
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تطورات مهمة على طريق اعادة االنسان الى موضعه الصـحيح فـي   شهد الفكر التنموي 

محور الجهود التي تسعى للتعرف على ابعاد العملية التنموية والنهوض بوسائل تحقيقها ، لقد توسـع  
مفهوم التنمية لينتقل من مجرد التركيز على النمو االقتصادي الى ان يكون جزء من عمليـة التنميـة   

مية البشرية عبارة عن صيرورة  تودي الى توسيع الخيارات امام الناس فهـي  المستدامة  وباتت التن
  تضع البشر في صميم عملية التنمية وذلك بجعلهم هدفا وموضوعا لها.

تمثلت مشكلة البحث بالتباين المكاني لبعض مؤشرات التنمية البشرية فـي العـراق لسـنة    
 ١٨وى المحافظـات  والتـي بلـغ عـددها     والذي يفترض  ان هذا التباين المكاني على مست ٢٠٠٨

  محافظة  كان بسبب معطيات تنموية وبشرية واقتصادية لكل قضاء .
Abstract 

 Witnessed developmental thought important developments on the way to 
restore rights to its rightful place at the center of efforts that seek to get to 
know the dimensions of the development process and the advancement of the 
means to achieve, has expanded the concept of development to move from 
simply focus on economic growth to be part of the process of sustainable 
development and become human development is a becoming claim to expand 
the choices before the people they put human beings at the center of the 
development process and that goal and the subject of a mixture. 

The problem with the search spatial contrast to some of the human 
development indicators in Iraq for the year 2008, which is supposed to be this 
spatial variation at the provincial level and 18 provinces was due to data 
development, human and economic spend each numbered. 
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ح فـي  شهد الفكر التنموي تطورات مهمة على طريق اعادة االنسان الى موضعه الصـحي 

محور الجهود التي تسعى للتعرف على ابعاد العملية التنموية والنهوض بوسائل تحقيقها ، لقد توسـع  
مفهوم التنمية لينتقل من مجرد التركيز على النمو االقتصادي الى ان يكون جزء من عمليـة التنميـة   

ات امام الناس فهـي  المستدامة  وباتت التنمية البشرية عبارة عن صيرورة  تودي الى توسيع الخيار
  تضع البشر في صميم عملية التنمية وذلك بجعلهم هدفا وموضوعا لها.

تمثلت مشكلة البحث بالتباين المكاني لبعض مؤشرات التنمية البشرية فـي العـراق لسـنة    
 ١٨والذي يفترض  ان هذا التباين المكاني على مستوى المحافظـات  والتـي بلـغ عـددها      ٢٠٠٨

  معطيات تنموية وبشرية واقتصادية لكل قضاء .محافظة  كان بسبب 
االبتـدائي إلفـراد فـوق سـن     لقد تم تمثيل هذه المؤشرات وهي التحصيل الدراسي دون 

، البطالة ، االمراض المزمنة ، ، ادنى انفاق سنوي ،  على مجموعة من الخرائط التي تبـين  العاشرة
صنيف البيانات التي تم استحصـالها مـن   التباين المكاني لكل مؤشر من هذه المؤشرات من خالل ت

خالل برنامج االمم المتحدة االنمائي  الى مجموعة من الفئات التي تظهر ارتفاع المؤشر او انخفاضه 
ضمن محافظات  منطقة الدراسة وقد خلص البحث الى مجموعة من االستنتاجات التي خـرج بهـا   

  البحث في تفسير حالة التنمية البشرية في العراق .
 

تمثلت مشكلة البحث بالتباين المكاني لبعض مؤشرات التنمية البشرية في جنـوب العـراق   
  .٢٠٠٨لسنة 

 

ان هذا التباين المكاني على مستوى المحافظات  المكونة لمنطقة الدراسة  والتي بلغ عددها 
  محافظة  .محافظة كان بسبب معطيات تنموية وبشرية واقتصادية لكل  ١٨

 

وتغيرها يعتمد تصنيف المعلومات التي تجمع في رتب مختلفـة   مؤشرات التنمية إن دراسة 
ومستقبلها ،إلى حد يمكـن القـول معـه إن     لهذه المؤشرات على أساس مكاني يقود إلى فهم أفضل 

وهو بهذا الشكل يخلصنا  يهدف إلى تطويرها  أساس ألي تخطيط  مؤشرات التنمية البشرية تصنيف 
  من منهج التجربة والخطأ . 

 

  .محافظة ١٨تمثلت منطقة الدراسة بالحدود السياسية لجمهورية العراق على مستوى 
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 ، أال وهو المنهج التحليلـي (الكمـي)  تم في هذا البحث اعتماد خطوات منهج البحث العلمي
وقـد   رضية وتحليل البيانات واالستنتاجات للبرهنة علـى صـحة النتـائج   الذي يتضمن المشكلة والف

اعتمدت التقنيات المستخدمة في خطوات البحث هذه بيانات رقمية ،والختالف طبيعـة توزيـع هـذه    
كميـة واحصـائية    استخدمت فـي تصـنيفها تقنيـات    البيانات لكل من متغيرات موضوع الدراسة،

كل منها رتبة من الرتـب   تمثل فئات   الرقمية الى  تالبيانا وقد أتاح هذا تمثيل هذه وكارتوكرافية ،
ومن ثم تجـري عمليـة تحليلهـا     التدريجية لحجمها على الخرائط الكمية المستخدمة في هذه الدراسة

  للحصول على النتائج وهذا يصح على التباين المكاني لمختلف مؤشرات التنمية البشرية .
 

كان نظام التعليم في العراق من افضل االنظمة في المنطقة حيث كان العراق واحـدا مـن   
صالح التعليمي الـذي جـرى   االقطار التي يعد اباءه من خيرة المتعلمين في المنطقة وتتجلى نتائج اال

ن البالغين مـن السـكان ،   عينات والثمانينات من القرن الماضي  في معدالت التعليم العالية بيفي السب
لكن هذا النظام التعليمي العالي هو احد ضحايا الحروب والصراعات والظروف االقتصادية الصـعبة   

% من االطفال في العراق اليوم الى الصف الخامس االبتدائي  وتعتبر معـدالت  ٨٩ محيث يصل اليو
ور  وتشير نسب الرسوب هذه % للذك١٦% لإلناث و ٢٠رسوب االطفال في العراق مرتفعة اذ تبلغ 

  الى سوء نوعية التعليم .
احداهم االهداف االنمائيـة وتـرتبط    ٢٠١٥يعتبر تحقيق شمولية التعليم االساسي حتى عام 

بهذا الهدف ثالث مؤشرات معرفة الكتابة والقراءة بين الشباب ، نسبة االلتحاق الصافي فـي التعلـيم   
س الى حد الصف الخامس االبتدائي  ويبلـغ معـدل االلتحـاق    االبتدائي ، التحاق االطفال في المدار

فيما تنخفض هذه النسبة فيما يخص المناطق الريفية  %٧٩الصافي في المدارس االبتدائية في العراق 
في العراق ويرجع هذا السبب في االنخفاض الى مجموعة من االسباب  يقع في مقدمتها عدم تـوفر  

  المعاشي واالقتصادي المنخفض . مدرسة قريبة اضافة الى المستوى
واحدا من اساسيات التكامل في  ١٩٢١لقد كان نظام التعليم منذ تأسيس الدولة العراقية عام  

الحياة لنصل الى بدايات السبعينات حيث اصبح القضاء على االمية هدفا رئيسيا للدولة واقرت علـى  
 ١٩٧٤وقانون التعليم المجـاني لعـام    ١٩٧١اثره مجموعة من القوانين مثل قانون محو االمية لعام 

  .ئية لمدة ست سنوات بصورة الزاميةوالذي قامت بموجبه الدولة بتغطية كافة تكاليف الدراسة االبتدا
ان ادارة التعليم في العراق يتمركز عملها داخل وزارتين رئيسـيتين همـا وزارة التربيـة    

ملية التعليم من سن السادسة وحتى سـن الثامنـة   ووزارة التعليم العالي حيث تتولى وزارة التربية  ع
عشر ضمن ثالث مراحل دراسية هي المرحلة االبتدائية والمتوسطة واالعدادية فيمـا تتـولى وزارة   
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التعليم العالي  اكمال ما بدأته وزارة التربية في مرحلة الدراسة الجامعية االولية اضافة الى المراحـل  
  .المتقدمة كالماجستير والدكتوراه

تدير المؤسسات الحكومية كافة انظمة التعليم في العراق  لكن اول ظهور للدراسة الجامعية 
الخاصة ظهرت في نهاية عقد الثمانينات حيث انشات العديد من الكليات االهليـة لنصـل فـي هـذه     

 ٢٠٠٣المرحلة الى ظهور العديد من المدارس االبتدائية والثانوية ذات الطابع الخـاص  بعـد عـام    
  بشكل ملفت للنظر.  

لقد عرفت االمم المتحدة االمية على انها عدم القدرة على قراءة وكتابة جمل بسيطة في أي 
لغة ولذلك ما يعني نسبة القادرين على القراءة والكتابة هي ألساسـيات القـراءة والكتابـة وليسـت     

وهي ظاهرة اجتماعية سلبية متفشية في اكثر دول العالم وخاصة النامية  )١(للمستويات المتطورة منها 
منها وهناك انواع من االمية مثل االمية االبجدية وهي عدم القدرة على القراءة والكتابة والمام بمبادئ 
الحساب االساسية وهناك االمية الحضارية وهي عدم االلمام ومواكبة التطورات العلميـة والتفاعـل   

مثل تعلم الحاسوب  وكانت هناك مجموعة من االسباب التي تودي الى تفشي ظاهرة االمية بين معها 
المجتمعات مثل الزيادة السكانية وضعف النظام التعليمي وانتشار الرشوة ضمن مؤسساته كذلك عـدم  
وجود اجراءات رادعة للحد من تسرب الطالب من مدارسـهم نتيجـة تـدني المسـتوى المعيشـي      

  مستوى االجور وانخفاض 
وقد استخدمت مجموعة من المؤشرات لقياس التعليم في العراق وان كانت هذه المؤشـرات  
ال تغطي كل مراحل التعليم في العراق حيث تم قياس مؤشر االمية بين االناث والذكور فـوق سـن   

  ايضاً . العاشرة فيما تم قياس مؤشر التحصيل الدراسي االقل من االبتدائية لدى الذكور واالناث
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  ٨  ٨  ٨٠  ٢٠  ٢١  ٣٢  ٣  ١٠  ديالى 
  ٩  ٩  ٨١  ٢٤  ٢٠  ٣٢  ٦  ١٤   بغداد 

  ١٥  ١٠  ٧٥  ١٩  ٢٣  ٤٦  ٦  ٢٢  االنبار 
  ١١  ١٥  ٨٦  ١٧  ٣٧  ٥٤  ١٤  ٢٨  النجف 

  ١٣  ٤٤  ٨٥  ١٥  ٣٧  ٥٧  ١٦  ٣٤  القادسية 
  ١١  ٧  ٨٣  ٢٨  ٣٤  ٤٦  ١٤  ٢٦  بابل 

  ١٢  ٦  ٨٢  ١٣  ٣٦  ٤٥  ١٢  ٢٣  كربالء 
  ٢١  ٢٨  ٧٨  ١٠  ٣٣  ٥٦  ١٢  ٣٣  ذي قار 
  ٢٤  ١٩  ٨٣  ١٢  ٥١  ٦٦  ١٧  ٣٧  المثنى 
  ٩  ٥  ٨٤  ٢٤  ٣٩  ٥٩  ١٥  ٣٧  واسط 
  ١٠  ٥  ٨٥  ١١  ٤٤  ٦١  ١٢  ٣١  ميسان 

  ١٢  ٢٠  ٨٣  ١١  ٣٣  ٤٣  ١١  ١٨  البصرة 
  ٢٠٠٨المصدر : األمم المتحدة ، وحدة تحليل الهشاشة، 

  :٢٠٠٨فأكثر  في العراق لسنة سنوات ١٠التباين المكاني لنسبة األميات من عمر  .١
) سـنوات  ١٠تم في هذا المؤشر قياس نسبة األمية بين النساء اللواتي يزيد أعمارهن عن (

) أن محافظة دهوك كانت تحتـل    ١فأكثر والذين يعانين من األمية في العراق حيث أظهر جدول ( 
) ١٠تزيد أعمـارهن عـن (   %) من نساءها الالتي٤٠المرتبة األولى في هذا المجال حيث ظهر أن (

سنوات يعانين من األمية فيما جاءت محافظة ديالى بأقل نسبة أمية بين النساء حيث بلغـت نسـبتها   
)١٠.(%  

) تظهر لنا ثالث اتجاهات لقياس نسبة األمية في العراق حيث تـم تقسـيم   ١ومن خريطة (
ة األعلى فيما مثلـت الفئـة الثالثـة    ثالثة فئات مثلت الفئة األولى أتجاه قياس نسبة األمي الخريطة الى

  اتجاه قياس نسبة االمية االقل اما الفئة الثانية فقد مثلت االتجاه الوسط فيما بين ذلك.
) وظهرت ٤٠-٢٤) أن أتجاه نسبة األمية األعلى قد ظهرت ضمن الفئة (١تظهر خريطة (

وك والسليمانية وأربيـل  ضمن نطاقين أمتد األول شمال منطقة الدراسة ومثلت محافظات نينوى وده
وظهر النطاق األخر في جنوب ووسط العراق ممثالً بمحافظات النجف وبابل والقادسـية وذي قـار   

  وواسط والمثنى وميسان.
أن المحافظات األنفة الذكر قد مثلت أعلى مستويات نسبة األمية ما بين النساء فـوق عمـر   

  ) سنوات.١٠(
)، ١٨-١٠أما أتجاه نسبة األمية األقل في العراق فقد مثله الفئة التي تراوحت قيمهـا بـين (  

وتتمثل  في محافظات ديالى وبغداد اللتان ظهرتا مكانياً ضمن نطاق أمتد وسط منطقة الدراسة فيمـا  
ه ظهرت بقية المحافظات وهي كركوك في شمال منطقة الدراسة والبصرة في جنوبها. لقد مثلت هـذ 



 

 

٥٢ 

 

  

المحافظات األربع أقل نسبة لألمية بين اإلناث وهو ما مثل تقدماً في االتجاه التعليمـي ضـمن هـذه    
  المحافظات.

أما محافظات صالح الدين وكربالء واألنبار فقد اتجهت نسبة األمية فيها أتجاهـاً يواسـط   
  لى وسطها.التطرف في هذا االتجاه وكونت نطاقاً أمتد في غرب منطقة الدراسة باالمتداد ا

  

  
 

  ٢٠٠٨سنوات فأكثر  في العراق لسنة ١٠التباين المكاني لنسبة الرجال من عمر  .٢
) سنوات فأكثر قـد أظهـر   ١٠أن قياس نسبة األمية بين الرجال الذين يزد أعمارهن عن (

أتجاه قياس األميـة بـين   ) حيث ظهر  ١) وجدول ( ٢ثالثة اتجاهات لقياسه كما يظهر من خريطة (
%) وتمثلت فـي محافظـات بغـداد    ٧-٣سنوات ضمن الفئة ( ١٠الرجال الذين يزيد أعمارهم عن 

  وديالى واألنبار وكركوك حيث ظهرت محافظة كركوك شمال منطقة الدراسة.
أما أتجاه قياس نسبة األمية الذي مثل حالة التوسط في طرفي قياس هذا المؤشر فقـد تمثـل   

%) وظهر ضمن محافظة صالح الدين التي امتدت وسط منطقة الدراسة بنسبة امية ١٠-٨(في الفئة 
  %).٩بلغت (

أما بقية محافظات منطقة الدراسة فقد كانت ضمن الفئة التي مثلتا نسبة األمية األكثـر بـين   
) والتي تتوزع على منـاطق مختلفـة مـن    ٢الرجال ضمن هذه المحافظات كما يظهر من خريطة (

والذي يرجع الى الظروف التي مر بها العراق في السنوات األخيرة والذي أدى الـى تراجـع   العراق 
  المستوى التعليمي في العراق.                               
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سنوات فأكثر  ١٠المكاني للنساء الالتي يقل تحصيلهن العلمي عن االبتدائي من عمر  التباين .٣
  :٢٠٠٩في العراق لسنة 

كانت محافظة المثنى هي المحافظة التي مثلت أكثر المحافظات من حيث نسبة عدد النسـاء  
لمحافظة، ) سنوات فأكثر في العراق حسب ا١٠اللواتي يقل تحصيلهن العلمي عن االبتدائي من عمر (

  %) ويرجع ذلك الى طبيعة المحافظة ذات الطابع القبلي والعشائري.٦٦إذ بلغت النسبة (
%) ويرجـع  ٣٢فيما كانت محافظة بغداد تمثل أقل المحافظات في هذا االتجاه بنسبة بلغت (

  ذلك الى التنوع السكاني في المحافظة أضافة الى كونها عاصمة الدولة.
ه الصورة المكانية للمحافظات التي كانت تمثـل اكبـر نسـبة    ) يظهر أتجا٣ومن خريطة (

) سنوات فاكثر حيث ظهـر  ١٠للنساء اللواتي لم يستطعن الحصول على الشهادة االبتدائية من عمر (
%) وضمت اكثر من نصف محافظات العراق وكـان  ٦٦-٥٠ذلك ضمن الفئة التي كانت قيمها بين (
لمثنى، ودهوك، ميسان، السليمانية، وسط، نينـوى، القادسـية،   ترتيبها من االعلى الى االقل محافظة ا

  ذي قار، النجف، واربيل.
) فقد ضمت محافظات صـالح الـدين،   ٣) والتي توسطت قيم خريطة (٤٩-٤٤أما الفئة (

  األنبار، بابل، كربالء حسب نسبها من النساء الالتي يقل تحصيلهن الدراسي عن االبتدائي.
الى، كركوك، البصرة في مقدمة محافظات العراق والتـي كانـت   لتأتي محافظات بغداد، دي

  تمثل أتجاه الصورة المكانية األقل في نسبة النساء اللواتي يقل تحصيلهن الدراسي عن االبتدائية.
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) سـنوات  ١٠المكاني للذكور الذين يقل تحصيلهم العلمي عن االبتدائية من عمـر (  التباين .٤
  :٢٠٠٩فأكثر في العراق لسنة 

كانت محافظة بغداد هي أقل محافظات منطقة الدراسة من حيث نصيبها من الذكور الـذين  
ن كانـت  %) منهم يعاني من هذه األمية في حي٢٠يقل تحصيلهم الدراسي عن االبتدائية حيث كانت (

محافظة المثنى هي المحافظة التي تقع في الطرف األخر من مقياس التحصيل العلمي حيـث كانـت   
) سنوات يتمتعون باألمية وهذا في حقيقـة األمـر   ١٠%) من ذكورها الذين تزيد أعمارهم من (٥١(

مؤشـرات  تعتبر كارثة تعليمية في هذه المحافظة ويمكن رده الى ان هذه المحافظة متخلفة في أغلب 
  التنمية في العراق.

) نجد أن أتجاه التحصيل التعليمي للذكور الذين يقل عن االبتدائيـة  ٤ومن مالحظة خريطة (
) التي ضمت نصف محافظـات العـراق وامتـدت    ٥١-٣٦في أعلى مستوياته قد ظهر ضمن الفئة (

ة ودهوك ونينوى فيمـا  مكانياً ضمن نطاقين أمتد األول في شمال العراق مكوناً من محافظات السلماني
كانت الصورة المكانية للنطاق األخر ممتداً في وسط وجنوب منطقة الدراسة كما يظهر من خريطـة  

  ) وضم محافظات النجف، والقادسية، وكربالء، وواسط، والمثنى، وميسان.٤(
أما نطاق الصورة المكانية التجاه التحصيل التعليمي في أقل مستويات قياسه فقد ظهر فـي  

افظات بغداد، وديالى، واألنبار، وكركوك، وصالح الدين التي امتدت في وسط وشـمال منطقـة   مح
) وبذلك تعتبر هذه المحافظات هي أكثر محافظات منطقة الدراسـة  ٤الدراسة كما يظهر من خريطة (

ارتفاعاً في المستوى التعليمي النخفاض مستوى الذين يقـل تحصـيلهم عـن االبتدائيـة فـي هـذه       
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ات. أما الصورة المكانية التي توسطت االتجاهين السابقين فقد ظهـرت ضـمن محافظـات    المحافظ
           أربيل، وبابل، وذي قار، والبصرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

العاملة ارتباطـا   ان دراسة حجم القوى العاملة من المسائل المهمة الرتباطها بتوفير االيدي
  . )٢(عضويا ضمن العملية التنموية وتوثر القوى العاملة تأثيراً في التوجه التنموي

ان حجم القوى العاملة في المجتمع يتحدد بالقدرة على العمل والحاجة اليه والرغبـة لـدى   
  .)٣(افراده 

ويختلف حجم القوى العاملة من مجتمع آلخر وفقا لألوضـاع االجتماعيـة واالقتصـادية     
  .)٤(والسياسية من ناحية والحقائق الديموغرافية من ناحية اخرى

ان حجم السكان هو الذي يوثر على عنصر العمل الذي يتفاعل كمادة مع عناصـر اخـرى   
ن يكون كبيرا من ناحية الحجـم وقـادرا علـى    فاذا كان حجم السكان كبيرا فان عنصر العمل البد ا

  .)٥(استغالل الموارد الطبيعية 
ان البطالة بوجه عام هي تعبير عن قصور في تحقيق الغايات من العمل فـي المجتمعـات   

، اذن هي ظـاهرة اقتصـادية بـدء    )٦(البشرية وحيث الغايات من العمل متعدد تتعدد مفاهيم البطالة 
دهار الصناعة اذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليديـة  ظهورها بشكل ملموس مع از

وطبقا لمنظمة العمل الدولية فان العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند 
  مستوى االجر السائد لكن دون جدوى .
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خاص البائسـين  لم يتضمن تعريف منظمة العمل الدولية لألشخاص العاطلين عن العمل االش
عن العمل بجحد واجتهاد لذلك فان استثناء هؤالء من نسب البطالة يعد امرا جيـدا   نفهؤالء ال يبحثو

على العراق اذ ان عدم بحث العراقيين عن عمل لم يكن منشأه عدم جـديتهم   قلكن هذا الشي ال ينطب
  .)٧(نما فقدان االمل في الحصول عليهافي البحث عن وظيفة وا

كومة العراقية دورا مركزيا في سوق العمل حيث توظف دوائر الحكومة المحليـة  تلعب الح
% من القوى العاملة وتدفع اجورا اعلى من تلك التـي يـدفعها القطـاع    ٢٩والمركزية ما مجموعه 

% مـن  ٥٨الخاص وخاصة في قطاع التعليم لذا يفضل االفراد العمل في القطاع العام حيث يتمركز 
التعليم االعدادي والعالي في هذا القطاع ، يدفع القطاع الخاص الذي يتركـز فـي   العاملين في مجال 

مجاالت التجارة والزراعة واالنشاءات اجورا اقل من تلك التي يدفعها القطاع العام ويشـمل القطـاع   
الخاص نسبة عالية من االشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي او اولئك الذين ال يتلقـون اجـرا   

  عملون في مزارع او مشاريع عائلية .كونهم ي
 

كانت أول خطوة في اتجاه توظيف المرأة مقابل أجر في العراق مع افتتاح تدريب المعلمـين  
حيث بدأت النساء بالعمل في تلك التعليم والتمريض وفي الوظائف المكتبيـة، كـان أول    ١٩٢٣عام 

ت حقوق المرأة في حقبة العشرينات وما تبعها مـن منظمـات تهـتم    حركة نسوية قصيرة األمد تول
  .)٨(بالمرأة هي في أغلبها مرتبطة بالحزب الشيوعي العراقي

وفي أواخر الستينات بدأ حزب البعث يعتمد حملة فكرية للحث على مشاركة المرأة في قوة 
  يتجزأ من التنمية الوطنية.العمل ونظام التعليم استناداً من فكرة أن تحرير المرأة جزء ال 

يمثل حضور المرأة في سوق العمل أدنى مستوياته في المنطقة كما تمثل المشاركة المتزايدة 
مصدراً للنمو المحتمل في االقتصاد العراقي فمستويات التعليم لمعظم النساء في القوى العاملة متدنيـة  

  .)٩(ومن هؤالء النساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية
وبحسب تقارير البنك الدولي فأن التزايد السريع في مستويات األجور الفعليـة فـي فتـرة    
السبعينات جعل من الممكن أن يصبح الزوج المعيل الوحيد في األسرة، وفي فترة الثمانينـات وفـي   
خضم الهبوط االقتصادي والبطالة كانت النظرة السائدة تكمن في ضرورة تفضيل الرجـال إلشـغال   

  المحدود من الوظائف. العدد
وبحلول الحرب اإليرانية العراقية وعقبها فقد تحولت الحقوق القانونية للمرأة لصالح نظـام  

، واليوم يبدو ١٩٩٠المجتمع األبوي األكثر تحفظاً وتقليداً وانحدرت حقوق المرأة بشكل أكبر بعد عام 
بة األساسية أما حريـة عمـل المـرأة    أن المشكالت األمنية هي القبة األساسية كالت األمنية هي الق
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خصوصاً في األجزاء الوسطى والجنوبية من العراق ومع ذلك فأن هناك مجموعات نسائية في طور 
  )١٠(التشكيل في جميع أرجاء الدولة

  :٢٠٠٨) في العراق لسنة ٦٤-١٥التباين المكاني لمشاركة اإلناث في سوق العمل ( .١
العراق في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل  ظهرت محافظة نينوى كأقل المحافظات في

فـي حـين    ٢٠٠٨%) فقط من النساء ضمن سوق العمل يعملن لسـنة  ٨) سنة حيث كان (٦٤-١٥(
كانت محافظة بابل أكثر محافظات منطقة الدراسة كنسبة مشاركة للمرأة في سوق العمل حيث بلغـت  

)٢٨.(%  
لى مجموعة من الرتب بطريقة التحويـل  ) التي صنفت بياناتها ا٥ومن النظر الى خريطة (

اللوغارتمي نرى أن أتجاه مشاركة القوة العاملة األنثوية األعلى قد ظهـر ضـمن سـت محافظـات     
%) وكونت نطاقاً مكانياً واحداً أمتد في وسط منطقة الدراسة مـع أن  ٢٨-١٨ظهرت ضمن الرتبة (

) حيث كانت محافظة بابـل  ١في جدول ( هذه المحافظات قد تباينت في قوة العمل االنثوية كما يظهر
  هي االعلى فيما كانت محافظة االنبار اقلها.
%) أنها أوسع الرتب انتشاراً من بقية الرتب حيث ١٣-٨وتكشف لنا الهيأة المكانية للرتبة (

ظهرت ثماني من محافظات العراق ضمن هذه الفئة التي تمثل أقل المحافظات مشاركة للمـرأة فيهـا   
عمل وهي دهوك ونينوى وكركوك وظهرت صورتها المكانية شمال العراق، وذي قار، ضمن سوق ال

  والمثنى، وميسان، والبصرة، وكربالء، وظهرت في جنوب منطقة الدراسة.
أما الرتبة التي توسطت قوة العمل األنثوية األعلى واألقل ضمن محافظات منطقة الدراسـة  

وامتدت هيئتها المكانية شماالً فيما ظهرت محـافظتي  فقد ظهرت ضمن محافظات السليمانية، وأربيل 
النجف، والقادسية ضمن نطاق وسط غرب العراق لتظهر بمجملها ضمن الفئة التي كانت قيمها بـين  

)١٧-١٤.(%  
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ــل (  .٢ ــوق العم ــي س ــذكور ف ــاركة ال ــاني لمش ــاين المك ــراق ٦٤-١٥التب ــي الع   ) ف
  :٢٠٠٨لسنة 

من المالحظ على قوة مشاركة الذكور في سوق العمل في العراق أن نسب المشاركة تكـاد  
%) وأقل ٨٦تكون متقاربة مع وجود فارق قليل بين أعلى نسبة مشاركة في محافظة القادسية والبالغ (

اينـت  %) ومع ذلـك فقـد تب  ١١%) حيث بلغ الفارق بينهما (٧٥نسبة مشاركة في محافظة األنبار (
المحافظات العراقية ضمن فئات ثالث كونت اتجاهات مشاركة قوة العمل للذكور ضمن سوق العمـل  

) سنة حسب ما تحدده منطقة العمل الدولية وقانون الخدمـة  ٦٤) سنة الى (١٥الذي يعتمد من عمر (
  المدنية وقانون العمل في العراق.

محافظات منطقة الدراسة تنتشر في تظهر القوة األولى لمشاركة الذكور في أكثر من نصف 
%) ٨٦-٨٢مختلف أنحاء العراق مع اتجاهاً مكانياً نمو وسط وجنوب العراق وهو ما تظهره الفئـة ( 

  ).٦ضمن خريطة (
أما محافظتي ديالى وبغداد فقد توسطت طرفي قياس قوة العمل األقل واألعلى حيث ظهرتـا  

  وسط شرق منطقة الدراسة.%) وظهرت صورتها المكانية في ٨١-٨٠ضمن الفئة (
%) التي تمثل أقل مشاركة للذكور ضمن سوق العمل وقـد امتـدت   ٧٩-٧٥لتظهر الفئة (

مكانياً من غرب الى شمال منطقة الدراسة لتضم محافظات دهوك والسليمانية وأربيل وصالح الـدين  
  طاق األنف الذكر.واألنبار فيما امتدت محافظة ذي قار جنوب منطقة الدراسة كمنطقة منفصلة عن الن
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  .) في العراق٦٤-١٥التباين المكاني للبطالة بين اإلناث ضمن سوق العمل ( .٣
من خالل قراءة اتجاهات البطالة بين اإلناث في العراق نجد أن محافظة واسط كانت هـي  

كأعلى نسبة بطالة لإلناث ضمن %) في محافظة القادسية ٤٤%) ارتفعت الى (٥أقل محافظة بنسبة (
  سوق العمل.

-١٩يظهر أتجاه ظهور نسبة البطالة األعلى في العراق ضمن نطاقين ظهرتا ضمن الفئـة ( 
%) ظهر األول في شمال العراق ضمن محافظات دهوك، والسليمانية، وأربيل، ونينوى والثـاني  ٤٤

والقادسية، كما يظهر ذلك مـن  ظهر في جنوب العراق ضمن محافظات البصرة والمثنى، وذي قار، 
) التي تظهر أيضاً محافظة النجف وقد ظهرت مكانياً غير العراق فيمـا ظهـر اتجاههـا    ٧خريطة (

-١٣%) وظهرت ضـمن الفئـة (  ١٥ضمن الفئة الوسطى لقيم البطالة بين اإلناث في العراق بقيمة (
١٨.(%  

من الفئة األقل في نسب البطالـة  أما بقية محافظات العراق فقد كان أتجاه البطالة فيها يقع ض
%) وقد ظهرت صورتها المكانية ضمن امتداد واحد من جنوب العراق ١٢-٥وظهرت ضمن الفئة (
  فوسط غرب العراق.
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  ) في العراق٦٤-١٥التباين المكاني للبطالة بين الذكور ضمن سوق العمل ( .٤
) ٨يظهر من خريطة التباين المكاني للبطالة بين الذكور ضمن سوق العمل في العراق رقم (

%) فيما تراجعـت  ٢٤أن أعلى قيم لنسب هذه البطالة قد ظهرت ضمن محافظة المثنى حيث بلغت (
%)، تظهر الهيأة المكانية التجاه البطالة بين الـذكور  ٨الى أقل نسبها ضمن محافظة كركوك بنسبة (

قل في العراق ضمن هيأة مكانية ظهرت في ثلثي محافظات منطقة الدراسة كما يظهر من خريطة األ
أي أن هذه المحافظات تحتفظ بأقل نسب البطالة من بين محافظات العـراق الثمانيـة عشـر حيـث     

%) من مجموع العمالة ضمن سوق العمل الذي يمتـد مـن   ١٢-٨تراوحت قيم البطالة فيها ما بين (
  نة.) س٦٤-١٥(

اما محافظتي المثنى، وذي قار فقد مثلت اكثر محافظات منطقة الدراسة ظهوراً للبطالة بين 
%) وامتدت هيأتها المكانية في جنوب العراق ٢١%) و (٢٤طبقاتها العاملة حيث بلغت على التوالي (

حكومـة  أن ارتفاع نسب البطالة في هاتين المحافظتين راجع في أكثر األحيان الـى عـدم اهتمـام ال   
المركزية بتطوير البنى التحتية والصناعية والخدمة مما أثر سلباً على ظهور نسـب عاليـة للبطالـة    
أضافة الى أن أغلب العاملين فيها هم ضمن القطاع الزراعي الذي يعاني األن من تدهور واسع نتيجة 

  موجات الجفاف وقلة المياه.
-١٣ألنبار، والقادسية ضمن الفئـة ( فيما ظهرت بقية المحافظات وهي دهوك، ونينوى، وا

  %) التي مثلت نسب البطالة التي توسطت أعلى وأقل قيم للبطالة بين الذكور في العراق.١٥
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نظام صحي يكاد يكون متكامل في منطقـة   ١٩٩١كان العراق يمتلك قبل حرب الخليج عام 
متطورة كما كان يتمتع بشبكة من الرعاية الصحية ، لكـن هـذا    ابأساليب وتكنولوجيالشرق األوسط 

وتقع في مقدمة مشكلة النظام الصحي في  ٢٠٠٣وتدهور اكثر بعد عام  ١٩٩١الوضع تغير بعد عام 
العراق عدم توفر المالكات الطبية الصحية بشكل كافي  اضافة الى انخفاض مستوياتها نتيجة ابتعـاد  

عن التطورات الهائلة في الطب خالل عقد التسعينات  باإلضافة الى االضرار التي اصـابت  العراق 
  البنى التحتية من مستشفيات ومراكز صحية .

انهار هذا العـدد   ١٩٩١مركز صحي قبل عام  ١٨٠٠كان العراق يتمتع بشبكة من حوالي 
  كامل.وكان اغلب هذه المراكز بحاجة الى تأهيل  ٢٠٠١بحلول عام  ٩٢٩الى 

من السكان ويكمن  ١٠٠٠٠٠طبيب لكل  ٥٣كان في العراق  ٢٠٠٣ – ١٩٩٠في المدة من 
 ١٩٩١السبب في عدم توفر المالكات الصحية الى نسبة عالية من األطباء غادروا العراق بعد عـام  

وسبب تدهور قيمة الدينار فقد غادر العديد من موظفي الصحة وظائفهم بحثا عن فرص عمل افضـل  
  ع الصحة الخاص أو في القطاعات األخرى.في قطا

لقد ركز النظام الصحي تقليديا على الرعاية الصحية المتخصصة والعـالج بعـد اكتشـافه    
  .)١١(الحالة بدال من الرعاية الصحية األولية األساسية والعالج الوقائي 

في العراق يصعب تحديد الوضع الصحي العام للسكان وبالتالي يصـعب قياسـه ولـبعض    
األغراض قد يكون التقييم الذاتي مؤشرا أفضل من المقاييس الموضوعية المفصلة لذلك تـم اعتمـاد   
مجموعة من المؤشرات لقياس الوضع الصحي في العراق  فكان لدراسة االمـراض المزمنـة بـين    
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% من السكان فـي العـراق   ٨االسر في كل محافظة احد المؤشرات لقياس الحالة الصحية حيث كان 
من مشاكل صحية مزمنة حيث تم تقسيمها ذاتيا لدى كبار السن اكثر من صغار السن ولـدى   يعانون

النساء اكثر من الرجال كما هو المؤشر العالمي  فيما تم استخدام اقام المصابين بـالحمى واالسـهال   
  لدى االطفال كمؤشر لقياس الحالة الصحية للطفال في العراق .

 

  الفقر                الصحة    
االمراض   االسهال    الحمى    المحافظة

  المزمنة  
ادنى معدل دخل 

  سنوي للفرد 
ادنى معدل انفاق  

  سنوي للفرد
  ١٨  ٢٩  ١٢  ٢  ٤  دهوك 
  ٢٠  ٢٢  ٩  ٣  ٨  نينوى 

  ١٠  ١٢  ١١  ٣  ٦  السليمانية 
  ٧  ١٣  ١٠  ٤  ٤  اربيل 

  ٢٧  ٢٦  ١٢  ٦  ٤  كركوك 
  ١٥  ٢٠  ٧  ٣  ٨  صالح الدين 

  ٣٠  ٢٧  ٩  ٣  ٧  ديالى 
  ٧  ٧  ١١  ٣  ٦  بغداد 

  ٣٢  ٣٣  ٩  ١  ٦  االنبار 
  ١٥  ١٧  ٩  ٣  ٥  النجف 

  ٣٤  ٣٦  ٨  ٣  ٤  القادسية 
  ٢٨  ٣٦  ٧  ٣  ١٠  بابل 

  ٣٣  ٣٧  ٩  ٥  ١٤  كربالء 
  ٤٥  ٣٨  ٨  ٣  ٧  ذي قار 
  ٤١  ٤٠  ٨  ٣  ٧  المثنى 
  ٣٢  ٢٩  ٧  ٣  ٥  واسط 
  ٢٥  ٣٣  ٧  ١٠  ٣٠  ميسان 

  ١٠  ١٦  ٨  ٤  ١٠  البصرة 
    ٢٠٠٨التباين المكاني لألفراد المصابين بالحمى في العراق لسنة  .١
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) التباين المكاني لألفراد المصابين بالحصى في العـراق حيـث تظهـر     ٩تظهر خريطة ( 
محافظـة  %) فـي  ٤%) فيما تراجعت هذه النسبة الـى ( ٣٠محافظة ميسان بأعلى أصابات بلغت (

  دهوك، وأربيل، وكركوك.
ظهرت جميع محافظات منطقة الدراسة وهي ال تخلو من اإلصابات بالحصى بين أفرادهـا  
لكن هذه اإلصابات تتباين من محافظة ألخرى وقد أدى تصنيف بيانات هذه اإلصابات الـى ظهـور   

اإلصـابات  ) التي أظهرت ثالث اتجاهات لظهور هذه اإلصابات حيث ظهـرت أعلـى     ٩خريطة (
%) ٣٠% و ١٤%) وظهرت في محافظات كربالء وميسان نسب إصابة بلغت (٣٠-١٤ضمن الفئة (

%) وظهرت في اكثر ٩-٤فيما ظهر أتجاه ظهور اإلصابات بالحصى األقل ظهوراً في العراق الفئة (
  ).  ٩ثلثي محافظات منطقة الدراسة كما يظهر من خريطة ( 

%) لكل منهما وقد كان أتجاه اإلصابات يظهـر  ١٠ة (لتظهر محافظتي بابل والبصرة بنسب
%) ١٣-١٠ضمن التوسط بين طرفي القوة األعلى واألقل لإلصابة بالحصى في العراق ضمن الفئة (

وظهرت صورتها المكانية ضمن منطقتين ظهرت األولى في وسط منطقة الدراسية وهـي محافظـة   
  بابل فيها ظهرت البصرة جنوب منطقة الدراسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  : ٢٠٠٨التباين المكاني لألفراد المصابين باإلسهال في العراق لسنة  .٢
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) الذي يبين توزيع مؤشرات الحياة في العراق أن محافظة ميسان كانت   ٢يظهر الجدول (
المحافظة مصـابين  %) من األطفال ضمن ١٠نسبة اإلصابات فيها على أعلى ما يكون حيث ظهر (

  %).١باإلسهال فيما كانت محافظة األنبار أقلها إصابة بنسبة (
) أن محافظة ميسان فقط ظهرت ضمن أتجاه ظهور مرض اإلسهال  ١٠وتظهر خريطة ( 

  %) وظهرت هيأتها المكانية شرق العراق.١٠-٧األعلى والذي ظهر ضمن الفئة (
تجاه الذي توسط أعلى وأقـل أتجـاه   أما محافظتي كركوك وكربالء التي ظهرت ضمن اال

%) وظهرت صورتها المكانية في شمال ووسط منطقـة الدراسـة   ٦-٥لظهور المرض ضمن الفئة (
%) على التوالي وبالتالي تظهر بقية محافظات العـراق والتـي زادت عـن ثلثـي     ٥% و ٦بنسب (

السهال وتظهـر الفئـة   محافظات العراق ضمن الفئة التي تمثل اقل اتجاه لظهور االصابات بعرض ا
  ). ١٠%) صورتها المكانية ضمن خريطة (٤-١(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٢٠٠٨التباين المكاني لألفراد المصابين باألمراض المزمنة في العراق لسنة  .٣
 %)١٢كانت محافظة كركوك هي أكثر محافظات العراق إصابة باألمراض المزمنة بنسبة (

%) في محافظة بابل   لم تظهر اإلصابات بين األفـراد بـاألمراض   ٧فيما تراجعت هذه النسبة الى (
المزمنة بين محافظات منطقة الدراسة بنفس النسب وانما تباينت االصابات به حيث اظهرت خريطـة  

  ) هذا التباين الذي قسم الى ثالث فئات.  ١١(
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) ١٢-٩,٢بهذه األمراض وظهرت ضـمن الفئـة (  الفئة األولى التي مثلت اإلصابات األعلى 
وضمن محافظات دهوك، وأربيل، والسليمانية، وكركوك وظهرت صورتها المكانية كنطـاق أمتـد   

  شمال منطقة الدراسة لتظهر العاصمة بغداد ضمن هذه الفئة.
أما الفئة الثانية والتي مثلت القيمة الوسط لنسب االصابات فقد ظهرت ضمن امتـداد مكـاني   

حد متصل من شمال غرب الى وسط منطقة الدراسة وتشمل محافظات نينـوى وديـالى واألنبـار    وا
  والنجف وكربالء.

أما بقية محافظات العراق فقد ظهرت ضمن الفئة األقل بإصابات األمراض المزمنـة والتـي   
%) وهي صالح الدين، وبابل، وواسـط، وميسـان، والقادسـية، وذي قـار،     ٨-٧كانت قيمها بين (

  والمثنى، والبصرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ليس ثمة تعريف للفقر في كل الكتابات لكن مع اتساع استعماله اكتسب داللته المختلفة حيث 
  .)١٢(حصرته التعريفات بان الفقر هو عدم القدرة على الحصول على الخدمات االساسية 

ومن خالل مجموعة من المواثيق الدولية اصبح ينظر للفقر من خالل مفهوم واسـع يسـتند   
الى عدة معايير تحدد المطاهر المتعددة اهذه االفة ولقد لخص اهمها بيان مؤتمر القمة العالمي حـول  

الـى  في كوبنهاكن وقال ان من بين االشكال المتعددة للفقـر االفتقـار    ١٩٩٥التنمية االجتماعية عام 
الدخل وموارد االنتاج الكافية لضمان وسائل العيش بكيفية مستمرة والجوع او سوء التغذية وغيرهـا  

  .)١٣(من الخدمات االساسية وازدياد معدالت الوفيات 
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إن تحليل وفهم الفقر كظاهرة اجتماعية يعتمد على تحليل كيفي لظاهرتين أساسيتين تتعلـق  
توزيع الدخل وإعادة توزيعه على الفئـات االجتماعيـة وتـرتبط    الظاهرة األولى بعملية التفاوت في 

الظاهرة الثانية بقضية التفاوت الطبقي والتمايز المعيشي وتشير الظاهرة األولى إلى اختالف واضـح  
بين رجال الفكر في رؤية الفقر وتحليله وتحديد العوامل المساهمة في انتشاره وبينما يرى فريق منهم 

  لى مفهوم المركز النسبي للفقراء في إطار السياسات االقتصادية للدولة.أنه يجب التركيز ع
ويعرف الفقر في قواميس علم االجتماع بأنه مستوى معيشي منخفض ال يفي باالحتياجـات  
الصحية والمعنوية والمتصلة باالحترام الذاتي لفرد أو مجموعة من األفراد. (وينظر علـى المفهـوم   

طه بمستوى المعيشة العام في المجتمع وبتوزيـع الثـروة ونسـق المكانـة     نظرة نسبية نظرا الرتبا
والتوقيعات االجتماعية)، هذا ويعرف خط الفقر عادة بأنه الحالة التي يكون الفرد فيها عـاجزا عـن   

  )١٤(الوفاء بتوفير متطلبات الغذاء، الملبس، والمأوى الضروري لنفسه.
قص في الموارد وسوء توزيع الثروات وغياب نظام اذن يعتبر الفقر افة اجتماعية يفرزها الن

متكامل فعال للتكافل االجتماعي مما يسبب نقصا في اشباع الحاجات الضرورية لمواجهـة متطلبـات   
  .)١٥(الحياة 

لذلك يعتبر الفقر ظاهرة معقدة ذات ابعاد متعددة واجتماعيـة وربمـا سياسـية وتاريخيـة     
الثقافات لكن من المتفق عليه بان الفقر هو حالة من الحرمـان  البلدان و فويختلف مفهوم الفقر باختال

المادي تتجلى اهم مظاهرها في انخفاض استهالك الغذاء كما ونوعا وتدني الحالة الصحية والمستوى 
التعليمي والوضع السكني والى جانب الحرمان المادي يشخص البعض الفقر بأوجه مثـل التهمـيش   

  .)١٦(رات وممارسة الحرية وعدم الشعور باألمان وضعف القدرة على اتخاذ القرا
 

  يمكن قياس الفقر من خالل المؤشرات:
  

قدرة االسرة على الحصول على السلع والخدمات االستهالكية التي  يعبر هذا المؤشر عن
الدخل الذي  لمستوى المعيشة. ومن الصعوبات التي تعترض هذا المؤشر تحديد تعد المحور األساسي

 الفاصل بين األسر الفقيرة واألسر غير الفقيرة، وتباين األسر من حيث حجمها وتركيبتها يمثل الحد

دخلها،  وفقا للعمر والجنس، وتغير مستوى معيشة األسرة التي قد ال يتطابق مع تغير مستوى
  .واجتماعية وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن الدخل لعوامل اقتصادية

  

المؤشر لتالفي المشاكل الناجمة عن مؤشر دخل األسرة ولكونه أكثر ارتباطا  استحدث هذا
 معيشة األسرة وامكانية تقدير االنفاق على نحو أدق من مسوحات األسرة التي تجمع فيها بمستوى

  .بيانات االنفاق واالستهالك الفعلي لعينات األسر
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استكماال لمؤشر االنفاق االستهالكي االجمالي لألسرة. وقد استحدث  يعتبر هذا المؤشر
 تباين األسر في أحجامها وتركيبتها. ويتم احتسابه من خالل قسمة اإلنفاق االستهالكي لمعالجة مشكلة

تفاوت  ذ على هذا المؤشراإلجمالي لألسرة على ما يقابل حجمها من الوحدات االستهالكية، ويؤخ
خفض في انفاق  انفاق الوحدة االستهالكية من أسرة ألخرى تبعا للموقع وما يتطلبه من زيادة أو

  .االستهالكية الوحدة، واختالف الكيفية التي يتم حساب عدد الوحدات
  

كلما ارتفعت نسبة االنفاق على المواد  وفقا لوجهة النظر التي ترى، أنه يستخدم هذا المؤشر
فانه  ,انخفضت النسبة التي توجهها األسرة من انفاقها على السلع غير الضرورية. وبالتالي الغذائية

المقارنة بين  مؤشر أو داللة على انخفاض مستوى المعيشة لألسرة. يمتاز هذا المؤشر بأنه يتيح
  .معها دات العملة التي تتعاملمختلف األسر حتى وان تباينت أحجامها أو وح

    

المؤشر من المؤشرات التغذوية، الذي يمكن استخدامه للتمييز بين الفقراء وغير  يعتبر هذا
هو  وفقا لحاجة الفرد من السعرات الحرارية أو حاجته للبروتين، وباعتبار ان نقص التغذية الفقراء

وتم في هذا البحث قياس مؤشر الفقر من خالل  مؤشري   (١٧).ة لمعاناة الفقراءأحد األوجه األساسي
تدني االنفاق والدخل  السنوي لألسر في منطقة الدراسة  ويعرف االنفاق بانه مجموع ما ينفق خالل 
فترة معينة على االستهالك واالستثمار في االقتصاد القومي فالناتج القومي يستخدم جزء منه في 

، اما الدخل السنوي فهو مقدار ما )١٨(لحاجات القائمة ويخصص جزء اخر لإلنفاق في المستقبلاشباع ا
   يستطيع الفرد من الحصول عليه خالل السنة  من خالل العمل الذي يزاوله .

  :  ٢٠٠٨التباين المكاني ألدنى معدل دخل للفرد في العراق لسنة  .١
محافظات منطقة الدراسة تعاني عائـداتها  ) أن محافظة بغداد كانت أقل ٢يظهر من جدول (

%) كـأعلى  ٤٠%) فيما تطورت هذه النسبة الـى ( ٧من تدني معدل أقل السنوي للفرد حيث بلغت (
نسبة في محافظة المثنى وبذلك يظهر أن محافظة المثنى هي أفقر محافظـات العـراق فيمـا كانـت     

دولـة أضـافة المسـتوى المعيشـي     عاصمة العراق أقل المحافظات تأثراً وذلك لكونها عاصـمة ال 
  واالقتصادي الذي يتمتع به الفرد الذي يعيش في بغداد.

) التي تظهر التباين المكاني لقياس أدنى معدل الـدخل للفـرد فـي    ١٢ويظهر من خريطة (
) والتي مثلت أقل لعوائـل التـي   ١٤-٧العراق أن محافظات بغداد والسليمانية وأربيل تقع في الفئة (

ني معدل الدخل السنوي وتظهر صورتها المكانية على شكل نطاق ومنطقة ظهر النطاق تعاني من تد
  شمال العراق ممثلة بمحافظتي السليمانية واربيل فيما امتدت محافظة بغداد في وسط منطقة الدراسة.
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اما محافظتي النجف والبصرة فقد ظهرتا مكانياً في غرب وجنوب منطقة الدراسـة بنسـبة   
-١٥على التوالي وظهرتا ضمن الفئة التي توسطت أعلى وأقـل القـيم وهـي (   %) ١٦%) و (١٧(

١٩.(%  
لتظهر بقية محافظات العراق ضمن الفئة التي مثلت أكثر نسب للعوائل التي تعاني من تدني 

  معدل الدخل السنوي للفرد.
    ٢٠٠٨التباين المكاني ألدنى معدل انفاق سنوي في العراق لسنة  .٢

%) فيمـا كانـت   ٧سنوي للعائالت ضمن محافظة بغـداد بنسـبة (  ظهر أدنى معدل انفاق 
) التي توضح التباين  ١٣%) من عائالت محافظة ذي قار تعاني من هذا الشيء ومن خريطة ( ٤٥(

المكاني ألدنى معدل أنفاق سنوي في العراق يظهر أن محافظات السليمانية وأربيل وبغداد والبصـرة  
-٧ي تعاني من تدني معدل األنفاق حيث ظهرت ضـمن الفئـة (  كانت ضمن اتجاه أقل العائالت الت

%) وظهرت الصورة المكانية لمحافظتي السليمانية وأربيل في نطاق أمتد شـمال العـراق فيمـا    ١٤
  ظهرت محافظتي بغداد والبصرة في وسط وجنوب العراق على التوالي.

ظهرت ضمن محافظات  أما قوة أتجاه قياس هذا المؤشر والذي توسطت أعلى وأقل القيم فقد
%) فقـط مـن عـائالت هـذه     ١٥%) و(١٨%) و (١٥صالح الدين ودهوك والنجف حيث كانت (

 ) وظهـرت بقيـة  ١٩-١٥المحافظة تعاني من هذا التدني في نسبة االنفاق حيث ظهرت في الفئـة ( 
) التي مثلت أعلى نسب للعوائل التي تعاني من نسـبة تـدني   ٤٥-٢٠محافظات العراق ضمن الفئة (

  ).١٣األنفاق وسنوي كما يظهر من خريطة (
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سنوات فاكثر ان اتجاه قياس هذا  ١٠يظهر التحليل المكاني للنساء االميات من عمر  .١
نطاقين في الشمال وجنوب منطقة الدراسة فيما  توسطت المؤشر  االعلى قد ظهر ضمن 

  باقي  الفئات هذين النطاقين .
سنوات فاكثر مشابها لما كان عليه  ١٠كان التحليل المكاني  لرجال االميون من عمر  .٢

 النساء االميات

ان اتجاه التحصيل العلمي للذكور الذي يقل عن االبتدائية في اعلى مستوياته قد ظهر  .٣
 امتداد من وسط الى جنوب العراق فيما  ظهر امتداد اخر في شمال العراق.ضمن 

ظهر اتجاه مشاركة القوى العاملة االنثوية االعلى قد ظهر ضمن نطاق امتد من وسط  .٤
 العراق.

) في العراق  ممتدا من ٦٤- ١٥ظهر اتجاه مشاركة الذكور االعلى في سوق العمل من (  .٥
 وسط الى جنوب العراق.

البطالة االقل في نسبة يظهر ضمن نطاق امتد من شمال الى وسط منطقة  كان اتجاه .٦
 الدراسة.

تظهر الهيئة المكانية التجاه البطالة االقل بين الذكور في ثلثي محافظات منطقة الدراسة  .٧
 وامتدت في شمال شرق الجنوب شرق منطقة الدراسة.

وب العراق والثانية في ظهرت منطقتان تمثالن اعلى االصابات بالحمى ظهرت االولى جن .٨
 %.٩وسطه فيما كانت باقي انحاء منطقة الدراسة ذات اصابات اقل من 

تمثل منطقة شمال وغرب العراق اعلى مناطق االصابة باألمراض المزمنة حيث ال تقل  .٩
% في اقل مستوياتها فيما تمثل المنطقة الممتدة من وسط الى جنوب العراق اقل ٨عن 

 زمنة .االصابات باألمراض الم

ظهرت الصورة المكانية ألدنى معدل للعوائل التي تعاني من تدني معدل الدخل  .١٠
ضمن محافظات السليمانية واربيل وبغداد فيما كانت باقي محافظات البلد تعاني من ارتفاع 
نسبة العوائل التي تعاني من تدني معدل الدخل السنوي حيث بلغت في اقل نسبة لها 

١٥ .%  
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 .٢٠٠٢العلمي ،عبد القادر ، الفقر اية وسائل لمواجهته ، مطبعة الرسالة ، الرباط ،  .١

الكعبي ، علي عبد االمير ، القوى العاملة في العراق ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ،  .٢
  . ٢٠٠٨جامعة بغداد ، كلية اآلداب ، 

الدليمي ،محمد خليفة ، سعدي السعدي، القوى العملة الزراعية في العراق وامكانية المناقلة  .٣
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