتكة االأ

بذلك املتغري.

اأما حتديد عدد العوامل:

العوامل  من  عدد  اأقل  لتقدير  اإعتمادها  ميكن  عديدة  معايري  فهنا� 

الكامنة لتف�صري العلقة بني املتغريات. وتقوم طريقة العوامل الرئي�صة  

)Principal Factor Analysis(على اإختيار عدد من العوامل م�صاو 



ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق94 امللف الإ

ثانيا: احل�رش

التحليل  منوذج  مل�صفوفة  والثاين  ول  االأ العاملني  تركيبة  تختلف  ال 

والريف  احل�رش  ل�صكان  عليه  ظهرت  عما  احل�رش  ل�صكان  العاملي 

معا. وهو اأمر متوقع ل�صببني، اأولهما اأن موؤ�رشات احل�رش والريف 

اأرباع  ثلثة  ي�صكل  الذي  احل�رش  ل�صكان  الرتجيحي  بالثقل  تتاأثران 

نف�صيهما.  العاملني  تركيبة  منطقية  وثانيهما  عموما  العامة  الن�صب 

الواحد  على  قيمتها  تزيد  التي   )Eigen values( العينية  القيم  لعدد 

ال�صحيح. وتف�صري ذلك يعود اإىل اإعتماد كل عامل يف�رش من التباين 

قل بداًل من اإعتماد عدد  ما ال يقل عن تباين كلي ملتغري واحد على االأ

العوامل  )K( من  فاإننا نختار   )P )اأي  املتغريات  لعدد  عوامل م�صاو 

 K لـ  م�صاو  الواحد  على  تزيد  قيمتها  التي  العينية  القيم  عدد  كان  اإذا 

من القيم.

7-2 حتليل النتائج

7-2-1 على م�صتوى املحافظات 

اأول: احل�رش والريف

كل  تظهر  ما  غالبا  اإذ  العام،  بالعامل  عادة  ول  االأ العامل  ي�صمى 

يرتبط   .)0.25 على  عادة  )تزيد  معنوية  بت�صبعات  فيه  املتغريات 

املتغريات  كل   )1-7( اجلدول  من  وا�صح  هو  كما  ول  االأ بالعامل 

ال�صتة  العام بني املوؤ�رشات  مبعاملت ت�صبع خمتلفة، تعك�س الرتابط 

يف و�صف اأو حتليل امل�صتوى املعي�صي. غري اأن اأعلى تلك الت�صبعات 

ظهرت لكل من متغري البنى التحتية، حميط امل�صكن، امل�صكن باإجتاه 

مت�صابه )0.987، 0.819، 0.617 على التوايل( مما يعك�س تفاعل 

املعي�صي.  امل�صتوى  يف  التاأثري  يف  بع�صها  مع  القوي  املتغريات  هذه 

املرتبطة  للمتغريات  التفاعل  هذا  اأزاء  حمدودة  تاأثريات  ذلك  يقابل 

قت�صادي،  �رشة االإ فراد ذاتها )وهي و�صع االأ �رش واالأ بخ�صائ�س االأ

فرادها، واحلالة ال�صحية( وبذلك ميثل هذا العامل  احلالة التعليمية الأ

 %53 لوحده  العامل  هذا  يف�رش  امل�صكن وظروفه وخدماته(.  )عامل 

من اإجمايل التباين بني متغريات الدرا�صة. مبعنى اآخر اإن االختلف 

امل�صكن  عامل  اىل  منه   %53 يعود  �رش  االأ بني  احلرمان  م�صتوى  يف 

وظروفه وخدماته.

اأما العامل الثاين ففي الوقت الذي ي�صعف فيه اأثر املتغريات اخلا�صة 

التفاعل  يظهر  العامل  هذا  تكوين  يف  وخدماته  وظروفه  بامل�صكن 

قيم  كانت  حيث  �رشة  واالأ فراد  باالأ اخلا�صة  املتغريات  بني  وا�صحا 

للتعليم،   0.696 �رشة،  للأ قت�صادي  االإ للو�صع   0.601 الت�صبعات 

و0.981  لل�صحة. ولذلك يّكون هذا العامل )عامل التنمية الب�رشية( 

خري  ويف�رش 22% من اإجمايل التباين. يلحظ من قيم العمود قبل االأ

اأن   ، متغري  لكل  املف�رش  التباين  قيمة  متثل  التي   )1-7( اجلدول  يف 

ترتيب املتغريات تبعًا لذلك هي على التوايل )البنى التحتية 0.886، 

ال�صحة  0.856، امل�صكن 0.763، حميط امل�صكن 0.722، احلالة 

قت�صادي0.538 (. �رشة االإ التعليمية 0.704، و�صع االأ

بدرجة  املتغريات  من  غريه  مع  يتفاعل  التحتية  البنى  متغري  اأن  اأي 

 ،  %89 قدرها  تف�صريية  بن�صبة  املعي�صة  م�صتوى  و�صف  يف  كبرية 

وبالتايل فاإن 11% فقط من تباين هذا املتغري مل يف�رشه منوذج التحليل 

اإن  كما  التباين.  من  القدر  بهذا  املتغري  خ�صو�صية  ويعك�س  العاملي 

86% من تباين متغري ال�صحة مف�رش من خلل العاملني امل�صتخل�صني 

املف�رش  غري  التباين  من   %14 مقابل  العاملي  التحليل  منوذج  من 

امل�صكن  وحميط  امل�صكن  من  لكل  املف�رش  التباين  م�صتوى  ويتقارب 

حيث تبلغ 76% و 72% على التوايل، كما اإن 70% من تباين متغري 

احلالة التعليمية ُيف�رشه العاملن امل�صتخل�صان يف التحليل العاملي واإن 

30% من تباين هذا املتغري غري مف�رش. اأما اأقل املتغريات تفاعًل مع 

قت�صادي حيث بلغت ن�صبة  �رشة االإ خرى فهو و�صع االأ املتغريات االأ

التباين املف�رش 54% فقط.

�شتخال�س العوامل الرئي�شة الكامنة وراء ترابطات امليادين ال�شتة على م�شتوى  جدول 7-1: خال�شة نتائج التحليل العاملي لإ

املحافظات )ح�رش وريف( 

املتغريات 
ت�صبع اأول عاملني

التباين اخلا�س باملتغريالتباين املف�رش لكل متغري
III

قت�صادي  �رشة االإ 0.2650.6010.5380.462و�صع االأ

0.2920.6960.7040.296احلالة التعليمية

0.8190.080.7220.278حميط امل�صكن

0.6170.4460.7630.237امل�صكن

0.3320.9810.8560.144-ال�صحة

0.1880.8860.114-0.987البنى التحتية

22%53%القدرة التف�صريية للعامل

ول هنا يعك�س امل�صكن وظروفه وبيئته، فيما يعك�س العامل  فالعامل االأ

امل�صتوى  وهي  اإجتاهاتها  يف  الب�رشية  التنمية  اأو�صاع  تلزم  الثاين 

من  لكل  التف�صريية  القوة  وتقرتب  وال�صحي.  والتعليمي  املعي�صي 

ول يف�رش 52% من اإجمايل التباين بني املتغريات  العاملني. فالعامل االأ

ول )ح�رش وريف( فيما يف�رش العامل  مقارنة بـ 53% يف النموذج االأ



95 ح�صائيخارطة احلرمان وم�صتويات املعي�صة يف العراق امللف الإ

ول. الثاين 21% مقارنة بـ 22% يف النموذج االأ

الواردة يف  النموذج  املف�رش لكل متغري يف م�صفوفة  التباين  قيمة  اأما 

اجلدول )7-2( فهي مرتبة من اأدنى م�صتوى مف�رش كما ياأتي )و�صع 

امل�صكن،  امل�صكن،  حميط  التعليمية،  احلالة  قت�صادي،  االإ �رشة  االأ

ال�صحة، البنى التحتية(.

مع  املتغري  ذلك  تفاعل  مدى  متغري  لكل  املف�رش  التباين  قيمة  تعك�س 

على  دٌل  كلما  معني  ملتغري  قيمته  زادت  فكلما  خرى،  االأ املتغريات 

الظاهرة  �صلو�  يف  خرى  االأ املتغريات  مع  يتفاعل  املتغري  هذا  اأن 

�رشة  االأ متغري و�صع  التباين يف  اإن  املثال،  �صبيل  واجتاهها. وعلى 

�شتخال�س العوامل الرئي�شة الكامنة وراء ترابطات امليادين ال�شتة على م�شتوى  جدول 7-2: خال�شة نتائج التحليل العاملي لإ

املحافظات )ح�رش( 

املتغريات
ت�ٌصبع اأول عاملني

التباين اخلا�س باملتغريالتباين املف�رش لكل متغري
III

قت�صادي  �رشة االإ 0.6750.0930.4920.508و�صع االأ

0.4470.5860.6590.341احلالة التعليمية

0.8530.0700.7590.241حميط امل�صكن

0.8400.1120.7600.24امل�صكن

0.9430.8500.150-0.141ال�صحة

0.8850.115-0.9490.375البنى التحتية

21%52%القدرة التف�صريية للعامل

ثالثا: الريف

النموذج  م�صفوفتي  يف  العوامل  عليه  ظهرت  الذي  للرتتيب  خلفا 

العامل  تركيبة  وردت  ح�رش(،  ثم  وريف  )ح�رش  والثاين  ول  االأ

التنمية  بعنا�رش  املقرتنة  الريف  ل�صكان   )3-7( اجلدول  يف  ول  االأ

قت�صادي  االإ �رشة  االأ )و�صع  وهي  وموجبة  عالية  بت�صبعات  الب�رشية 

 )0.972 ال�صحية  واحلالة   ،0.733 التعليمية  واحلالة   ،0.762

اأن �صكان  النمط  54%. يعك�س هذا  بـ  للعامل قدرت  وبقوة تف�صريية 

�صا�صية  الريف ما زالوا يعانون من امل�صتوى املتدين من اخلدمات االأ

ال�رشورية وهي الدخل، التعليم، ال�صحة ويولونها اإهتماما يزيد على 

ذلك الذي يولونه مل�صتوى امل�صكن وظروفه وخدماته والتي وردت 

�صمن مكونات العامل الثاين بقوة تف�صريية قدرها 19% فقط.

قت�صادي ف�رّش منوذج التحليل العاملي 49% منه، يف حني اإن %51  االإ

من التباين مل يف�رشه منوذج التحليل العاملي وهو يعك�س خ�صو�صية 

التعليمية  احلالة  ملتغري  املف�رش  التباين  ويزداد  تفاعله.  وعدم  املتغري 

اأما   .%34 قدره  مف�رش  غري  خا�س  بتباين  مقارنة   %66 يبلغ  حيث 

76% من  ف�رش  العاملي  التحليل  فاإن  امل�صكن،  امل�صكن وحميط  متغري 

اجلدول  وعك�س  املف�رش..  غري  التباين  من   %24 بـ  مقارنة  تباينهما 

املتغريات  مع  التحتية  والبنى  ال�صحة  متغريي  تفاعل  �صدة   )2-7(

خرى حيث بلغ التباين املف�رش 85% و 89% على التوايل .. اأي  االأ

اأن 15% من تباين متغري ال�صحة و 11% فقط من تباين متغري البنى 

التحتية مل يف�رش بنموذج التحليل العاملي.

اأما قيمة التباين املف�رش لكل متغري من املتغريات ال�صتة لنموذج التحليل 

العاملي اخلا�س بالريف فهي مرتبة من اأدنى م�صتوى مف�رش كما ياأتي 

قت�صادي، حميط امل�صكن، احلالة التعليمية، البنى  �رشة االإ )و�صع االأ

التحتية، امل�صكن، ال�صحة(.

يكاد م�صتوى التباين املف�رش لكل متغري من املتغريات ال�صتة ان يكون 

عموم  موؤ�رشات  حتليل  يف  اليه  �صارة  االإ متت  الذي  للنمط  م�صابهًا 

التباين  م�صتوى  بقي  فقد  واحل�رش.   ) والريف  احل�رش   ( العراق 

دنى حيث بلغ 58% كما بقي  املف�رش للحالة املعي�صية �صعيفًا ويف حّده االأ

م�صتوى التباين املف�رش لكل من ال�صحة والبنى التحتية عاليًا وقد بلغ 

81% و 76% على التوايل.
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�شتخال�س العوامل الرئي�شة الكامنة وراء ترابطات امليادين ال�شتة على م�شتوى  جدول 7-3: خال�شة نتائج التحليل العاملي لإ

املحافظات )ريف( 

املتغريات
ت�ٌصبع اأول عاملني

التباين اخلا�س باملتغريالتباين املف�رش لكل متغري
III

قت�صادي �رشة االإ 0.5790.421-0.7620.004و�صع االأ

0.1660.7060.6180.382حميط امل�صكن

0.7330.1510.6470.353احلالة التعليمية

0.9320.7600.240-0.207البنى التحتية

0.6430.4160.7980.202امل�صكن

0.8100.190-0.9720.274ال�صحة

19%51%القدرة التف�صريية للعامل

7-2-2 على م�صتوى الق�صاء 

اأول: احل�رش والريف

اأظهرت نتائج التحليل العاملي الواردة يف اجلدول )7-4( اأن عامًل 

رتباطات الكاملة بني املتغريات ال�صتة.  واحدًا فقط عرٌب عن �صبكة االإ

ومعنوية  موجبة  بت�صبعات  ظهرت  املتغريات  كل  اأن  الوا�صح  ومن 

جميعها  املتغريات  اأن  ذلك  يعك�س   .)0.25 على  قيمتها  )تزيد 

ق�صية.  االأ م�صتوى  �صباع واحلرمان على  االإ متفاعلة يف حتديد منط 

الن�صف  عن  الوحيد  امل�صتخل�س  للعامل  التف�صريية  القوة  زادت  وقد 

ق�صية فيما يتعلق  ختلف احلا�صل بني االأ )%54(. اأي ان 54% من االإ

وتتقارب  املذكورة.  ال�صتة  باملتغريات  مرتبط  احلرمان  مب�صتوى 

قدرة املتغريات على تف�صري التباين، كما يعك�صها عمود التباين املف�رش 

للمتغري. لكن قيمتها اأقل ن�صبيا. فمتغري ال�صحة كان تباينه �صعيفا يف 

تفاعله مع بقية املتغريات ومل يف�رش التحليل العاملي �صوى 34% من 

تباينه الكلي. وكذا احلال ملتغري البنى التحتية بتباين مف�رشقدره %42. 

 %46 قت�صادي فقد ف�رّش التحليل العاملي  �رشة االإ اأما متغري و�صع االأ

من تباينه يف حني بقي 54% من ذلك التباين غري مف�رش. يعك�س مما 

تقدم ان املتغريات الثلثة املذكورة مل تتفاعل مع غريها من املتغريات 

ب�صكل كبري يف و�صف م�صتوى احلرمان.

اما متغري حميط امل�صكن فقد ف�رش التحليل العاملي 53% من تباينه .. 

خرى فهما متغريا امل�صكن  اأما اأف�صل املتغريات تفاعًل مع املتغريات االأ

واحلالة التعليمية، اإذ بلغت ن�صبة التباين املف�رش لهذين املتغريين %75 

و 76% على التوايل.

�شتخال�س العوامل الرئي�شة الكامنة وراء ترابطات امليادين ال�شتة على م�شتوى  جدول 7-4: خال�شة نتائج التحليل العاملي لإ

ق�شية )ح�رش وريف(  الأ

املتغريات
ت�ٌصبع اأول عامل

التباين اخلا�س باملتغريالتباين املف�رش لكل متغري
I

0.5810.3370.663ال�صحة

0.6460.4170.583البنى التحتية

قت�صادي �رشة االإ 0.6780.4600540و�صع االأ

0.7300.5330.467حميط امل�صكن

0.8680.7540.246امل�صكن

0.8740.7630.237احلالة التعليمية

%54القدرة التف�صريية للعامل

ثانيا: احل�رش 

عاملني  وجود   )5-7( اجلدول  يف  العاملي  التحليل  نتائج  اأظهرت 

اأ�صا�صيني يف�رشان �صبكة الرتابط بني املتغريات ال�صتة يف حتديد اأمناط 

التباين  اإجمايل  من   38% يف�رش  ول  االأ العامل  احلرمان.  وم�صتوى 

ق�صية. وتندرج �صمنه متغريات احلالة  يف م�صتوى احلرمان بني االأ

التعليمية وامل�صكن وحميط امل�صكن وال�صحة بت�صبعات معنوية. يف حني 

التباين،  اإجمايل  من  يف�رش 23%  والذي  الثاين  العامل  تندرج حتت 
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قت�صادي واحلالة التعليمية وحميط امل�صكن  �رشة االإ متغريات و�صع االأ

�صتنتاج اأن ظهور التفاعلت بني  والبنى التحتية. مما �صبق ميكن االإ

�صتنتاج  كل املتغريات على مدى العاملني امل�صتخل�صني يقودان اإىل االإ

ق�صية )ح�رش وريف(.  �صارة اإليه يف حتليل بيانات االأ الذي متت االإ

اأمناط  حتديد  يف  فعل  موؤثرا  دورا  تلعب  ال�صتة  املتغريات  اأن  اأي 

ق�صية ولكن  املعي�صة وم�صتويات احلرمان يف املناطق احل�رشية يف االأ

بدرجات متفاوته. 

تفاعل  وبعدم  با�صتقللية  يت�صم  يزال  ما  قت�صادي  االإ �رشة  االأ فو�صع 

كبري مع بقية متغريات م�صتوى احلرمان، اإذ مل يف�رش منوذج التحليل 

هذا  من   %43 وان  للمتغري  الكلي  التباين  من   %57 �صوى  العاملي 

التعليمية  احلالة  تفاعل  م�صتوى  ينخف�س  كما  املف�رش..  غري  التباين 

ل�صكان احل�رش مع بقية متغريات قيا�س م�صتوى احلرمان، اإذ ُيف�رش 

49% من تباين هذا املتغري. اأما بقية املتغريات فل تتجاوز ن�صبة التباين 

املف�رش من خلل العاملني امل�صتخل�صني امل�صار اليهما يف اجلدول )7-

حوال. 5( ، 70% يف اأف�صل االأ

�شتخال�س العوامل الرئي�شة الكامنة وراء ترابطات امليادين ال�شتة على م�شتوى  جدول 7-5: خال�شة نتائج التحليل العاملي لإ

ق�شية )ح�رش(  الأ

املتغريات
ت�ٌصبع اأول عاملني

التباين اخلا�س باملتغريالتباين املف�رش لكل متغري
III

0.4720.4260.4880.512احلالة التعليمية

قت�صادي �رشة االإ 0.0460.7610.5670.433-و�صع االأ

0.2220.7810.5880.412-البنى التحتية

0.0800.6630.337-0.827ال�صحة

0.1320.6700.330-0.836امل�صكن

0.4370.6240.6970.305حميط امل�صكن

%23%38القدرة التف�صريية للعامل

ثالثا: الريف

اإىل   )6-7 )اجلدول  ق�صية  االأ لريف  العاملي  التحليل  نتائج  خل�صت 

التباين يوجز �صبكة  اإجمايل  اأ�صا�صيًا واحدًا يف�رش %46 من  اأن عامًل 

احلال  عليه  هو  )كما  ظهرت  وقد  ال�صتة  املتغريات  بني  الرتابطات 

ال�صتة  املتغريات  وريف-(  –ح�رش  ق�صية  االأ ملوؤ�رشات  حتليلنا  يف 

من  احلرمان  وم�صتوى  املعي�صة  اأمناط  حتديد  يف  معنوية  بتاأثريات 

�صا�صية. احلاجات االأ

�شتخال�س العوامل الرئي�شة الكامنة وراء  ترابطات امليادين ال�شتة على م�شتوى  جدول7-6: خال�شة نتائج التحليل العاملي لإ

ق�شية )ريف(  الأ

املتغريات
ت�ٌشبع اأول عامل

التباين اخلا�س باملتغريالتباين املف�رش لكل متغري
I

قت�شادي �رشة الإ 0.6240.3900.61و�شع الأ

0.7700.5930.407احلالة التعليمية

0.7620.5800.42امل�شكن

0.7230.5220.478حميط امل�شكن

0.7200.5190.481ال�شحة

0.4300.1850.815البنى التحتية

%46القدرة التف�شريية للعامل

م�صتوى  يف  ختلفات  االإ تف�صري  يف  تفاعًل  املتغريات  اأكرث  اأن  يلحظ 

احلالة  متغري  هو  العراق  اأق�صية  يف  الريفية  املناطق  بني  احلرمان 

التعليمية بتباين ُمف�رش قدره 59%، يليه متغري امل�صكن بتباين ُمف�رش قدره 

�رشة  االأ )و�صع  ملتغريات  امُلف�رش  التباين  ن�صب  تقل  حني  يف   ،%58

قت�صادي وحميط امل�صكن وال�صحة والبنى التحتية( عن %55. االإ
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اوًل: دليل ميدان التعليم

فراد وانتظامهم يف  متابعة الدرا�صة: حتديد امل�صتوى التعليمي للأ  .1

فراد يف االعمار  متابعة الدرا�صة. وينطبق هذا املوؤ�رش على كل االأ

فراد ممن يتابعون الدرا�صة بغ�س  )6 – 15( �صنة وكذلك على االأ

النظر عن اأعمارهم .

املدر�صة  �صن  فوق  فراد  االأ ي�صمل  للبالغني:  التعليمية  املرحلة   .2

بتدائية)15 �صنة فاأكرث( ويتابع الدرا�صة حاليًا )ال�صف واملرحلة  االإ

لهم  �صبق  ممن  فاأكرث(  �صنة   15( فراد  االأ ي�صمل  كما  احلالية(، 

واأعلى  حاليًا،  بالدرا�صة  غريملتحق  لكنه  باملدر�صة  لتحاق  االأ

�صف ومرحلة اأنهاها وقدرته على الكتابة والقراءة وفهم املواد 

املكتوبة مثل الر�صالة اأو ال�صحيفة.

بتدائية: كم من الوقت  الوقت امل�صتغرق للو�صول اإىل املدر�صة االإ  .3

بالدقائق، وعرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، البا�س، 

بتدائية. وما �صابه( مي�صي الطالب للو�صول اإىل املدر�صة االإ

الثانوية: كم من الوقت  اإىل املدر�صة  امل�صتغرق للو�صول  الوقت   .4

بالدقائق وعرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، البا�س، وما �صابه( 

مي�صي الطالب للو�صول اإىل املدر�صة الثانوية.

�رشة حول خدمات املدار�س  مدى الر�صا عن املدر�صة: راأي االأ  .5

من حيث قربها  وبعدها عن الوحدة ال�صكنية وتوفر هذه اخلدمة، 

جابة عن هذا ال�صوؤال باأختيار احدى احلاالت  �رشة للإ وتعرب االأ

االتية )را�ٍس جدًا، را�ِسٍ اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل 

حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

ثانيًا: دليل ميدان ال�شحة

مزمن  ع�صوي  مر�س  من  يعانون  الذين  �رشة  االأ اأفراد  عدد   .1

�رشة الذين يعانون من مر�س  اأو م�صاكل �صحية: عدد اأفراد االأ

عاقة اأو ال�صن،  ع�صوي اأو م�صاكل �صحية ب�صبب اال�صابات اأو االإ

عمار. وي�صمل كافة االأ

من  طفال  االأ يخ�س  العمر(:  اإىل  )الوزن  طفال  للأ تغذية  �صوء   .2

اأنه يعاين من  الطفل  5 �صنوات. يعد  اأقل من  اإىل  اأ�صهر   6 عمر 

اإنخفا�س الوزن )�صوء تغذية( ن�صبة اإىل العمر اإذا كان قيا�صه يقل 

ارتفاع  من  يعاين  واإنه  الو�صيط،  عن  معياريني  انحرافني  عن 

قيا�صه يزيد عن  اإذا كان  العمر  اإىل  ن�صبة  التغذية(  الوزن )فرط 

انحرافني معياريني عن الو�صيط.

 6 عمر  من  طفال  االأ يخ�س  العمر(:  اإىل  ن�صبة  )الطول  التقزم   .3

اأ�صهر اإىل اأقل من 5 �صنوات. يعد الطفل اإنه يعاين من اإنخفا�س 

الطول ن�صبة اإىل العمر )التقزم( اإذا كان قيا�صه يقل عن انحرافني 

كان  اإذا  مفرطة  تغذية  من  يعاين  واإنه  الو�صيط،  عن  معياريني 

قيا�صه يزيد عن انحرافني معياريني عن الو�صيط.

اال�صت�صارة حول الرعاية ال�صحية اأثناء اآخر حمل: ت�صمل الن�صاء   .4

واملنف�صلت  واملطلقات  املتزوجات  �صنة،   )45  – بعمر)15 

ال�صنوات  خلل  حمل  لهن  وح�صل  الزواج  لهن  �صبق  اللواتي 

اخلم�صة املا�صية.

�صرات دليل م�صتوى املعي�صة امللحق 1 : موؤ

الوقت  من  كم  عام:  م�صت�صفى  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .5

بالدقائق عرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، البا�س، 

وما �صابه( يتطلب الو�صول اإىل م�صت�صفى عام.

كم  اأويل/طبيب:  �صحي  مركز  اإىل  للو�صول  امل�صتغرق  الوقت   .6

من الوقت بالدقائق عرب و�صائل النقل العادية )امل�صي، الدراجة، 

اأقرب  اأو  طبيب  اإىل   الو�صول  يتطلب  �صابه(  وما  البا�س، 

مركز�صحي اأويل.

توفر  حول  اال�رشة  راأي  ال�صحية:  اخلدمات  عن  الر�صا  مدى   .7

عدم  اأو  ر�صاها  عن  تعرب  حيث  ونوعيتها،  ال�صحية  اخلدمات 

تية )را�س  جابات االأ ر�صاها عن تلك اخلدمة من خلل اأحدى االأ

جدًا، را�س اإىل حد ما، مقبول، غري را�س اإىل حد ما، غري 

را�س مطلقا(.

ثالثًا: دليل ميدان البنى التحتية

الذي  الرئي�س  امل�صدر  به  يق�صد  ال�رشب:  ملياه  الرئي�س  امل�صدر   .1

تعتمد عليه اال�رشة للح�صول على مياه ال�رشب، وتوؤ�رش اال�رشة 

1. تو�صيل من ال�صبكة العامة ) مياه  واحدًا من البدائل االتية : 

غري  )مياه  امل�صكن  اإىل  العامة  ال�صبكة  من  تو�صيل   .2 معاجلة( 

 .4 )معاجلة(  املبنى  اإىل  العامة  ال�صبكة  من  تو�صيل  معاجلة(3. 

تو�صيل من ال�صبكة العامة اإىل املبنى )مياه غري معاجلة( 5. حنفية 

داخل �صاحة املنزل )مياه معاجلة( 6. حنفية داخل �صاحة املنزل 

حنفية   .8 معاجلة(  )مياه  عامة  حنفية   .7 معاجلة(  غري  )مياه 

 .10 املنزل  �صاحة  يف  مفتوح  بئر   .9 غريمعاجلة(  )مياه  عامة 

بئر عام مفتوح 11. بئر مغطى مع حنفية يف �صاحة املنزل 12. 

بئر عام / خزان عام مغطى 13. خزان / �صهريج 14. جتمع 

مطار 15. نبع مياه 16. نهر 17. بركة / بحرية 18.  ملياه االأ

خزان �صحل.

توفر مياه ال�رشب: يق�صد به مدى توفرمياه ال�رشب من م�صدرها   .2

يومية،  )م�صاكل  االتية:  احلاالت  احدى  �صمن  �رشة  للأ الرئي�س 

انقطاعات ا�صبوعية، م�صاكل من حني اإىل اآخر، ال م�صاكل تقريبًا(.

مياه  نوعية  حول  �رشة  االأ راأي  املياه:  نوعية  عن  الر�صا  مدى   .3

�صافية  كانت  اذا  فيما  ال�صكنية  الوحدة  اإىل  ت�صل  التي  ال�رشب 

جابة عن هذا ال�صوؤال احدى احلاالت  �رشة للإ اأوملوثة. تختار االأ

االتية : )را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل 

حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

التي  الكهربائية  للطاقة  املختلفة  امل�صادر  الكهرباء:  توفر م�صدر   .4

�رشة وت�صمل ) ال�صبكة العامة، مولد خا�س، مولد   ت�صتخدمها االأ

م�صرت�، خليا �صم�صية(.

اإ�صتقرار  مدى  العامة:  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة  اإ�صتقرار   .5

احدى  االجابة  وت�صمل  الوطنية،  ال�صبكة  من  الكهربائية  الطاقة 

وقت  من  انقطاع  متامًا،  م�صتقرة  الكهرباء   ( االتية  احلاالت 

اال�صبوع،  خلل  حمدودة  ملرات  االنقطاعات  حتدث  خر،  الآ

خر خلل اليوم(. انقطاع من وقت الآ
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الوحدة  يف  ال�صحي  ال�رشف  نوع  ال�صحي:  ال�رشف  و�صيلة   .6

مت�صل   ( احداها  توؤ�رش  التي  االتية  نواع  االأ وي�صمل  ال�صكنية، 

بحفرة  مت�صل  تنك(،  )�صبتك  بحفرة  مت�صل  العامة،  بال�صبكة 

امت�صا�صية مغطاة،  برميل اأو خزان  يتم نقله، حفرة جافة(.

�رشة  و�صيلة التخل�س من النفايات: اي الطريقة التي تتخل�س االأ  .7

بها من القمامة وت�صمل اختيار احدى الطرق االتية ) جتمع من 

قبل عامل القمامة، تو�صع يف حاوية مفتوحة، تو�صع يف حاوية 

مغلقة، حترق، ترمى، حتلل، تطمر(.

رابعًا: دليل ميدان امل�شكن

امل�صكن  ل�صقف  االن�صائية  املادة  نوع  حتديد  ال�صقف:  بناء  مادة   .1

مموجة  حديدية  الواح  )�صيلمان(،  حديدية  اأ�صلع  وت�صمل: 

لنب  م�صلح(،  )كونكريت  خر�صانة  طابوق/بلو�،  )جينكو(، 

)طني(/ ق�صب/ بردي.

ح�صة الفرد من غرف امل�صكن: ي�صاوي جمموع غرف الوحدة   .2

كتظاظ  االأ وي�صمى  اأفرادها  عدد  على  مق�صومًا  �رشة  للأ ال�صكنية 

ال�صكني.

نوع الطاقة امل�صتخدمة يف تدفئة املاء: الطاقة امل�صتخدمة من قبل   .3

نواع االتية )كهرباء، غاز، نفط،  �رشة لتدفئة املاء وت�صمل االأ االأ

حطب اأو فحم، خليا �صم�صية، روث حيوانات(.

التكلفة،  اخل�صو�صية،  )امل�صاحة،  امل�صكن  عن  الر�صا  مدى   .4

ال�صو�صاء،البيئة داخل امل�صكن(: موؤ�رش مركب يعرب عن ر�صا 

�رشة اأو عدم ر�صاها فيما يتعلق بخم�صة اأنواع من املوا�صفات  االأ

اأن  تعني  )والتي  للم�صكن واخل�صو�صية  امل�صاحة واحلجم  تخ�س 

)والتي  والتكلفة  م�صكنه(  يف  ي�صاء  ما  وقت  ي�صاء  ما  الفرد  يفعل 

تعني امل�صاريف التي يتكبدها الفرد نتيجة ال�صكن يف هذا امل�صكن 

اإجابة  البيت. تكون  حتديدًا( وتعر�صه لل�صو�صاء والبيئة داخل 

�رش عن كل واحدة من هذه املوا�صفات من خلل تاأ�صري اأحدى  االأ

اإىل حٍد ما، مقبول، غري  االتية )را�ٍس جدًا، را�ٍس  احلاالت 

را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(. 

املوجودة يف  البيئية  املكاره  امل�صكن: عدد  البيئية يف  املكاره  عدد   .5

�رشة. وهذه  امل�صكن والتي �صاهدها الباحث عند ت�صجيله لبيانات االأ

املكاره هي ) وجود لبقايا براز احليوان، وجود مياه راكدة يف 

البيت اأويف �صاحته، وجود مياه جماري يف �صاحة امل�صكن(.

خام�شًا: دليل ميدان حميط امل�شكن

�رش  مدى الر�صا عن املوا�صلت وحركة ال�صري: مدى ر�صا االأ  .1

واخلدمات  فيها  يعي�صون  التي  واملنطقة  ال�صكنية  اأو�صاعهم  عن 

ال�صارع وتوفر  زدحام يف  ال�صري واالأ لهم منها حركة  تقدم  التي 

�رش عن  املوا�صلت واحل�صول عليها ب�صهولة، وتكون اإجابة االأ

هذا ال�صوؤال باأختيار اأحدى احلاالت االتية )را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل 

حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

اإىل  الوا�صل  الطريق  نوع  امل�صكن:  اإىل  املوؤدي  الطريق  نوعية   .2

�رشة وت�صمل  امل�صكن والذي �صاهده الباحث عند ت�صجيله لبيانات االأ

) طريق معبد، معبد جزئيًا ، طريق مفرو�س باحل�صى، طريق 

ترابي(.

امكانية  طفاء:  واالإ و�صيارة  �صعاف  االإ �صيارة  و�صول  اإمكانية   .3

املوؤدي  الطريق  عرب  الو�صول  يف  واالطفاء  اال�صعاف  �صيارة 

تية ) لي�س  اإىل امل�صكن وتكون االجابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االأ

باإمكان اأي منهما، باإمكان واحدة، باإمكان و�صول كلتيهما(.

�رشة   االأ اأرتياح  مدى  توفرالدكاكني/ال�صوق:  عن  الر�صا  مدى   .4

التي  املنطقة  �صمن  �صواق  واالأ الدكاكني  توفر  عن  والر�صا 

 ( تية  االأ احلاالت  اأحدى  بتاأ�صري  جابة  االإ وتكون  فيها  يعي�صون 

را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، 

غري را�ٍس مطلقًا(.

موقف  امل�صكن:  خارج  التلوث  وعدم  النظافة  عن  الر�صا  مدى   .5

للتلوث  بالن�صبة  ر�صاها  عدم  اأو  ر�صاها  حول  �رشة  االأ وراأي 

جابة بتاأ�صري اأحدى  ونظافة املحيط اخلارجي للم�صكن. وتكون االأ

تية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول، غري  احلاالت االأ

را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

عن  يعرب  مركب  موؤ�رش  امل�صكن:  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد   .6

الباحث  �صاهده  ملا  وفقًا  امل�صكن  حميط  يف  البيئية  املكاره  عدد 

قاذورات   ( البيئية هي  �رشة. واملكاره  االأ بيانات  ا�صتوفى  الذي 

امل�صكن، مياه جماري يف الطريق  واأو�صاخ يف الطريق خارج 

املنطقة،  القاذورات يف  امل�صكن، دخان ناجت عن حرق  خارج 

وقوع  امل�صكن،  حميط  يف  ومرتوكة  مدمرة  ع�صكرية  عربات 

�صلحة اأومكان لطمرها(. امل�صكن يف حميط خمازن للأ

عدد املواقع غرياملرغوبة قرب امل�صكن: موؤ�رش مركب يعتمد على   .7

عدد املواقع غري املرغوبة قرب امل�صكن التي �صاهدها الباحث يف 

1. قريب  امل�صكن عند ا�صتيفاء بيانات امل�صح وهي ثمانية كاالتي 

من حافة النهر )بحدود 30 م( 2. قريب من �صكة احلديد )بحدود 

50 م( 3. قريب من الطريق ال�رشيع ) بحدود 50 م( 4. قريب 

من منطقة �صناعية ) بحدود 50 م( 5. حتت خط ال�صغط العايل 

 ( القمامة  اأو  زبال  االأ جتٌمع  مكان  من  قريب   .6 الكهربائي  

بحدود 50 م(  7. قريب من منحدر )بحدود 50 م( 8. قريب 

من بداية وادي )بحدود 50 م(.

طفال خارج امل�صكن: موقف  مان بالن�صبة للأ مدى الر�صا عن االأ  .8

طفال.  االأ و�صلمة  والطماأنينة  احلي  باأمن  �رش حول ر�صاهم  االأ

جابة بتاأ�صري اأحدى احلاالت االتية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس  وتكون االإ

اإىل حٍد ما، مقبول، غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(.

9.اطلق النار يف منطقة ال�صكن: يق�صد بها عدد مرات �صماع اطلق 

والطماأنينة  من  االأ يقي�س  موؤ�رش  وهو  ال�صكن  منطقة  يف  النار 

تية  االأ احلاالت  بتاأ�صرياأحدى  �رشة  للأ جابة  االإ وتكون  لل�صكان، 

يف  مرات  عدة  من  اأقل  اال�صبوع،  يف  مرات  عدة  يوميًا،   (

اال�صبوع، اأبدًا ال اأ�صمع(.

قت�شادي  �رشة الإ �شاد�شًا: دليل ميدان و�شع الأ

يف  للدخل  الكلية  القيمة   :2004 لعام  الفرد  دخل  متو�صط   .1

اال�صبوعني ال�صابقني ليوم امل�صح امليداين وهو قيمة ما ح�صل عليه 

�رشة من اأجور اأو ما تلقوه من هدايا عينية اأو مالية خلل  اأفراد االأ

الدخل  �صايف  وي�صجل  امليداين  امل�صح  ليوم  ال�صابقني  اال�صبوعني 

�رشة بعد خ�صم ال�رشيبة اأما بالدينار العراقي اأو بالدوالر. للأ
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اإمكانية احل�صول على مبلغ 100 األف دينار خلل ا�صبوع: يعك�س   .2

ملواجهة حاالت  مبلغ مايل  توفري  �رشة على  االأ قدرة  هذا احلقل 

اأربع   اإختياراأحدى  يتم  ال�صوؤال  هذا  على  جابة  وللإ الطوارئ. 

�رشة ) نعم با�صتخدام املدخرات، نعم مب�صاعدة قليلة  خيارات للأ

خرين، رمبا وال �صك، ال غري ممكن(. من االآ

�رش  مدى الر�صا عن توفر العمل وفر�س العمل: مدى ر�صا االأ  .3

ال�صبب  يكون  فقد  العمل  فر�س  توفر  يف  امل�صكن  موقع  اأثر  عن 

يف عدم توفر فر�س عمل هو وقوع امل�صكن يف منطقة ال تتوفر 

فيها فر�س العمل اأو على العك�س قد يكون واقعًا بجانب منطقة 

جابة بالتاأ�صري على  تتيح احل�صول على فر�س عمل. وتكون االإ

تية ) را�ٍس جدًا، را�ٍس اإىل حٍد ما، مقبول،  اأحدى احلاالت االأ

غري را�ٍس اإىل حٍد ما، غري را�ٍس مطلقًا(. 

فراد  الأ العمل  حالة  و�صع  �رشة:  االأ فراد  الأ العمل  حالة  و�صع   .4

�رشة بعمر 18 �صنة فاأكرث. ويت�صمن هذا املوؤ�رش �صتة حاالت  االأ

العمل،  عن  عاطل  عمل،  على  احل�صول  يف  مل  االأ فاقد  هي: 

هل اأو الزوج، عوائق اجتماعية، ب�صبب احتياجات  معار�صة االأ

خا�صة اأو معاق اأو مري�س، يعمل.

اإىل  م�صافُا  �صنة   )14  – بعمر)0  فراد  االأ عدد  عالة:  االإ معدل   .5

ال�صكان  عدد  على  مق�صومًا  فاأكرث  �صنة   65 بعمر  فراد  االأ عدد 

بعمر)15– 64( �صنة.

عدد ال�صلع املعمرة: عدد ال�صلع املعمرة ال�صاحلة للعمل التي متتلكها   .6

�رشة من جمموع 16 �صلعة. وهذه ال�صلع هي ) ثلجة، فرن  االأ

نفطية،  مدفاأة  للتدفئة،  اأو كهرباء  مدفاأة غاز  اأو كهرباء،  غاز 

مروحة كهربائية، غ�صالة، مكن�صة كهربائية، خلط كهربائي، 

تلفزيون، راديو م�صجل، �صحن القط، فيديو، كامريا، كامريا 

فيديو، كومبيوتر �صخ�صي، مكيف(. 

�صول: نظرًا لعدم وجود اأ�صئلة �رشيحة عن امللكية يف  ملكية االأ  .7

 .1 امللكية   هذه  لتحديد  حاالت  ثلث  اأعتمدت  امل�صح  ا�صتمارة 

ل�صيارة خا�صة  2. ملكيتها  فيه  تقيم  الذي  للم�صكن  �رشة  االأ ملكية 

بنية  واالأ را�صي  االأ كاإيجارات  ملكية  دخول  على  ح�صولها   .3

والفوائد والعائدات من مدخرات اأو قرو�س اأو اأ�صهم.

�رشة  االأ ت�صتطيع  ما  عدد  تاأمينها:  املمكن  احلياتية  املتطلبات  عدد   .8

تاأمينه من �صتة متطلبات حياتية هي: ابقاء املنزل دافئًا يف ال�صتاء، 

ابقاء املنزل باردًا لطيفًا يف ال�صيف ، ق�صاء ا�صبوع اجازة خارج 

اأو  جديدة  ثياب  �رشاء  القدمي،  املك�صور  ثاث  االأ تغيري  املنزل، 

م�صتعملة، اأكل حلم ثلث مرات ا�صبوعيًا. 

احلالة  تو�صيح  جمايل:  االإ قت�صادي  االإ لو�صعها  �رشة  االأ تقييم   .9

�رشة �صمن  �رشة بوجه عام، اأي كيف ت�صنف االأ قت�صادية للأ االإ

احلاالت االتية )نحن من املي�صورين يف العراق، ل�صنا اأغنياء لكن 

و�صعنا جيد، ل�صنا اأغنياء وال فقراء )احلالة م�صتورة(، نحن من 

الفقراء يف العراق(. 
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دارية  كما اأ�صتخدمت يف اخلرائط امللحق 2 : دليل الوحدات الأ

دارية الت�شل�شل دارية الت�شل�شلا�شم الوحدة الأ دارية الت�شل�شلا�شم الوحدة الأ ا�شم الوحدة الأ

الدور65بلدروز33دهوك

ال�رشقاط66كفري34دهو�1
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النجف68هيت36�صميل4
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القاد�شيةحديثة39احلمدانية6

الديوانية71القائم40)تلكيف، ال�صيخان(*7

عفك72بغداد)�صنجار، احل�رش(*8

ال�صامية73الر�صافة41تلعفر9

احلمزة74االعظمية42البعاج10
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الرميثة76الكاظمية45ال�صليمانية12
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  بيجي64خانقني32

ق�صية املجاورة لها جغرافيًا *  مت دمج االق�صية التي يقل فيها حجم العينة عن 30 اأ�رشة مع االأ
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