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هشكلت الفقر يف العراق األضببة وادلعبجلبث
ادلذرش الذكتىر

حطني قبضن زلوذ الٍبضري

خبهعت البصرة /هركس دراضبث البصرة واخللٍح العربً
ادللخص-:
جدىاوٌ َزٍ الذساظت جدلُل مشيلت الفلش ومعخلبلها بعذ الاهخطاس على هُان
داعش ؤلاسَابي  ،إلاا لهزٍ اإلاشيلت مً آزاس وؤبعاد مازشة في ظُاظت الذولت وجدلُم
امنها واظخلشاسَا في اإلاعخلبل  ،فهىان عذة ؤظباب لتزاًذ الفلش في العشاق مً
ؤَمها الىغع ألامني وظُؿشة ؤلاسَاب على مىاؾم واظعت بعذ عام  ، 4102وجشاحع
ً
ؤظعاس الىفـ  ،والفعاد اإلاالي وؤلاداسي  ،فػال عً التزاًذ العياوي  ،والخذَىس
البُئي  ،وهخج عً الفلش آزاس ظُاظُت واكخطادًت واحخماعُت مً ؤَمها العىف في
مىاؾم عذة  ،وجضاًذ الخظاَشاث اإلاؿالبت باإلضالح  ،واسجفاع معذالث البؿالت
وألامُت والجشٍمت  ،وؤكترب زلث العيان بلى دون خـ الفلش  ،وهزلً في معذٌ
الخشمان  ،وضىف العشاق باهه راث جىمُت مخىظؿت في دلُل الخىمُت البششٍت
لعىىاث عذة  ،وكذ وغعذ الذولت عذد مً العُاظاث التي تهذف للخخفُف مً
ً
الفلش لىنها لم جىجح هثحرا  ،مما ًخىحب وغع اظتراجُجُاث حذًذة جدلم جىمُت
اكخطادًت واحخماعُت جخفؼ وعبت الفلش  ،وغماهاث لخدلُم جىفُزَا بعذ
الاظخلشاس ألامني الزي ظِخدلم في ول ؤسحاء الذولت
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Abstract:
This study deals with the analysis of the problem of poverty
and its future after the victory over the entity calling the
terrorist, because of the impact of this problem and the influence
on the policy of the State to achieve security and stability in the
future. There are several reasons for increasing poverty in Iraq,
the most important security situation and the control of terrorism
in large areas after 2014. The decline in oil prices, financial and
administrative corruption, as well as population growth and
environmental degradation are all reasons for poverty. Poverty
has had political, economic and social effects, the most
important of which are violence in several regions, increasing
demands for reform, high unemployment, illiteracy and crime,
Due to spread of poverty and the rate of deprivation, Iraq has
been classified as a medium development in the human
development index for several years. The State has developed a
number of policies aimed at reducing poverty, but they did not
work very efficiently, which must develop new strategies to
achieve economic and social development reduces the Poverty
rate, and guarantees for their implementation after the security
stability that will be achieved throughout the country.
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ادلقذهت-:

حعذ مشيلت الفلش مً الظىاَش اإلاعلذة واإلادشابىت التي لها اوعياظاث على ؤخىاٌ
الىاط  ،وال جىدطش في ألابعاد اإلاادًت وبهما جخعذي بلى الخشمان مً العاؾفت  ،والصخت ،
والخعلُم  ،والعىً الالئم  ،وخم ؤلاوعان في الخعبحر عً الشؤي واإلاشاسهت في اللشاس ،
ومشيلت الفلش جىاحه حمُع ظيان العالم  ،بر جياد ال جخلى دولت مً الذوٌ مهما واهذ
دسحت جؿىسَا الاكخطادي مً َزٍ اإلاشيلت وبمعذالث مخفاوجت  ،وحعاوي الذوٌ الىامُت مً
جفاكم مشيلت الفلش  ،وجضاًذ ؤعذاد الفلشاء ؛ لزلً اَخمذ العذًذ مً اإلاىظماث الذولُت،
والبىً الذولي  ،وهثحر مً الخىىماث بةجباع بشامج واظتراجُجُاث عذًذة للخخفُف مً
خذة الفلش  ،وَزا مشَىن بدصخُظ ماششاث الفلش  ،وخالت الذولت الاكخطادًت ،
واإلاعخىي الثلافي  ،والاكخطادي  .وكذ بشصث مشيلت الفلش بشيل واضح هدُجت الخشوب
ً
اإلاخخالُت والعلىباث الاكخطادًت اإلافشوغت على العشاق  ،فػال عً ظُاظت ألاهظمت
العابلت باظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت وحسخحرَا بلى هفلاث الخشوب  ،وبىاء العلؿت  ،وختى
بعذ الخغُحر في هظام الخىم وسفع العلىباث الاكخطادًت عام  4112فما صالذ مشيلت
الفلش جخفاكم في العشاق الظُما بعذ دخىٌ العشاق في خشب مع ؤلاسَاب  ،وجشاحع ؤظعاس
الىف ـ العاإلاُت ؛ فلذ جذهذ الخذماث الاحخماعُت  ،واحععذ دائشة الفلش مع جفش ي ؤحىاء
الفىض ى  ،وعذم الاظخلشاس على اإلاعخىٍاث وافت ؛ لزلً فةن اللػاء علُه غشوسة
اكخطادًت وظُاظُت وؤخالكُت .
هشكلت البحث :
ماهي ؤظباب جضاًذ الفلش في العشاق ؟ وَل ؤنﱟ العُاظاث والاظتراجُجُاث الخالُت التي
وغعتها الخىىمت هفُلت بالخخفُف مً خذة َزٍ اإلاشيلت ؟
فرضٍت البحث :
جضاًذث مشيلت الفلش بفعل العُاظاث الخاؾئت غحر اإلاذسوظت بعبب اإلاداضطت
والابخعاد عً روي الاخخطاص مً ؤَم ألاظباب في اظخفداٌ مشيلت الفلش في العشاق مما
ًخؿلب وغع خلىٌ مىاظبت لخل َزٍ اإلاشيلت .
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أهوٍت البحث :

جإحي ؤَمُت البدث مً ؤنﱟ الفلش ٌُعذ مً ؤخؿش اإلاشاول التي جىاحه اإلاجخمع العشاقي ؛

هدُجت لآلزاس التي جيخج عىه  ،وجىعىغ على تهذًذ العلم اإلاجخمعي  ،واظخلشاس للذولت ،
وجىامي ؤلاسَاب  ،والجشٍمت .
هذف البحث :
يهذف البدث بلى معشفت ؤظباب اظخفداٌ ظاَشة الفلش في العشاق  ،والىخائج اإلاترجبت على
َزٍ اإلاشيلت  ،وجدلُل وجلُُم اَم الخلىٌ التي وغعتها الخىىمت للخخفُف مً خذة
الفلش  ،واكتراح مجمىعت مً الخلىٌ التي ًمىً جؿبُلها في ظل الىغع الخالي .
هنهدٍت البحث :
اعخمذ البدث على اإلاىهج الىضفي الخدلُلي الزي ًلىم بخدلُل البُاهاث  ،واإلاعىخاث
التي كامذ بها وصاسة الخخؿُـ التي جم خطشَا في ظذ مىاؾم بكلُمُت .
حذود البحث :

ً
جخدذد خذود البدث مياهُا في حمهىسٍت العشاق الزي ًلع على دائشحي عشع (-ْ 4..2
ً
ً
ً
 22.44شماال  ،وكىي ي ؾىٌ( 24.22-ْ 24.22ششكا  ،وصماهُا للمذة ، 4102-4104
خشٍؿت (. 0
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خشٍؿت(0

خذود العشاق ومىكعه الفليي  ،والخلعُماث ؤلاداسٍت في العشاق

ً
اإلاطذس ،اعخمادا على  ،وصاسة اإلاىاسد اإلاائُت  ،الهُئت العامت للمعاخت  ،خشٍؿت العشاق ؤلاداسٍت 4102

ً
أوال -هفهىم الفقر وأنىاعه الرئٍطت :

عشف البىً الذولي الفلش بإهه (عذم اللذسة على جدلُم الخذ ألادوى مً معخىي
اإلاعِشت  ،ؤما الفلش باإلاعنى الخذًث فِشحر بلى الجىاهب الاحخماعُت والاكخطادًت راث
اإلاػمىن الثلافي  ،فالفلش في بؾاس الخىمُت البششٍت التي جخعلم بخىظُع هؿاق الخُاساث
ٌعني (اوعذام الفشص والخُاساث التي حعذ اهثر مً ؤظاظُت باليعبت بلى جىمُت ساط اإلااٌ
البششي

(0

 .وَىالً ؤهىاع عذة مً الفلش وهي :
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-0الفلش اإلاذكع َ :ى اهخفاع معخىي الذخل الزي ال ٌعخؿُع عىذٍ الفشد ؤلاهفاق على
اإلاىاد الغزائُت ألاظاظُت  ،وخعب جلذًشاث البىً الذولي بن معخىي الذخل الزي ًلل
ً
ً
عً دوالس ًىمُا للفشد ٌُعذ فلحرا غمً الفلش اإلاذكع(. 4
-4الفلش اإلاؿلم  :وَى دخل الفشد الزي ال ًىفي لخلبُت الاخخُاحاث ألاظاظُت مً غزاء ،
وهعاء  ،ومعىً وجامحن الىضىٌ بلى الخعلُم ألاظاي ي  ،والشعاًت الصخُت  ،ووظائل
الشعاًت الاحخماعُت  ،وجلذًشاث البىً الذولي جدذدٍ بالذخل الزي ًلل عً دوالسًٍ
ً
ًىمُا ،وٍىحذ خـ ٌعمى خـ الفلش الزي ًمىً مً خالله معشفت عذد الفلشاء ووعبتهم
في اإلاجخمع( . 2وَى ملُاط للخمُحز بحن الفلشاء وغحرَم  ،وَعشف بإهه بحمالي الخيلفت
الىلذًت لفشد معحن في صمان وميان معحن للىضىٌ بلى معخىي سفاٍ احخماعي( . 2وَىالً
خؿان للفلش وَما  :الخـ الىؾني للفلش  ،وَى ًلِغ الفلش خعب معخىي الذولت ،
(*( 2

والخـ الذولي للفلش :وَعخخذم للملاسهاث الذولُت
ً
ثبنٍب -أضببة الفقر يف العراق :

.

 -0ؤلاسَاب ومداسبخه كذ ؤدي بلى اظخجزاف اإلاىاسد اإلاادًت  ،وجذمحرٍ للبنى الخدخُت  ،وخلم
بِئت ؾاسدة لالظدثماس ألاحىبي اإلاباشش وغحر اإلاباشش  ،وما هجم عىه مً صٍادة في ؤعذاد
الىاصخحن  .ففي عام  4102بلغ عذد الىاصخحن ؤهثر مً ( 4ملُىن هاصح ًىدششون في (200
ً
مىكعا في حمُع ؤهداء العشاق  ،وؤشاس جلشٍش وصاسة الهجشة واإلاهجشًٍ بن عذد الىاصخحن بلغ
( 4.204.424هاصح بىاكع ( 222.424عائلت  ،وؤشاس اإلاسح ألاولي عام  4102بلى (0.4
ملُىن هاصح (. 6
 -4هظام الخىم اإلابني على ؤظاط اإلاداضطت ؤدي بلى بشاعت الفعاد والششىة  ،وحعؿُل
ً
ً
اإلاشاسَع وبكشاس اللىاهحن  ،وخل بعؼ اإلااظعاث الشظمُت التي جدىي عذدا هبحرا مً
ً
العاملحن فيها  ،فػال عً غعف الشكابت الذاخلُت .
 -2عذم الجذًت في وغع اظتراجُجُت مخىظؿت ؤو ؾىٍلت ألاحل  ،فلذ اعترفذ وصاسة
الخخؿُـ عام  4102بفشل الخؿت الخمعُت التي وغعتها للمذة ( 4102-4101التي
تهذف بلى جللُل الفىاسق بحن الشٍف والخػش وصٍادة الىاجج اإلادلي  ،وؤهذث ؤنﱟ العشاق
ً
الًضاٌ بعُذا عً الخذود التي سظمتها ألامم اإلاخدذة(. 2
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 -2ظُاظت دوٌ الجىاس في ببلاء وظائل ؤلاهخاج معؿلت وحعل العشاق ظىق لخطشٍف
مىخىحاتهم للخطىٌ على العملت الطعبت .
ة -أضببة اقتصبدٌت :
-0ألاصماث الاكخطادًت التي احخاخذ العالم مثل ؤصمت الغزاء  ،وألاصمت اإلاالُت  ،والاخخباط
الخشاسي وآزاسٍ العلبُت في الخصخش  ،وألاعاضحر  ،والجفاف  ،والىلظ في اإلاعاعذاث
ً
الذولُت  ،وكلت اللشوع للذوٌ الىامُت  ،فػال عً الخللباث والتراحع في ؤظعاس الىفـ ،
ً
وجإزش العشاق بزلً  .فبعذ ؤن وان ظعش بشمُل الىفـ ًخجاوص ( 011دوالس /بشمُل ًىمُا
ً
ً
ً
اهخفؼ بلى ؤكل مً ( 21دوالس/بشمُل ًىمُا عام  ، 4102ولم ٌشهذ جدعىا هبحرا عام
ً
 4106و 4102فلذ جشاوح بحن( 21-61دوالس /بشمُل ًىمُا مما ؤدي بلى بعالن ظُاظت
ً
الخلشف  ،وجللُظ ؤلاهفاق  ،وخلى اإلاىاصهت الاجدادًت مً الذسحاث الىظُفُت  ،فػال عً
فشع بعؼ الػشائب واكخؿاع وعبت مً سواجب اإلاىظفحن واإلاخلاعذًً .
-4البؿالت  :حعبب صٍادة في عذد مً ًلعىن جدذ خـ الفلش  .ففي عام  4104بلغ معذٌ
البؿالت لؤلفشاد البالغحن بعمش ( 02ظىت فإهثر بحن فئت الفلشاء ( ، %02.2في خحن بلغ في
الشٍف ( ، %01.6وفي الخػش بلغ ( ، 4( %04.2واهخفؼ معذٌ البؿالت عام  4106بلى
( ، .( %01.4مما ًشجح اسجباؽ الفلش باهخفاع عائذ العمل للعاملحن  ،وعلى ؤزش جضاًذ
الىمى العياوي في العشاق اهخفػذ فشص العمل بحن العيان ؛ بعبب عذم جىىع اليشاؽ
الاكخطادي مً حهت  ،وغعف معاَمت اللؿاع الخاص مً حهت ؤخشي ؛ فلذ ؤدي جشهض
فشص العمل في اللؿاع الخىىمي بلى عذم اظدُعاب ؾلب اللىي العاملت  ،ففي عام
 4102اهخفػذ معذالث البؿالت هدُجت الاظخلشاس الاكخطادي  ،وبعذ رلً وبعبب
ً
اهخفاع ؤظعاس الىفـ  ،وجىكف العذًذ مً اإلاشاسَع الخىىمُت والخاضت فػال عً
ظهىس ؤصمت داعش ؤدي رلً بلى خشوج ( 411الف عامل بلى فئتي العاؾلحن  ،وغحر
ً
اليشؿحن اكخطادًا(. 01
ومع عذم كذسة الاكخطاد على جىلُذ وظائف حذًذة في اللؿاعحن العام والخاص ً ،يبغي
ؤن جىطب حهىد الخخفُف مً خذة الفلش على معالجت ألاظباب البيُىٍت للبؿالت ،
ومعالجت ؤظباب هلظ فشص العمل ؤمام اللىي العاملت  ،على ؤن ًجشي العمل على جىىَع
الاكخطاد العشاقي لُمخذ بلى كؿاعاث هثُفت الاظخخذام لؤلًذي العاملت  ،وٍيبغي ؤن
حعتهذف العُاظاث الاكخطادًت  ،والاحخماعُت الفئاث راث الذخل اإلاىخفؼ  ،وجىلُذ
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فشص اكخطادًت ؤفػل في اإلاىاؾم الشٍفُت الفلحرة  ،وحعضٍض الشعاًت الصخُت والخعلُمُت
اللادسة على الاظخجابت إلاخؿلباث ظىق العمل.
-2عذم هفاءة العُاظاث الاكخطادًت  :ومً ابشصَا العُاظت اإلاالُت التي ؤخفلذ هةخذي
ؤدواث العُاظت الاكخطادًت في العشاق في العُؿشة على معذالث الخطخم  ،وججىب الىكىع
في اإلاذًىهُت  ،وجدلُم الخىاصن في اإلاىاصهت العامت  ،لزلً وان ًيبغي ؤن جخىافش دسحت عالُت
مً غغـ وجششُذ الىفلاث والترهحز على ؤولىٍاث ؤلاهفاق  ،وفسح اإلاجاٌ لللؿاع الخاص ،
ؤما العُاظت الىلذًت فلذ واهذ ؾىاٌ ظىىاث العجض اإلاالي ظُاظت جىظعُت  ،ومعاًشة في
اججاَاث العُاظت اإلاالُت مهمتها ألاظاظُت جىفحر الخمىٍل اإلاطشفي مً خالٌ الخىظع في
ؤلاضذاس الىلذي  ،اوعىغ على عذم الخىاصن في الخذفلاث الىلذًت والخذفلاث العلعُت
والخذمُت  ،مما ؤفض ى بلى جىامي ظاَشة الخطخم مً حهت  ،وجذَىس كُمت العملت وجشاحع
ظعش الطشف مً حهت ؤخشي  ،التي ؤدث بلى جأول الذخل الخلُلي لؤلفشاد ,الظُما فئاث
الذخل اإلادذود  ،وجباًً في جىصَع الذخىٌ واخخفاء الؿبلت اإلاخىظؿت لُطبذ اإلاجخمع
ً
ملعما بلى زشي وفلحر.
-2اهخفاع الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  :اهخفؼ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مً ( 042,.22ملُىن
(**( 00

دوالس عام  4104بلى ( 024,121ملُىن دوالس عام 4102

 ،واهخفؼ معذٌ هطِب

الفشد مىه لىفغ العىىاث العابلت مً ( 2442 - 2222الف دوالس/فشد وسجل معذٌ
ً
ً
الىمى للمذة مً  4102-4106معذال ظالبا بر بلغ (. 04( %42.2-
-6اهخفاع دخل ألاظشة وعذم كذستهم على الاظتهالن  ،وهبر حجم العائلت باللُاط بلى
مىاسدَا ملاسهت باسجفاع ؤظعاس اإلاىاد ألاظاظُت  ،على الشغم مً اسجفاع ألاحىس بال ؤنها ال
حعذ بال حضءا ٌعحرا ؛ بعبب اسجفاع ؤظعاس اإلاىاد الاظتهالهُت التي حعخجزف ؤمىالا هثحرة ،
فاغلب ألاظش الفلحرة ال حعخلم ظىي بعاهاث مالُت ال جخجاوص ( 042الف دًىاس/شهش مً
الشعاًت الاحخماعُت  ،واغلب اإلاىظفحن الطغاس ال جخجاوص سواجبهم ( 211الف دًىاس /شهش .
ج-السٌبدة الطكبنٍت :
ؤسجفع عذد ظيان العشاق مً ( 44126422وعمت بلى ( 4.644140وعمت للمذة
 ، 02(4112-0..2وبمعذٌ همى بلغ ( ، %2فُما صاد عذد العيان للمذة  4102-4104مً
( 24.042.044-22.412.424وعمت  ،وبمعذٌ همى بلغ ( ، 02( %0.62وَزٍ الضٍادة جادي
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بلى اسجفاع في وعبت الفلش ألنها ال جدىاظب مع معذالث الخىمُت الاحخماعُت والاكخطادًت
مما ًىجم عىه اهخفاع في معخىي اإلاعِشت للمجخمع وألاظشة ،؛ الن الىمى العياوي
ٌعدىفز الىمى الاكخطادي  ،وٍضٍذ مً معذالث البؿالت .
د-اضببة بٍئٍت :
ؤدي الجفاف والخصخش  ،وهلظ في معذالث جطشٍف اإلاُاٍ في ألانهاس  ،واسجفاع ولف
ؤلاهخاج وجذَىس مشاسَع الشي  ،وخضاهاث اإلاُاٍ  ،ووظائل الشي الخذًثت وعذم جىفش
الخلىُاث الخذًثت في ؤلاهخاج والاظدثماس الضساعي  ،وكُام العيان بمماسظاث وظلىهُاث
مذمشة للبِئت مثل ؤلافشاؽ في ضُذ ألاظمان  ،والؿُىس  ،وضُذَما بؿشق غحر ظلُمت ،
ودون بعؿائَا فشضت للخيازش  ،وججذًذ مىاسدَا مما اوعىغ بلى كلت اظخفادة ألاظشة
الشٍفُت مً البِئت اإلادلُت .
ً
ثبلثب –اَثبر ادلرتتبت على هشكلت الفقر يف العراق :
-1اَثبر الطٍبضٍت :
ًازش الفلش على معخىٍاث اإلاشاسهت العُاظُت ؛ فالفلش عىذما ًلترن باألمُت ال ٌصجع
اإلاىاؾىحن على اإلاشاسهت العُاظُت ظىاء مً خُث عػىٍت ألاخضاب ؤو الخطىٌ على
ً
مىاضب بداسٍت وظُاظُت مهمت  ،فػال عً ؾبُعت اإلاشاسهت في الاهخخاباث البرإلااهُت ؤو
مجالغ اإلادافظاث  ،فالفلشاء ٌشعشون بإن َزٍ الاهخخاباث ال تهمهم في ش يء  ،وؤن ما
ًترجب عليها ظىاء ببلاء اإلاعاولحن اهفعهم في مىاكع العلؿت ؤو خلىٌ آخشًٍ مدلهم لً
ًذخل ؤي حغُحر على ؤوغاعهم لزلً فانهم ًيخخبىن على ؤظاط الىعىد مً كبل
اإلاششخحن ؤو لطلت كشابت و معشفت اإلاششخحن  ،وٍترجب على رلً ظىء في اخخُاس ألاضلح ،
ً
وجطبذ ششعُت الىظام مدل شً بر لم ًىً كادسا بهجاص الخذ ألادوى مً الخىمُت
الاكخطادًت والاحخماعُت  ،وَزا ٌعني بن الخىىمت التي جخجاَل خالت الفلش  ،وال
حعخجُب إلاؿالب الفلشاء جخاؾش بفلذان ششعُتها  ،وكذ ٌعلـ الىظام بإهمله .
-2اَثبر االقتصبدٌت :
ً
ً
ً
ًازش الفلش جإزحرا ظلبُا عمُلا على الاكخطاد الىؾني وجخجلى جإزحراجه في اهخفاع
معذالث همى الىاجج الىؾني ؤلاحمالي بعبب اهخفاع اإلاُل الخذي لالظتهالن ؤي اهخفاع
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معخىي الؿلب الفعاٌ على العلع والخذماث  ،وَزا بذوسة ًادي للشهىد وبؾالت مذجه
مما ًدعبب في اهخفاع معخىي عشع العلع والخذماث الزي ًادي لخخفُؼ ؤًام
العم ل ؤو بفالط اإلاطاوع والششواث وبغالكها وحعشٍذ العماٌ مما ًضٍذ في وعب البؿالت
هما بن اهخفاع معخىٍاث ؤحىس ومذاخُل الفلشاء ًادي بلى اهخفاع معخىٍاث الادخاس
في اإلااظعاث اإلاطشفُت واهخفاع الىخلت الىلذًت في البىىن اإلاىظفت لئلكشاع  ،وَزا
ًدذر خلل في الىظام اإلاالي والىلذي للذولت هما ًادي بلى اهخفاع معخىٍاث مشاسهت
ً
ً
ً
الفلشاء في بشامج ؤلاهخاج الثلافي واإلاعشفي والعُاخت اإلادلُت مما ًازش جإزحرا ظلبُا عمُلا
على جلً اللؿاعاث الاكخطادًت  ،وٍػعف اهخعاشها وفشص همىَا وجىظعها واظدُعابها
لفشص العمل  ،وٍادي الفلش بلى الخبعُت الاكخطادًت للذوٌ اإلااهدت لللشوع والذًىن ،
ً
هما جضداد الذًىن واللشوع الفشدًت لعذ الػشوسٍاث والخاحُاث الاظتهالهُت بذال مً
العمل على خؿـ النهػت والبىاء والخعمحر  ،وبالخالي اهخفاع الذخل  ،والاظدثماس  ،والادخاس .

-3اَثبر االختوبعٍت :
ومنها صٍادة خاالث الؿالق  ،واهدشاف ألاخذار  ،واسجفاع معخىٍاث الجشٍمت  ،والدعىٌ،
ً
والدششد  ،هما ًىجم عنها اهخفاع اإلاعخىي الطخي  ،واسجفاع وعبت ؤلاعاكت  ،فػال عً
اهخفاع وعبت الخعلُم  ،والثلافت لذي ألافشاد بعبب اسجفاع وعبت الدعشب مً اإلاذاسط
ؤو عذم اللذسة على جدمل جيالُف الالخداق باإلاذاسط  ،هما ًادي الفلش بلى غعف
اإلاشاسهت في الخُاة العامت  ،فالفلحر كلما ًىىن له دوس في ماظعاث اإلاجخمع اإلاذوي ،
وهدُجت للفلش جتزاًذ ؤعباء العمل اإلاجزلي لذي اليعاء  ،وؤلاسَاق اإلاخىاضل  ،وغعف البيُت
الجعذًت لؤلؾفاٌ بعبب عذم جىفش الغزاء الطخي والعىً اإلاالئم ؛ وَزا ما ًادي بلى
(02

َذس هبحر في الشضُذ البششي في اإلاجخمع

 ،وصٍادة في معذالث الىفُاث  ،وعضوف

الشباب عً الضواج  ،وهثرة العىىظت عىذ اليعاء.
 -4زٌبدة هعذالث اذلدرة :

ً
ظىاء مً الشٍف بلى الخػش ؤو مً
جضداد معذالث الهجشة بضٍادة معذالث الفلش

الػىاحي ؤو الىىاحي بلى مشاهض ألاكػُت جخىافش فيها ملىماث اكخطادًت ؤفػل للخطىٌ ؛
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ً
لخدعحن معخىي اإلاعِشت  ،وغالبا ما جىىن اإلاىاؾم الشٍفُت فلحرة للخذماث  ،ووظائل
الشاخت فيها شبه مىعذمت  ،وَزٍ الهجشة جادي بلى بَماٌ اللؿاع الضساعي  ،واهخفاع
معخىي ؤلاهخاج  ،صٍادة اإلاشاول في اإلاذن  ،ومً ابشصَا اهدشاس ظاَشة العشىائُاث والخجاوص
على ألاساض ي الخابعت للذولت مما ًادي بلى صٍادة وعبت الخلىر البُئي البطشي  ،وجشاهم
الىفاًاث  ،بر بلغ عذد العشىائُاث ؤهثر مً( 0224مىؿلت عشىائُت ٌعىنها ؤهثر مً
(06

( 4.211.111وعمت ٌشيلىن ( %2مً ظيان العشاق
ً
رابعب-اجتبهبث الفقر يف العراق :

.

-1نطبت الفقر وفدىة الفقر :
ًظهش مً حذوٌ ( ، 0وشيل ( 0ؤنﱟ وعبت الفلش في العشاق عام  4104بلغذ
( ، %04..وفجىة الفلش بلى ( ، % 2.0لىنها عادث واسجفعذ عام  ، 4102بر بلغذ وعبت
الفلش ( ، %44.2وفجىة الفلش ( ، %6.6ؤي ؤنها اسجفعذ خالٌ عامحن بمعذٌ حغحر بلغ
( ، %2.6وٍظهش الخباًً ؤلاكلُمي لىال الفترجحن ففي بغذاد  ،وبكلُم هشدظخان  ،والشماٌ
(هشهىن  ،والىظـ (واظـ  ،وبابل  ،والىجف  ،وهشبالء واللادظُت  ،واإلاثنى ظهشث
وعبت الفلش ؤكل مً اإلاعذٌ العام  ،في خحن ظهشث وعبت الفلش ؤعلى مً اإلاعذٌ في
اإلادا فظاث الجىىبُت (مِعان  ،والبطشة  ،وري كاس  ،واإلاىاؾم اإلاخإزشة بعُؿشة داعش  ،وهي
(هِىىي  ،وألاهُاس  ،وضالح الذًً  ،ودًالى  ،وسجل بكلُم هشدظخان ادوى معذٌ لشذة الفلش .

وحعضي ؤظباب اسجفاع الفلش بلى حعشع العشاق بلى ؤصمخحن مخالصمخحن في الىطف الثاوي
مً عام  4102جمثلخا باالهخفاع الخاد ألظعاس الىفـ  ،واخخالٌ داعش ؤلاسَابي إلاىاؾم
عذًذة هجم عىه خذور مىحاث مً الجزوح بلى بكلُم هشدظخان  ،واغلب اإلادافظاث
العشاكُت ألاخشي  ،وادي رلً بلى اهخفاع معخىي همى الاكخطاد العشاقي بلى ( %6للمذة
ً
 4102-4102فُما وان مخىكعا ؤن جىىن وعبت الىمى ( % .هما شهذ كؿاع الطىاعت
ً
ً
وؤلاوشاءاث اهخفاغا هبحرا في معذٌ همىٍ مً ( %42بلى ( ، %04-وكذ شهذث
اإلادافظاث التي جإزشث باخخالٌ داعش ؤلاسَابي بعذ عام  ،4102وهي (هِىىي  ،وضالح
ً
الذًً  ،وألاهباس اسجفاعا في وعبت الفلش  ،بر بلغذ ( %20بعذ ؤن واهذ (، %41
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واسجفعذ في مدافظتي هشهىن  ،ودًالى بلى ( %04في خحن اهخفػذ في مدافظاث الجىىب
بلى ( ، % 2.2وفي مدافظاث الىظـ ( ، %02عام  ، 4102وعلى الشغم مً ؤنﱟ
الاظتراجُجُت ألاولى التي اؾللتها الىصاسة للعىىاث  4102‐4101هجخذ في جدلُم َذفها
بخفؼ وعبت الفلش مً ( % 42بلى اكل مً ( %06في الىطف ألاوٌ مً عام 4102
عاودث ماششاث الفلش بلى الاسجفاع لخبلغ ( %44.2على اإلاعخىي الىؾني بعبب جذاعُاث
ألاصمخحن ألامىُت  ،والاكخطادًت

(02

 ،وفي عام  4106ؤشاسث جلذًشاث وعبت الفلش في بكلُم

هىسدظخان عام  4106بلى اسجفاع اليعبت في العشاق بلى ( ، %21وفي بكلُم هىسدظخان
(%02

(04

.
حذوٌ(0
(***

وعبت وفجىة وشذة الفلش في العشاق مىصعت على اإلاىاؾم ؤلاكلُمُت للمذة 4102-4104
الفلش%

اإلاىاؾم

شذة الفلش%

فجىة الفلش%

4104

4102

4102

4104

4102

4102

4104

4102

4102

الشماٌ

02..

02.2

06.4

4.4

2.2

2.2

1.4

0.4

0.6

الىظـ

02.4

04.6

02.2

2.0

2.6

2.2

0.1

0.4

0.6

الجىىب

22.6

20.2

4..2

4.6

4..

4.2

2.4

2.2

2.6

هشدظخان

2.2

04.2

00

1.6

2.2

2.6

1.4

0.2

0.2

اإلادافظاث

42.2

20.4

22.2

2.6

02.4

02.2

0.4

2.2

6.4

اإلاخإزشة
بغذاد

04

04.4

04.0

4.1

2.2

4..

1.2

0.6

0.2

اإلاجمىع

04..

44.2

40.2

2.0

6.6

6.2

0.2

2.1

4.4

ً
اإلاطذس  ،اعخمادا على -0 ،وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،ألاَذاف
الخىمىٍت لؤللفُت في العشاق لعىت  4102وهظشة إلاا بعذ عام  ، 4102حذوٌ  ، 4ص01
 -4وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،مسح الفلش في العشاق  ، 4102بِىاث غحر
ميشىسة
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شيل(0
جذسحاث الفلش في العشاق 4102

اإلاطذس  ،حذوٌ(0

ً
وفي عام  4102لم جخغحر وعبت وفجىة وشذة الفلش هثحرا لىً ؾشا جدعً حضئي في

اإلادافظاث اإلاخإزشة بعذ جدشٍشَا مً داعش وعىدة هثحر مً الىاصخحن وبعادة بخُاء اإلاىاؾم
الضساعُت وبضالح مىظىماث الشي  ،بر اهخفػذ وعبت الفلش فيها بلى ( %22.2بيعبت
حغحر بلغذ ( ، %2.2ووضلذ بلى ؤدهاَا في بكلُم هشظخان ( %00في خحن الجضاٌ وعبت
الفلش مشجفعت في مىاؾم الجىىب ولم جتراحع هثحرا ار بلغذ( %4..2ؤي بيعبت حغحر ال
جخجاوص(ً ، %4ىظش حذوٌ( ، 0وشيل(. 0
 -2هؤشراث التنوٍت البشرٌت :
ؤ-دلُل الخىمُت البششٍت  :بلغ دلُل الخىمُت البششٍت ( 1.62.عام  ، 4102وبزلً ًإحي
العشاق باإلاشجبت ( 040وَى غمً فئت الذوٌ راث الخىمُت اإلاخىظؿت  ،في خحن جطىف
ً
الذوٌ اإلاجاوسة للعشاق عذا ظىسٍا بإنها راث جىمُت مشجفعت حذا ؤو مشجفعت وهي
(الععىدًت  ،والىىٍذ  ،وبًشان  ،وجشهُا  ،وألاسدن  ،بر بلغ فيها (،1.222 ،1.411 ، 1.422
 1.220 ، 1.262على الخىالي  ،وجشجُبها بحن دوٌ العالم ( 46 ، 20 ، 6. ، 20 ، 24على
الخخابع( ، 04وَعضي جشاحع الخىمُت البششٍت بلى جشاحع الاظخلشاس ألامني الزي هجم عً
ً
الخشب على داعش  ،وصٍادة ؤعذاد الىاصخحن التي ؤزللذ محزاهُت الذولت فػال عً جللُظ
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ألاهفاق في مشافم الذولت وافت  ،وجخفُؼ ألاحىس  ،وجىحُه حضء مً ألامىاٌ على الجاهب
الععىشي .
ب–الذخل ٌ :عذ جىصَع الذخل مً اإلااششاث اإلاهمت لالظخذالٌ على خذة الفلش  ،وجشهض
الثرواث لذي ألافشاد وشذة الخىصَع الؿبلي في اإلاجخمع  ،فلذ سجلذ معذالث الىمى في
العُىلت اإلادلُت (  %2.6عام  ، 4104زم اسجفعذ بلى ( %06.4عام  ، 4102لخىخفؼ
ً
ً
مشة ؤخشي بلى ( %2.2عام  ، 4102ختى وضلذ بلى ؤدهاَا وسجلذ همىا ظالبا بلغ (%.-
عام  ، 4102زم عادث بلى الاسجفاع عام  4106و ، 4102بر بلغذ ( %6.. ، 6.4على
الخىالي

(0.

بعذ اهخطاس العشاق على ؤلاسَاب وعىدة معظم الىاصخحن  ،وحشغُل بعؼ

اإلاطاوع اإلاعؿلت منها مطفى بُجي  ،وعىدة خلىٌ عجُل لئلهخاج ً ،ىظش شيل (. 0
شيل (0
معذالث الىمى في العُىلت اإلادلُت للعشاق للمذة 4102-4104

اإلاطذس  ،ضىذوق الىلذ العشبي  ،الخلشٍش الاكخطادي اإلاىخذ  ،ؤبىظبي  ، 4102 ،اإلاالخم
ؤلاخطائُت  ،ص222

وفي الىكذ الزي وان فُه معذٌ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخلُلي عام  4104بلغ
( ، %01.2وان معذٌ جطخم ؤظعاس اإلاعتهلً بلغ ( %6.4اهخفؼ في عام  4102بلى
( ، %0..بال ؤهه عاد لالسجفاع مع جذوي معذٌ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخلُلي  ،ومع
جدعً معذٌ همى الىاجج اإلادلي بلى ( %2فان معذٌ جطخم ألاظعاس اسجفع بلى (%4
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ملاسهت بعام  4102بر بلغ ( ، %0.4وفي عام  4102جػاعف معذٌ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي
بلى ( %2.6لحرجفع معه معذٌ جطخم ؤظعاس اإلاعتهلً الى ( %2.4حذوٌ( ، 4وشيل (. 4

ج-الخعلُم  :جخىفل الذولت في العشاق باإلهفاق على الخعلُم  ،وَشيل الخمىٍل الخىىمي ما
وعبخه ( % .1مً بحمالي ما جدخاحه العملُت الخعلُمُت مً جخطُطاث مالُت  ،وَشيل
هلظ الخعلُم بخذي خطائظ الفلش باعخباس بن غعف هىعُت وحىدة الخعلُم جىىن
فشضت لضٍادة الفلش مً خالٌ اسجفاع وعبت ألامُت والدعشب  ،وكذ ؤظهم الخلل  ،وعذم
الخىافم بحن ظىق العمل  ،ومخشحاث الخعلُم في غعف بهخاحُت العمل  ،واخخالٌ َُيل
ألاحىس  ،وجفش ي البؿالت  ،وجذَىس ألاحىس الخلُلُت للعيان مما ًػعف مً العىائذ
الاكخطادًت والاحخماعُت
حذوٌ(4
معذٌ هطِب الفشد مً الذخل والاظتهالن وهمى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخلُلي وجطخم
ؤظعاس الاظتهالن في العشاق للمذة 4102-4104
العىت

الذخل
الف
دًىاس/شهش
462.2

442.1

01.2

6.4

4102

-

-

2.6

0..

4102

460.1

420.2

1.6-

4.4

4102

-

-

4.2-

0.2

4106

-

-

0.2

4.4

4102

-

-

2.6

2.4

4104

معذٌ الاظتهالن همى الىاجج اإلادلي
الف دًىاس /شهش ؤلاحمالي الخلُلي%

جطخم ؤظعاس
الاظتهالن%

اإلاطذس -0 ،ألامم اإلاخدذة  ،اللجىت الاكخطادًت والاحخماعُت لغشب آظُا ( الاظىىا ،
مسح الخؿىساث الاكخطادًت والاحخماعُت في اإلاىؿلت العشبُت للمذة ، 4106-4102
و ، ، 4102-4106و ، 4102-4102حذوٌ  ،4ص21 ، 01 ، 2
-4وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،ألاَذاف الخىمىٍت لؤللفُت في العشاق
لعىت  4102وهظشة إلاا بعذ عام  ، 4102حذوٌ ، 2ص0
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شيل(4

معذٌ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخلُلي وجطخم ؤظعاس الاظتهالن في العشاق للمذة
4102-4104

اإلاطذس  ،حذوٌ(2
(41

للخعلُم

 .وجدىاظب البؿالت في العشاق مع اسجفاع اإلاعخىي الخعلُمي لفئت الشباب

( 4. -02ظىت  ،بر جتزاًذ في الخعلُم الجامعي  ،فلذ شيلذ وعبت العاؾلحن عً العمل
مً خملت الشهادة الابخذائُت بلغذ ( %02.2مً مجمىع العاؾلحن عً العمل في خحن
وعبت بؿالت الشهاداث الجامعُت بلغذ (%20.6

(40

وَزا الاسجفاع في معذٌ البؿالت

ؤظهم في اهخفاع الذخىٌ الخلُلُت لؤلفشاد  ،وعذم مشاسهتهم في العملُت ؤلاهخاحُت
وبالخالي فلشَم  ،وٍشجبـ الدعشب مً الخعلُم بخذَىس ؤوغاع الخىمُت البششٍت ؛ لىحىد
عالكت عىعُت بحن معذٌ الدعشب  ،ومعخىي الذخل  ،لزلً ؤنﱟ اغلب اإلادعشبحن مً
اإلاذاسط وان بعبب اهخفاع دخل ؤظشَم  ،واخخُاج جلً ألاظش بلى ؤوالدَم إلعالتهم ،
ومعاعذتهم في الجاهب اإلاعِش ي .
بلغذ وعبت الدعشب للعام الذساي ي  4111-0...في اإلاشخلت الابخذائُت (%2.4

(44

،

وخالٌ اإلاذة  4102-4112اسجفعذ معذالث الدعشب في اإلاشخلت الابخذائُت بلى (%22

(42

،

وبلغ دلُل اإلاعاوة في الخعلُم للمشاخل الابخذائُت والثاهىٍت والعلُا(1.22 ، 1.22 ، 1.42
(42

على الخىالي  ،وَزا ٌعضي بلى جذوي اإلاعخىي اإلاعاش ي واسجفاع معذالث الفلش
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مجمىع ألاؾفاٌ خاسج الذساظت ( 0..02.442ؾفل  ،بيعبت ( %41.2مً مجمىع
ألاؾفاٌ(. 42
ٌ -الصخت :وان للعلىباث الاكخطادًت ؤزشَا في جخلف الىاكع الطخي  ،وصٍادة وفُاث
ألاؾفاٌ  ،واهدشاس ألامشاع  ،وكلت اإلاشاهض الصخُت  ،وهمُت الذواء فيها ال ًفي بداحت
اإلاجخمع  ،فهىان زالر مدافظاث حىىبُت في العشاق( اإلاثنى  ،وري كاس ،ومِعان سجلذ
ؤعلى معذالث بضابت مً خُث( الخلضم  ،والهضاٌ  ،وهلظ الىصن

(46

 ،وَزٍ اإلادافظاث

لذيها ؤعلى معذالث الفلش جطل بلى ( %24.4 ، 26.4 ، 24.2على الخىالي عام  ، 4104وكذ
اسجفع معذٌ جىكع الخُاة عىذ الىالدة مً ( 62.2ظىت بلى ( 20.2ظىت  ،واهخفؼ معذٌ
وفُاث ألاؾفاٌ الشغع مً ( 21.4 -20.2باأللف  ،واهخفؼ معذٌ وفُاث ألاؾفاٌ دون
(42

الخامعت مً ( 22-24.2باأللف للمذة 4102-4102

 .وسجلذ وعبت ؤلاهفاق على

الصخت وعبت مىخفػت عام  4102بلغذ ( ، %6ووعبت العيان اللزًً ًدطلىن على
خذماث صخُت (%46

(44

 .وَزا الاهخفاع في ؤلاهفاق ظُادي بلى عذم خطىٌ الفلشاء

على الخذماث الصخُت اليافُت مما ًضٍذ مً جذَىس الىغع الطخي للفلشاء .
ً
خبهطب-ضٍبضبث احلكىهت العراقٍت للتخفٍف هن الفقر :
 -1البطبقت التوىٌنٍت :
مً ابشص عُىب َزا الىظام َى عذم جمُحزٍ بحن ؾبلاث اإلاجخمع وجىفحرٍ للذعم
اإلادعاوي لؤلغىُاء والفلشاء على خذ ظىاء  ،وحعذد الخللاث التي جخىلى الخىىمت بداستها
في البرهامج مً عملُت الاظخحراد والىلل والخضن والخىصَع ما ًادي بلى جدمل جيالُف بداسٍت
ً
باَظت فػال عً بمياهُت خطىٌ فعاد مالي وبداسي  ،وعذم جدذًث كاعذة البُاهاث التي
ًخم الاعخماد عليها في الخىصَع  ،بر ٌ
ؤن َىان ؤظماء مىشسة ؤو التي لم ًخم ؤظلاؾها هزلً
ؤنﱟ َىان مىادا لم جطل بلى اإلاىاؾىحن ؤو جطلهم بىمُاث ؤكل مً اإلاخؿـ ؤو هىعُاث
(4.

سدًئت وجالفت

على الشغم مً رلً فلذ ظاَم بلى خذ ما مً معاعذة الفلشاء مً

الخطىٌ على ما ًدخاحىهه مً بعؼ اإلاىاد ألاظاظُت .
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 -2شبكت احلوبٌت االختوبعٍت :

جم جطمُم شبىت الخماًت الاحخماعُت بمىحب اللاهىن سكم ) 046لعىت  0.41اإلاعذٌ
مً ؤحل جخفُف وعبت الفلش بهذف دعم العىائل راث الذخل اإلاىخفؼ  ،والخللُل مً
الىبز الاحخماعي والدصجُع على العمل والخىظُف  ،وفي بذاًت عام  4112ؤعلىذ الخىىمت
ً
ً
العشاكُت شمىٌ ألاظش التي لها معُال عاؾال عً العمل في هظام الخماًت الاحخماعُت ،
ً
ً
وجخدذد الخماًت الاحخماعُت اعخمادا على حجم ألاظشة وجضداد جبعا لدجم العائلت  ،وبشصث
هلاؽ غعف في جؿبُله شيلذ علباث ؤمام هجاح اإلاششوع بعبب غُاب الخخؿُـ ،
وعذم وحىد دساظاث عملُت حصخظ مىاؾً اللىة والػعف  ،ووغع اإلاعالجاث والخلىٌ
ً
فػال عً ؤلاكباٌ الىثُف للمىاؾىحن لالظخفادة مً ؤلاعاهت  ،وجم جخطُظ مبلغ )211
ً
ملُاس دًىاس عشاقي ظىىٍا لخغؿُت جيالُفه عام  4116جم جخطُطها على شيل سواجب جطل
(21

 ،وما صاٌ َزا الىظام

بلى ( 011ؤلف دًىاس للعىائل التي ًطل عذدَا ظخت ؤفشاد
ً
كاضشا على معالجت الفلش ؤو ختى جخفُفه  ،وبهما عالجذ بعؼ آزاسٍ  ،وؤنها حعاوي مً
ً
عذة مشاول ألن بعؼ الفئاث اإلاعتهذفت لِغ مً الفلشاء  ،فػال عً وحىد ؤعذاد
هبحرة وَمُت غحر مشمىلت بهزا الىظام  ،لزلً فهي جدخاج بلى بعادة هظش في الششائذ
اإلاشمىلت  ،وفي صٍادة الشواجب للمعخدلحن وشمىٌ فئاث ؤخشي مثل العاؾلحن عً العمل
ً
مً الخشٍجحن  ،فػال عً الفعاد ؤلاداسي .
-3القروض :
ؤؾلم في عام  0.22بشهامج" الخإَُل اإلاجخمعي بالخيعُم بحن وصاسة العمل والشاون
ً
الاحخماعُت  ،ومىظمت العمل الذولُت  ،وجم اظتهذاف بعؼ اإلاعاكحن اللادسًٍ حضئُا على
ً
ً
العمل  ،وضشفذ لهم سئوط ؤمىاٌ حشغُلُت  ،وخلم َزا البرهامج هجاخا هبحرا  ،وؤؾلم
بشهامج اللشوع الطغحرة عام  4112بهذف الخذ مً الفلش مً خالٌ جىفحر العُىلت الىلذًت
للفئاث الاحخماعُت اإلادشومت لخإظِغ مشاسَع خذمُت , ،بهخاحُت  ،وججاسٍت ضغحرة ،
وخطظ مبلغ ( 21ملُىن دوالس لخامحن اخخُاحاث َزٍ اإلاشاسَع ( . 20وٍمىً الخخفُف
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مً الفلش باعخماد ظُاظاث ًخم مً خاللها جىحُه حضء مً اإلاىاسد هدى اللؿاعاث التي
ٌعمل بها الفلشاء إلوشاء اإلاشاسَع الطغحرة  ،واإلاخىظؿت  ،والىبحرة  ،وجإَُلها  ،وحشغُلها
مً خالٌ ضىادًم ؤلاكشاع والاظدثماس التي هي وظُلت مهمت لللػاء على البؿالت ،
وجفعُل دوس اللؿاع الخاص  ،وجدعحن ألاوغاع الاكخطادًت بهذف جىفحر فشص عمل
بغافُت  ،وصٍادة ؤلاهخاج  ،وسفع معذالث دخىٌ العاملحن في َزٍ اإلاشاسَع  ،وجخطف َزٍ
اللشوع بإن فىائذَا بعُؿت  ،وحعهُالث هبحرة في بهجاصَا واظتردادَا  ،وال جدمل خضٍىت
الذولت ؤًت جيالُف ألن سئوط ؤمىاٌ َزٍ الطىادًم حعترد مً اإلاعخلفحن وحعاد بلى
معخلفحن حذد في دوسة ال نهاًت لها .
-4التعلٍن :
اعخمذث الاظتراجُجُت التي اعخمذتها الذولت عام  4102على جخفُؼ معذٌ ألامُت بلى
الىطف  ،وجللُل الخفاوث بحن الجيعحن بيعبت ( ، %.4وجخطُظ ( %21في الخعلُم
اإلاخىظـ للفلشاء  ،ومً ؤحل رلً جم بىاء ( 4242مذسظت  ،وجشمُم ( 02.2مذسظت
للمشاخل وافت  ،وفخذ ( 406مذسظت لزوي الاخخُاحاث الخاضت( ، 24وَزا ؤلاضالح في
الخعلُم ؤظهم في الخخفُف مً الفلش .
 -5الصحت :
جم بعذاد اظتراجُجُت لخؿىٍش الىظام الطخي  ،وجدعحن اإلاشاهض الصخُت للمىاؾىحن
بدلىٌ عام  ، 4102ومً ؤحل جخفُؼ معذالث ألامشاع  ،ووفُاث ألاؾفاٌ  ،وألامهاث ،
والعُؿشة على ألامشاع الاهخلالُت  ،وخفؼ معذالث ظىء الخغزًت ؛ فلذ جم بوشاء ( 040
ً
مشهض ضخي للشعاًت الصخُت ألاولُت لُطبذ مجمىع اإلاشاهض ( 0.4.مشهضا وجم اعخماد
الىشف اإلابىش لخاالث ظىء الخغزًت مع جىفحر ألادوٍت واإلاعخلضماث الؿبُت لجمُع ؤفشاد
اإلاجخمع

(22

.

 -6هكبفحت الفطبد اإلداري وادلبيل :
اجخزث الخىىمت اظتراجُجُاث عذًذة إلايافدت الفعاد مً خالٌ حشىُل َُئت الجزاَت
العامت عام  ، 4112و حعُحن مفدش عام في ول وصاسة
324
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 -7االضرتاتٍدٍبث الطٍبضٍت :

جإحي اظتراجُجُاث الخخفُف مً الفلش في العشاق إلاعالجت جضاًذ معذالث الفلش بعذ
ا
ظىىاث مً الخشوب والعلىباث الاكخطادًت  ،وجىكف عجلت الخىمُت الاكخطادًت  ،بال ؤن
الخُاساث اإلاخاخت ؤمام الخىىمت إلاعالجتها جبذو عذًذة لىنها ضعبت  ،فهي جخؿلب بسادة
ظُاظُت مذعىمت باإلاىاسد , ،جخؿلب سئٍت جخؿُؿُت جخيامل فيها ألابعاد الاكخطادًت ،
والاحخماعُت  ،وكذ جم بعذاد الاظتراجُجُاث في غىء الىخائج التي ًخم الخىضل بليها بعذ
دساظت اإلاسح الاكخطادي  ،ومً اَم َزٍ الاظتراجُجُاث ما ًإحي :
 لجىت ظُاظاث الخخفُف مً الفلش  :جم حشىُلها في  411./00/42مً خالٌ علذاجفاكُت بحن العشاق  ،والبىً الذولي مىىهت مً وصاساث عذًذة  ،وؤعػاء مجلغ الىىاب ،
وخىىمت بكلُم هشدظخان  ،وجم الاجفاق على جىفُزَا في ؤسبع مشاخل جخػمً جىفحر كاعذة
بُاهاث خىٌ ماششاث الفلش ،والهذف منها َى الخخفُف مً خذة الفلش وجدلُم ألاَذاف
ؤلاهمائُت لؤللفُت التي ؤدث بلى جدعً في ماششاث الخىمُت البششٍت مىز عام  4112هدُجت
جدعً الىغع ألامني في البلذ الزي وان ًخىكع مً خالله خفؼ معذٌ الفلش (%21
(22

للمذة مً  4102-4101عما وان علُت عام 4112

 بظتراجُجُت جخفُف الفلش :اؾللها الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء وجىىىلىحُا اإلاعلىماث فيوصاسة الخخؿُـ والخعاون ؤلاهمائي للمذة مً  4102-4101شملذ مجمىعت مً الجهاث ،
ووان مً ؤَم ؤَذافها جللُظ معذٌ الفلش بيعبت ( %06على اإلاعخىي الىؾني  ،ؤي
جخفُف عذد الفلشاء مً ( 2-2مالًحن فلحر  ،وخفؼ معذٌ ألامُت مً (، %02-44
وصٍادة معذٌ الالخداق بالخعلُم الابخذائي مً ( ، %.4-22.4واإلاخىظـ مً (، %21-41.2
والثاهىي مً( ، %21-42.2وجللُظ عذد اإلاشمىلحن بىظام ؤلاعاهت الشهشٍت لِشمل مً
َم جدذ خـ الفلش  ،وجللُل الخفاوث بحن الجيعحن بضٍادة وعبت اإلاعاَمت في اليشاؽ
الاكخطادي مً (%0..4-04.4

(22

 .وبدعب هخائج اإلاسح الاحخماعي والاكخطادي لؤلظشة

في العشاق اهخفػذ وعبت الفلش بحن العيان بلى ؤكل مً ( ، %0.بر جػمىذ مىاصهت عام
 4104مشاسَع عذة منها بىاء مجمعاث ظىىُت للفلشاء واؾئت اليلفت وبصالت اإلاذاسط
325

1029

مجلت آداب البصرة /العدد88

الؿُيُت ودعم ضىذوق اللشوع الطغحرة للفلشاء بمبلغ ( 01-2ملُىن دًىاس  ،وَشمل
اللشع ألاسامل واإلاعىكحن واإلاهجشًٍ واإلاخػشسًٍ مً العملُاث ؤلاسَابُت وغحرَم وهزلً
(26

ًىاء مشاهض الشعاًت الصخُت ألاولُت

.

اظتراجُجُت الخخفُف مً الفلش  : 4140-4102بذؤث ؤعمالها في ؤسبُل مً شباؽ 4102بالخعاون مع البىً الذولي  ،ومً ؤَم ؤولىٍاتها دعم الاظخلشاس في اإلاىاؾم اإلادشسة  ،والعمل
بىدى خثِث لتهُئت البِئت والظشوف اإلاىاظبت إلاىاؾني اإلاىاؾم اإلادشسة  ،وَزا ًخؿلب
حهىدا هبحرة لػمان الخذماث ألاظاظُت (الصخت  ،والخعلُم  ،والعىً  ،وبعادة ألاعماس
بعذ جىكف الىثحر مً اإلاشاسَع ؤو جذمحرَا وحعؿُلها في اإلاىاؾم اإلادشسة  ،وٍخىلى مهمت
بعادة ألاعماس ضىذوق بعادة ؤلاعماس مً خالٌ الاظخفادة مً اإلاىذ واللشوع الذولُت ،
ً
ً
وجإهُذ ؤن ًىىن اللؿاع الخاص ششٍيا فاعال في عملُت جىفُز ؤوشؿت الاظتراجُجُت فػال
عً الترهحز على مبذؤ الالمشهضٍت بهذف جخفُف الاعخماد الىبحر على الىفـ  ،ومً ابشص
الخدذًاث التي جىاحه جىفُز َزٍ الاظتراجُجُت هي الذماس الزي خلفخه الخشب غذ ؤلاسَاب
التي ولفذ اإلاىاصهت ؤمىالا ؾائلت جازش على الخخطُطاث التي ًمىً جىحيهها هدى دعم
مشاسَع الخخفُف مً الفلش في ظل جشاحع معذالث الىمى الاكخطادي وغُاب اإلاىافعت
اللىٍت  ،وجباؾا عملُت ؤلاضالح  ،ودخىٌ العشاق في اجفاكُت الائخمان اإلاالي مع ضىذوق
الىلذ الذولي  ،وجشاحع ؤظعاس الىفـ  ،وٍمىً مىاحهه َزٍ الخدذًاث بما ًمخلىه مً
زشواث معذهُت ؤخشي  ،والعُاخت الذًيُت  ،وجإظِغ الطىذوق الاحخماعي للخىمُت
هماظعت معخللت ،وجإظِغ حمعُاث مدلُت لطغاس الفالخحن  ،ودعم الخشٍجحن مً خالٌ
مىدهم كؿع ؤساض ي صساعُت بهذف صٍادة ؤلاهخاج  ،وبكامت مشاسَع صساعُت ضغحرة ومخىظؿت،
وبىاء مجمعاث ظىىُت واؾئت اليلفت للفلشاء  ،والعمل على جىفحر الؿاكت الىهشبائُت
(22

للفلشاء بىاظؿت ألالىاح الشمعُت

.

 -8الطٍبضبث ادلبلٍت :
واهذ ؤلاضالخاث اإلاالُت التي اهخهجتها لها هخائج بًجابُت على معخىي الاكخطاد الىلي ،
بر ؤظهمذ العُاظاث اإلاالُت والىلذًت في خذور حغحراث بًجابُت باججاٍ جدعً الذخىٌ ؛
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فلذ ؤظهمذ العُاظت الىلذًت في اظخلشاس العملت  ،وغبـ معذالث الخطخم في خحن
ظاَمذ العُاظت اإلاالُت الخىظعُت في جدعً جىصَع الذخل لطالح مىظفي اللؿاع العام
بعذ حعشع دخىلهم الخلُلُت بلى الاهخفاع بعبب الخطاس الاكخطادي وما جبعه مً
(24

انهُاس هبحر في كُمت الذًىاس العشاقي في الدععُيُاث مً اللشن اإلااض ي

.

-9خطت التنوٍت الىطنٍت للوذة : 2013 -2007
جػمىذ جلً الخؿت اإلاشجبؿت في بضالح ظُاظاث ظىق العمل خفؼ معذٌ البؿالت
بلى ( ، %6وصٍادة معذٌ اإلاشاسهت في اليشاؽ الاكخطادي بلى ( ، %61وجؿىٍش فعالُاث
ظىق العمل  ،وصٍادة بهخاحُت اللىي العاملت  ،وجىفحر مىاخاث وبِئت عمل مالئمت ،
(2.

وجىظُع هؿاق العمل اإلادمي

.

 -10تشرٌعبث رللص النىاة :
اضذس مجلغ الىىاب العشاقي حششَعاث عذًذة للخذ مً ظاَشة الفلش بحن ألاظش
العشاكُت الفلحرة  ،ومنها دعم ؾالب الجامعاث العشاكُت بمىدت دساظُت حعُنهم على بهماٌ
دساظتهم ؾبلذ لؤلعىام  4102و  ، 4102ودعم الىاصخحن العشاكُحن حشاء العملُاث
ً
ؤلاسَابُت وحعىٍؼ اإلاخػشسًٍ منهم  ،فػال عً كشوع ؤلاظيان واللشوع الضساعُت
بإظعاس فائذة مذعىمت اوعىعذ في صٍادة مخىظـ هطِب الفشد مً الذخل اللىمي في
العشاق بإهثر مً ( %21عام  4104هدُجت مػاعفت معذالث بهخاج الىفـ وجطذًشٍ فػال
(21

اظخلشاس ؤظعاسٍ عىذ معذالث مشجفعت
ً
ضبدضب -هطتقبل الفقر يف العراق :

.

ًمىً جىكع زالزت ظِىاسٍىَاث للفلش في العشاق على اإلاذي اإلاخىظـ والبعُذ  ،وهي :

ً
العِىاسٍى ألاوٌ  ،ظِىاسٍى اسجفاع معذالث الفلش في العشاق  :وفُت ًضداد الفلشاء فلشا ،
بفعل الضٍادة العياهُت  ،وجشاحع ؤظعاس الىفـ  ،وجشدي الىغع ألامني الزي ًشافله اسجفاع
في ألاظعاس  ،وجذوي اللذسة الششائُت  ،وصٍادة في ؤعذاد العاؾلحن عً العمل مما ًادي بلى
خذور اغ ؿشاباث داخلُت تهذد امً الذولت  ،والىظام اللائم الزي ٌععى للخخفُف مً
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خذٍ اإلاشاول الذاخلُت باالكتراع الخاسجي الزي ظُجعل الذولت جخػع إلسادة الذوٌ
الذائىت  ،وختى ال ًدطل رلً العِىاسٍى ًجب ؤن جػع الذولت ظُاظت للخذ مً الضٍادة
العياهُت  ،وجىىَع الاكخطاد العشاقي وعذم اعخمادٍ على الىفـ هععلت واخذة للخطذًش ،
وجلىٍت دوس اإلااظعاث الدششَعُت والخىفُزًت  ،وحعضٍض اظخلالٌ اللػاء  ،وبًجاد عالكاث
مخىاصهت مع حمُع دوٌ العالم بما ًػمً اإلاطالح اإلاشترهت  .وال ًمىً ؤن ًدذر َزا
العِىاسٍى على اإلاذي اللشٍب في ظل الىغع الخالي ووحىد اخخُاؾي مً العملت الطعبت
ً
واظخمشاس بهخاج الىفـ  ،ووحىد اخخُاؾي هبحر  ،فػال عً الاظخلشاس اليعبي .
العِىاسٍى الثاوي  :ظِىاسٍى اظخمشاس الىغع الشاًَ ً :بلى الىغع الخالي عما َى علُت
ألان دون جدلُم بهجاص فعلي لخخفُف خذة الفلش على اإلاذي اإلاخىظـ  ،بعبب حعذد
حهاث ضىع اللشاس  ،وظىء الخخؿُـ  ،وختى هخجاوص الىغع الخالي البذ مً وغع
اظتراجُجُاث مخياملت للخخفُف مً الفلش وغمان جىفُزَا في خؿـ وبشامج جىمىٍت
كطحرة ألامذ .
العِىاسٍى الثالث  ،ظِىاسٍى الخذ مً ظاَشة الفلش وخفؼ معذالجه  :جدلم الذولت في
اظتراجُجُاتها الخالُت َذفها اإلايشىد في اللػاء على الفلش بعذ جدلُم ألامً  ،وجدعً
الاكخطاد العشاقي  ،وٍدذر رلً بعذ اهتهاء الخشب على ؤلاسَاب  ،وعىدة حمُع الىاصخحن
بلى مىاؾلهم  ،وحشغُل اإلاطاوع اإلاعؿلت  ،وكُام مشاسَع ضىاعُت حذًذة  ،وجىمُت اللؿاع
الضساعي  ،والعُاحي  ،وجفعُل دوس اإلااظعاث الاحخماعُت  ،ومىظماث اإلاجخمع اإلاذوي ،
وسفع وعبت اإلاشاسهت العُاظُت  ،ووغع بشهامج فعاٌ لشعاًت ؤصخاب الذخىٌ اإلادذودة ،
وصٍادة في ؤلاعاهاث التي جلذم ممىً ال دخل له باالظخفادة مً الخجاسب العاإلاُت في َزا
اإلاجاٌ  ،وَىان بمياهُت في جدلُم َزا العِىاسٍى في خالت وحىد بداسة حُذة في الذولت
واإلاىاسد الاكخطادًت  ،وجدلُم العذالت الاحخماعُت .
وفي ظل الظشوف الخالُت هدً هخىكع خذور العِىاسٍى الثاوي  ،مع جشاحع ؾفُف في
وعبت الفلش بعذ جدلُم هىع مً الاظخلشاس ألامني  ،وعىدة معظم الىاصخحن  ،واهىفاء باس
ؤلاسَاب على شيل خالًا جيشـ في ؤماهً مدذودة بحن فترة وؤخشي  ،وحشغُل حضء مً
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اإلاشاسَع اإلاعؿلت  ،وعىدة اليشاؽ الضساعي والعُاحي للمىاؾم اإلادشسة مً ظُؿشة داعش
 ،هما ظُادي رلً بلى حلب بعؼ الاظدثماساث ألاحىبُت للعمل في العشاق .
االضتنتبخبث :
وعخيخج مً دساظدىا العابلت ما ًإحي :
ؤن الفلش في العشاق له ؤظباب مخعذدة جخعلم باإلاشخلت الخاسٍخُت التي مش بها .
 -0ﱟ
 -4ؤظهمذ العُاظاث الخىىمُت في جضاًذ الفلش  ،على الشغم مً الاهفخاح الاكخطادي
والاظخلشاس اليعبي في بعؼ اإلادافظاث .
-2جضاًذث وعبت الفلش بعبب جشاحع الىمى الاكخطادي  ،وجإزشث ؤوغاع العيان في
اإلادافظاث التي خػعذ لعُؿشة داعش عام  ، 4102الزي ؤدي بلى اسجفاع وعبت الفلش
فيها بذسحاث هبحرة ،
-2جشن الفلش آزاس ظُاظُت واكخطادًت واحخماعُت على اإلاجخمع العشاقي مً بُنها اسجفاع
وعبت الجشٍمت ،والهجشة الذاخلُت والخاسحُت  ،والىمى الخػشي اإلاتزاًذ وظهىس
العشىائُاث عىذ اؾشاف اإلاذن  ،وصٍادة وعبت الدعشب مً اإلاذاسط  ،وجشاحع اإلاعخىي
الطخي  ،وجذوي في معخىي الخذماث العامت .
-2وبالشغم العُاظاث والاظتراجُجُاث التي وغعتها الذولت في الخخفُف مً الفلش  ،فلم
جدلم ؤَذافها بشيل وامل .
ادلقرتحبث :
-0ظً الدششَعاث واللىاهحن  ،والاظخفادة اإلاخىاصهت مً اإلاىافع والخذماث  ،ومداسبت
الفعاد اإلاالي وؤلاداسي  ،ومطادس الذخل غحر اإلاششوع  ،ومعالجت ؤوغاع اإلاعشخحن مً
العمل في الذوائش اإلاىدلت.
 -4وحىد شبياث ؤمان احخماعي فعالت حعمل على اججاَاث مخعذدة مً ؤَمها  :جلذًم
اللشوع واإلاىذ للمشاسَع الفشدًت الطغحرة  ،وجىفُز بشهامج إلاىذ ؤلاعاهاث الؿاسئت لؤلظش
الفلحرة في خاالث اإلاشع والىفاة والىىاسر وغحرَا  ،وجىفُز بشهامج إلاعاعذة الؿلبت
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الفلشاء  ،وشمىٌ اإلاعاكحن وألاسامل وألاًخام وروي الشهذاء  ،العمل على سفع ظلف
ؤلاعاهت الاحخماعُت لؤلفشاد بلى ما فىق خـ الفلش .
-2جىفحر كاعذة بُاهاث عً الفلش بشيل دوسي  ،وبوشاء مشهض للبدىر ٌعنى بشاون الفلش .
-2الاَخمام بعىق العمل  ،والعمل جدعحن كىة العمل مً خُث الخذسٍب والخإَُل ليي
وعخؿُع الخطىٌ على ؤهبر كذس مً ؤلاهخاحُت وؤعلى ؤحش للعامل  ،والعمل على دمج
الفلشاء في ظىق العمل .
-2سفع معاَمت اللؿاع الضساعي في الىاجج اللىمي ؤلاحمالي بذعم معخلضماث ؤلاهخاج ،
ً
وجىمُت ألاوشؿت الضساعُت  ،واظخطالح ألاساض ي  ،فػال عً جىصَع ألاساض ي راث اإلالىُت
العامت على الىفاءاث اإلادلُت بىظام الخإححر اإلاِعش.
-6وغع ظُاظت ظياهُت واضخت للخذ مً الىمى العياوي  ،وكُام مشاسَع بظياهُت حذًذة
للفلشاء .
 -2الخيعُم بحن العُاظاث الاكخطادًت  ،والاحخماعُت  ،والخإهُذ على جىىع مطادس الىمى
الاكخطادي واظخذامخه  ،وعذم الاعخماد على الىفـ هعلعت واخذة .
-4ؤعذاد اظتراجُجُت وؾىُت فاعلت حعمل على ميافدت الفلش  ،وألامُت  ،والبؿالت  ،وجفعُل
الخعلُم ؤلالضامي  ،وجدلُم اإلاعاواة بحن الجيعحن  ،وسفع اإلاعخىي الخعلُمي وسبؿه
باخخُاحاث العىق مع الترهحز على الشكابت والخلُُم لخلً ألاَذاف .
-.جدصجع اللؿاع الخاص على جفعُل دوسٍ في اليشاؽ الاكخطادي  ،وحعضٍض اللذسة على
خفض وحزب الاظدثماساث اإلادلُت وألاحىبُت اللادسة على جىلُذ فشص عمل حذًذة .
-01ؤًجاد بعاهاث لىباس العً واإلاخلاعذًً الهخفاع دخىلهم بطفت عامت  ،وٍىىن رلً
ؤما عبر بؿاكاث مذعىمت  ،ؤو مبالغ هلذًت  ،والعمل بىظام البؿاكت الصخُت والخامحن الطخي .

 -00الخىمُت اإلاخىاصهت في حمُع اإلادافظاث بشيل مخىاصن مع ألاخز بىظش الاعخباس
وخطىضُت ول مدافظت .
 -04بعادة الىاصخحن بلى مىاؾلهم  ،وبعماسَا بالخعاون مع اإلاىظماث الذولُت  ،وحعىٍؼ
اإلاخػشسًٍ .
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( 0ظعذ عبذ هجم العبذلي  ،وؤصَاس خعً علي  ،ازش الخىظحر اإلاالي على الفلش في العشاق للمذة
 ، 4101-0.41مجلت العلىم الاكخطادًت وؤلاداسٍت  ،م ، 41العذد ، 2.ولُت ؤلاداسة والاكخطاد ،
حامعت بغذاد  ، 4102 ،ص. 426
( 4ضباح سخُم مهذي ألاظذي  ،معخلبل الخىمُت البششٍت في غىء معخجذاث البِئت
الاكخطادًت في العشاق ،ؤؾشوخت دهخىساٍ  ،ولُت ؤلاداسة والاكخطاد ،حامعت الىىفت ،4101،
ص. 21
( 2عبذ الشصاق الفاسط  ،الفلش وجىصَع الذخل في الىؾً العشبي  ،مشهض دساظاث الىخذة
العشبُت  ،ؽ ،0بحروث  ، 4110 ،ص. 22
( 2ضفاء عبذ الجباس اإلاىظىي  ،وؾالب خعحن فاسط الىشٍؿي  ،كُاط وجدلُل الفلش بذاللت
ألامً الغزائي والفئاث الهشت في مذًىت هشبالء  ،مجلت حامعت هشبالء  ،العلمُت  ،اإلاجلذ
العادط  ،العذد  ، 4حامعت هشبالء  ، 4114 ،ص. 412
( 2حامعت الذوٌ العشبُت  ،اإلاىظمت العشبُت للخىمُت الضساعُت  ،دساظت اججاَاث وماششاث
الفلش في الذوٌ العشبُت  ، 411. ،ص. .

ً
ً
(* خـ الفلش اإلاذكع في العشاق ٌعاوي ( 2242.دًىاسا /فشد شهشٍا  ،في خحن ًبلغ خـ الفلش
ً
ً
اإلاؿلم ( 264.6دًىاسا /فشد شهشٍا خعب هخائج اإلاسح الاحخماعي والاكخطادي لعىت ، 4112
ًىظش ( :عباط فاغل الععذي  ،حغشافُت الفلش في العشاق  ،مجلت ولُت التربُت ألاظاظُت ،
العذد  ، 04حامعت بابل  ، 4102 ،ص. 211
( 6مشهض بالدي للذساظاث وألابدار الاظتراجُجُت  ،كعم خلىق ألاوعان  ،وخذة شاون
ألاكلُاث مشىالث الىاصخحن في العشاق  ، 4102 ، ،ص. 4
( 2علي شىهذ العبُذي  ،وظهحر كدؿان الخاضيي  ،جدلُل ماششاث الفلش في الشٍف العشاقي
باظخخذام ؤظلىب الخدلُل العاملي  ،مجلت ؤلاداسة والاكخطاد  ،العذد  ، 011الجامعت
اإلاعدىطشٍت  ، 4102 ،ص. 44
( 4وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،هخائج اإلاسح الاحخماعي والاكخطادي ، 4104
ص. 41
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( .وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،ماششاث الدشغُل والبؿالت ،
.http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55
( 01عاضم خاهم الجبىسي  ،وخاهم فىُخ الخفاجي  ،مشيلت الفلش الخػشي في مذًىت
الذًىاهُت  ،مجلت اللادظُت  ،اإلاجلذ العادط عشش العذد ، 0حامعت اللادظُت  ، 4106 ،ص
.210
( 00ضىذوق الىلذ العشبي  ،الخلشٍش الاكخطادي اإلاىخذ  ،ؤبىظبي  ، 4102اإلاالخم ؤلاخطائُت ،
ص. 442

ً
(** اظخخشحذ وعبت الىمى اعخمادا على  :اإلاعادلت الخالُت

X100

 =Rوعبت الىمى  =n ،عذد العىىاث  =P0 ،كُمت اإلاخغحر في ظىت ألاظاط  = p1 ،كُمت اإلاخغحر في
ظىت اإلالاسهت
ًىظش ( :خلىد مىي ى عمشان  ،وسَعان عبذ ؤلامام صعالن  ،اظخخذام بعؼ ألاظالُب ؤلاخطائُت
للخيبا باظتهالن الؿاكت الىهشبائُت في اإلاملىت العشبُت الععىدًت  ،مجلت العلىم الاكخطادًت ،
العذد  ، 4.اإلاجلذ الثامً  ،ولُت ؤلاداسة والاكخطاد  ،حامعت البطشة  ، 4104 ،ص. 462
( 04ضىذوق الىلذ العشبي  ،مطذس ظابم  ،ص. 22
( 02وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،حعذاد  0..2وجلذًشاث . 4112
( 02وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،جلذًشاث  4104و. 4102
( 02علي عبذالهادي ظالم  ،مطذس ظابم  ،ص. 061
(16)http://www.iraqiwomensleague.com/mod.php?mod=news&modfile=item&ite
mid=25814#.WSc88jf-uic.
(*** اعخمذث بخطائُت وصاسة الخخؿُـ خعب آخش مسح للفلش في العشاق حشي عام 4104
وعام  4102وجم جبىٍب وحمع البُاهاث فُه على ؤظاط اإلاىاؾم ؤلاكلُمُت ولِغ اإلادافظاث .
( 02مىكع الخشة خذر  ،حعشف على وعبت الفلش في العشاق،
http://alhurrahadath.net/13044--.html4102/10/02
( 04الىىس هُىص  ، ،ماًى http://alnoornews.net/archives/110768 ،4102 ،44
( 0.بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهمائي  ،جلشٍش الخىمُت البششٍت  ، 4102ص. 42-44
( 41ضىذوق الىلذ العشبي  ،مطذس ظابم  ،ص. 242
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( 40هذوٍ َالٌ حىدٍ  ،جدلُل وكُاط اججاَاث الفلش في العشاق  ،ؤؾشوخت دهخىساٍ  ،ولُت
ؤلاداسة والاكخطاد ،حامعت البطشة  ،4116 .ص. 024
( 44وصاسة الخخؿُـ وبِذ الخىمت  ،الخلشٍش الىؾني للخىمُت البششٍت  ، 4102ؽ، 4102 ، 0
ص. 24
( 42خُذس مجُذ عبىد الفخالوي  ،دوس العُاظاث اإلاالُت في معالجت مشيلت الفلش في العشاق ،
ؤؾشوخت دهخىساٍ  ،ولُت ؤلاداسة والاكخطاد  ،حامعت الىىفت  ، 4114 ،ص. 000
( 42ضىذوق الىلذ العشبي  ،مطذس ظابم  ،ص. 242، 244
( 42مىظمت الامم اإلاخدذة للؿفىلت  ،الخلشٍش اللؿشي خىٌ ألاؾفاٌ خاسج اإلاذسظت 4102 ،
ص. 4
( 46العشاق ،جلشٍش الفلش والاهذماج والشفاَُت ( 4104 -4112وعذ الىفـ والىمى الغحر مخدلم
 ،ص. 42
( 42وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،ماششاث دًمىغشافُت وظياهُت 4102-4102 ،
( 44وصاسة الخخؿُـ وبِذ الخىمت  ،الخلشٍش الىؾني للخىمُت البششٍت  ، 4102مطذس ظابم ،
ص. 44
( 4.ضىذوق الىلذ العشبي  ،مطذس ظابم  ،ص. 204
( 21خُذس وعمت غالي  ،جلُُم هظام الخىصَع العام (البؿاكت الخمىٍيُت في العشاق وآلافاق
.اإلاعخلبلُت لخؿىٍشٍ  ،حشٍذة اإلاذي  ،العذد  ، 0422خضٍشان  ، 4114ص. 0
( 20عبذ الخالم دبي الجبىسي ،الاكخطاد العشاقي وواكع الخىمُت البششٍت في ظل الخدىالث
الجذًذة  ،مجلت ولُت ؤلاداسة والاكخطاد  ،حامعت بابل ،العذد  ،0العىت الخامعت  ،حامعت
بابل  ، 4102 ،ص. 6.
( 24خىان عبذ الخػش َاشم ومها عالوي ساض ي  ،ظبل مىاحهت الفلش وؤزشَا في حعضٍض الخىمُت
اإلاعخذامت في العشاق  ،مجلت الغشي للذساظاث الاكخطادًت وؤلاداسٍت  ،اإلاجلذ  ، 4العذد ،42
ولُت ؤلاداسة والاكخطاد  ،حامعت الىىفت  ، 4104 ،ص. 022-026
( 22اإلاطذس هفعه  ،ص. 024
( 22اإلاطذس هفعه  ،ص041
( 22اإلاطذس هفعه  ،ص041
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( 26وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،الخلشٍش الىؾني الخدلُلي لؤلَذاف ؤلاهمائُت
لؤللفُت  ، 4101ص. 2-6
( 22اإلاطذس هفعه  ،ص. 2-6
( 24وصاسة الخخؿُـ ،جلشٍش الخىمُت البششٍت لعام  ، 4102مطذس ظابم  ،ص. 24
( 2.هبُل عضامي ألامً والفلش ..معادلت عىعُت في العشاق
http://www.nrttv.com/ar/Detail.aspx?Jimare=27639.
( 21وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،ؤلاظتراجُجُت الىؾىُت للخخفُف مً الفلش،
مطذس ظابم  ،ص. 2

ادلصبدر :
( 0ألاظذي  ،ضباح سخُم مهذي  ،معخلبل الخىمُت البششٍت في غىء معخجذاث البِئت
الاكخطادًت في العشاق ،ؤؾشوخت دهخىساٍ  ،ولُت ؤلاداسة والاكخطاد ،حامعت الىىفت . 4101 ،
( 4ألامم اإلاخدذة  ،بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهمائي  ،جلشٍش الخىمُت البششٍت . 4106
( 2حامعت الذوٌ العشبُت  ،اإلاىظمت العشبُت للخىمُت الضساعُت  ،دساظت اججاَاث وماششاث
الفلش في الذوٌ العشبُت . 411. ،
( 2حىدٍ  ،هذوٍ َالٌ  ،جدلُل وكُاط اججاَاث الفلش في العشاق  ،ؤؾشوخت دهخىساٍ  ،ولُت
ؤلاداسة والاكخطاد ،حامعت البطشة . 4116 .
( 2الععذي  ،عباط فاغل  ،حغشافُت الفلش في العشاق  ،مجلت ولُت التربُت ألاظاظُت  ،العذد
 ، 04حامعت بابل . 4102 ،
( 6ضىذوق الىلذ العشبي  ،الخلشٍش الاكخطادي اإلاىخذ  ،ؤبىظبي . 4102
( 2عاضم خاهم الجبىسي  ،وخاهم فىُخ الخفاجي  ،مشيلت الفلش الخػشي في مذًىت الذًىاهُت
 ،مجلت اللادظُت  ،اإلاجلذ العادط عشش العذد ، 0حامعت اللادظُت . 4106 ،
( 4العبذلي  ،ظعذ عبذ هجم  ،وؤصَاس خعً علي  ،ازش الخىظحر اإلاالي على الفلش في العشاق للمذة
 ، 4101-0.41مجلت العلىم الاكخطادًت وؤلاداسٍت  ،م ، 41العذد ، 2.ولُت ؤلاداسة والاكخطاد ،
حامعت بغذاد . 4102 ،
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( .العبُذي  ،علي شىهذ  ،وظهحر كدؿان الخاضيي  ،جدلُل ماششاث الفلش في الشٍف العشاقي
باظخخذام ؤظلىب الخدلُل العاملي  ،مجلت ؤلاداسة والاكخطاد  ،العذد  ، 011الجامعت
اإلاعدىطشٍت . 4102 ،
( 01عضامي  ،هبُل  ،ألامً والفلش .معادلت عىعُت في العشاق
http://www.nrttv.com/ar/Detail.aspx?Jimare=27639.
( 00عمشان  ،خلىد مىي ى  ،وسَعان عبذ ؤلامام صعالن  ،اظخخذام بعؼ ألاظالُب ؤلاخطائُت
للخيبا باظتهالن الؿاكت الىهشبائُت في اإلاملىت العشبُت الععىدًت  ،مجلت العلىم الاكخطادًت ،
العذد  ، 4.اإلاجلذ الثامً  ،ولُت ؤلاداسة والاكخطاد  ،حامعت البطشة . 4104 ،
( 04غالي  ،خُذس وعمت  ،جلُُم هظام الخىصَع العام (البؿاكت الخمىٍيُت في العشاق وآلافاق
اإلاعخلبلُت لخؿىٍشٍ  ،حشٍذة اإلاذي  ،العذد  ، 0422خضٍشان .4114
( 02الفاسط ،عبذ الشصاق  ،الفلش وجىصَع الذخل في الىؾً العشبي ،مشهض دساظاث الىخذة
العشبُت  ،ؽ ،0بحروث . 4110 ،
( 02الفخالوي  ،خُذس مجُذ عبىد  ،دوس العُاظاث اإلاالُت في معالجت مشيلت الفلش في العشاق ،
ؤؾشوخت دهخىساٍ  ،ولُت ؤلاداسة والاكخطاد  ،حامعت الىىفت . 4114 ،
( 02مشهض بالدي للذساظاث وألابدار الاظتراجُجُت  ،كعم خلىق ألاوعان  ،وخذة شاون
ألاكلُاث مشىالث الىاصخحن في العشاق 4102 ، ،
( 06اإلاىظىي  ،ضفاء عبذ الجباس وؾالب خعحن فاسط الىشٍؿي  ،كُاط وجدلُل الفلش بذاللت
ألامً الغزائي والفئاث الهشت في مذًىت هشبالء  ،مجلت حامعت هشبالء  ،العلمُت  ،اإلاجلذ
العادط  ،العذد  ، 4حامعت هشبالء . 4114 ،
( 02مىظمت ؤلاظىىا  ،اللجىت الاكخطادًت والاحخماعُت لغشب آظُا  ،مسح للخؿىساث
الاكخطادًت والاحخماعُت في مىؿلت ؤلاظىىا . 4102-4106 ، 4106-4102
( 04مىظمت ألامم اإلاخدذة للؿفىلت  ،الخلشٍش اللؿشي خىٌ ألاؾفاٌ خاسج اإلاذسظت .4102 ،
( 0.مىكع الخشة خذر  ،حعشف على وعبت الفلش في العشاق4102/10/02 ،
http://alhurrahadath.net/13044--.html.
( 41الىىس هُىص  ،اليششة ؤلالىتروهُت  ،ماًى 4102 ، 44
http://alnoornews.net/archives/110768.
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( 40وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،الاظتراجُجُت الىؾىُت للخخفُف مً الفلش،
اللجىت العلُا لعُاظاث الخخفُف مً الفلش . 411. ،
( 44وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،ألاَذاف الخىمىٍت لؤللفُت في العشاق لعىت
 4102وهظشة إلاا بعذ عام .4102
( 42وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،حعذاد  ، 0..2وجلذًشاث . 4112
(42

وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،جلذًشاث  4104و. 4102

( 42وصاسة الخخؿُـ  ،جلشٍش الفلش والاهذماج والشفاَُت ( 4104 -4112وعذ الىفـ والىمى
الغحر مخدلم .
( 46وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،الخلشٍش الىؾني الخدلُلي لؤلَذاف ؤلاهمائُت
لؤللفُت .4101
( 42وصاسة الخخؿُـ وبِذ الخىمت  ،الخلشٍش الىؾني للخىمُت البششٍت  ، 4102ؽ. 4102 ، 0
( 44وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء وجىىىلىحُا اإلاعلىماث  ،خاسؾت الخشمان
ومعخىٍاث اإلاعِشت في العشاق 4100
( 4.وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،ماششاث الدشغُل والبؿالت  ،واإلااششاث
الذًمىغشافُت والعياهُت . http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-48-55
( 21وصاسة الخخؿُـ  ،الجهاص اإلاشهضي لئلخطاء  ،هخائج اإلاسح الاحخماعي والاكخطادي . 4104
( 20وصاسة اإلاىاسد اإلاائُت  ،الهُئت العامت للمعاخت  ،خشٍؿت العشاق ؤلاداسٍت . 4102 ،
(َ 24اشم  ،خىان عبذ الخػش  ،ومها عالوي ساض ي  ،ظبل مىاحهت الفلش وؤزشَا في حعضٍض
الخىمُت اإلاعخذامت في العشاق  ،مجلت الغشي للذساظاث الاكخطادًت وؤلاداسٍت  ،اإلاجلذ  ، 4العذد
 ،42ولُت ؤلاداسة والاكخطاد ، ،حامعت الىىفت . 4104 ،
(33)http://www.iraqiwomensleague.com/mod.php?mod=news&modfile=item&ite
mid=25814#.WSc88jf-uic.
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