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املستخلص:
ا
أن إظهار التقارب بين التنمية وحقوق إلانسان يأتي من أن كل منهما يسعى إىع جععل
الحيععاة ععي أصوععل مععورلا مععن كععل تععامين كاصععة مت لبا هععا وأن مععن بععين اات عرال الدالععة
علع ع يل ععا ععي اات ع عرال الاجتماعي ععة والس ععل تتم ععل ععي أجن ععدة حق ععوق إلانس ععان بال ععحة
والتعل ععيم والس عع،ن االو ععم إي ت ععوصي ال ععدمال ال ععحية تع ع عل تقلي ععل نس ععبة ااي ععا ر الس ععل
يتعرض لها إلانسان من كل ألامراض مما يتدي إى زيادة العمر ااتوقع لإلنسان ولعو معا
ي ععتفر ععي تحس ععن قدرت ععا أم ععا ال ععدمال التعليمي ععة صتوصي ل ععا أيو ععا ي ععتدي دورا اي ابي ععا م ععن
كع ععل تحسع ععين اليانع ع ااعر ع ععي لإلنسع ععان وتوبع ععيع صع ععر العمع ععل أمامع ععا أمع ععا بيصع ععو
الس ع،ن االوععم وهنععا اااععان ال ع ي يمععارس صيععا إلانسععان كععل قوبععا ألابععرية والاجتماعيععة
وال قاصيععة والديةيععة كمععا انععا يععوصر لععا الحمايععة مععن اايععا ر السععل قععد يتعععرض لهععا بععوا مععن
آلاكعرين أ معن ألاحعوا اليويععة ااتقلبعة (حعر وبععرد) معن كعل يلععا يععد تعوصي ال ععدمال
ال ععحية والتعليميعة والسعع،ن مععن بععين ألالععداس السععل تسععى التنميععة لتحقيقهععا و ععي الوقع
ياتععا ععي م ععن حق ععوق إلانسععان ألام ععيلة وا ي ععوز التن ععاز عنهععا  .ض ععمن حال ععة الع عراق وع ععن
ا
ا
ريق ل ه اات رال يتبين لنا أن لناك نقصا حامل ي ال عدمال ال عحية ممعا يت لع
تب ع ععل إبع ععع اتي ية وابع عععة للنهع ععوض بع ععالواقع الص ع ع ي وتحسع ععين البةيع ععة التحتيع ععة وتحع ععدي
ألاجهع ة وااسععتل مال ال بيععة وإعععادة بنععا النعععا الصع ي علع أن يراصععق يلععا رصععع كفععا ة
ا
العععاملين مععن أ بععا ويوي مهععن تععحية ععي م ععاال الوقايععة والعععل مععن ألام عراض صوععل
عععن ت ععوير ااتبسععال وااراكع ألاكاديميععة والبح يععة ااعنيععة باا ععا ال ععل بمععا يتواصععق مععع


بح مستل من ا روحة الدكتوراه العاودة إى ال ال عباس علي محمد.
E-mail: nabilj.2006@yahoo.com
E-mail: abw_63@yahoo.com
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الت ععور الحامععل عل ع ااسععتو العععال ل .أمععا ععي م ععا التعلععيم ألامععر لععم ييتل ع إي يعععاني
نع ععا التعل ععيم ععي العع عراق م ععن مو ععاكل ع ععدة ولا ععي ي ععتم ت اوزل ععا اب ععد م ععن إع ععادة العم ععل
ب ععالتعليم إلال ام ععي ومح ععو ألامي ععة وزي ععادة الالتم ععا بالبةي ععة التحتي ععة م ععن ك ععل زي ععادة ع ععدد
ا
ااععدارس ومععن فععم ت ععوير الاععوادر التعليميععة وتحسععين مسععتو الرواتع وألاجععور صوععل عععن
إعادة النعر بااناهج التعليمية.
الكلمات الدالة:
التنميع ععة حق ع ععوق إلانس ع ععان اافوض ع ععية السع ععامية لحق ع ععوق إلانس ع ععان إلاع ع ععلن الع ع ععال ل
لحقوق إلانسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
املقدمة:
ا
تأكع ع اليوانع ع الاجتماعي ععة والس ععل ح ععدد ها اافوض ععية الس ععامية لحق ععوق إلانس ععان دورا
مهمععا ععي ال،و ع عععن مقععدار التقععارب والتواصععق بععين التنميععة وحقععوق إلانسععان إي أكععدل
اافوضععية عل ع فلفععة مت عرال ععي ال ععحة والتعلععيم والسعع،ن االوععم كععون أن تععوصي ل ع ه
اليوان ع تعععد مععن مت عرال الابععتقرار وديمومععة الحيععاة له ع ا ص ععل مععن بععين ألالععداس السععل
تسى العملية التنمويعة إىع تحقيقهعا و عي الوقع نفسعا عي معن الحقعوق السعل أكعدل عل هعا
أجنع ععدة حقع ععوق إلانسع ععان ممع ععا يت لع ع توصي لع ععا لاع ععل النع ععاس دون ع ععر أو قيع ععد أو تميي ع ع
وضع ععمن حالع ععة الع ع عراق صع ععأن لنع ععاك عع ععد تواصع ععق بع ععين التنميع ععة ومنهييع ععة الحقع ععوق ااعنيع ععة
باإلنسععان كصومععا ععي اا ععا الاجتمععاني عععد أن ظهععر لنععاك كلععل ععي ميتل ع اات عرال
وعععد وجععود إلارادة ععي إي ععاد السععبل ال،فيلععة بععالنهوض وتحسععين قععيم تلععا اات عرال ممععا
بيقلل ااساصة بين إماانية ن اح التنمية وتأمين مت لبال إ اعة حقوق إلانسان.
أهمية البحث:
تأك جوانع ال عحة والتعلعيم والسع،ن دورا أبابعيا عي ال،وع ععن بيععة التواصعق
والتقععارب ب ععين التنمي ععة كعملي ععة متع ععددة اليوان ع وب ععين منعوم ععة الحق ععوق ععي الع عراق هن
تععوصي مت لبععال لع ه اليوانع (تععحة وتعلععيم وبعع،ن) يع ععل ضععمنا تحقيععق ألععداس التنميععة
وإ اعة حقوق إلانسان.
هدف البحث:
يسى البح إلظهار مقدار اان من اات عرال الاجتماعيعة ممعا بعيع،د ااعد الع ي
ا
ومل إليا العملية التنمويعة صوعل ععن معرصعة ااتحقعق وااتعوصر معن حقعوق لإلنسعان عي
العراق.
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فرضية البحث:
أب ععتند البح ع إى ع صرض ععية مفادل ععا أن ت ععوصي ال ععدمال ال ععحية والتعليمي ععة والس عع،ن
ا
االو ععم ععي العع عراق ي ععتمن ص ععر أكبع ع إل ععاعة حق ععوق إلانس ععان ععي العع عراق صو ععل ع ععن أن
تأميل ل ه الحقوق وإ اعتها بين أصراد اا تمع العراقي بي يد من صر ن اح التنمية.
مشكلة البحث:
عع ععد تع ععوصر أو تع ععامين الحقع ععوق الاجتماعيع ععة وااتم لع ععة بال ع ععدمال ال ع ععحية والتعليميع ععة
والسع عع،ن االوع ععم بالوع ععال ال ع ع ي يتواصع ععق مع ععع إماانع ععال وقع ععدرال الع ع عراق أبع ععهم ع ععي تع ععدني
مت رال ا
كل من التنمية وحقوق إلانسان .
منهجية البحث:
توض ععيي بيع ععة البح ع ج ععا ل م ععن ك ععل تب ععل اانهي ععين الاب ععتقرا ي والاب ععتةبا ي ععي
ال،و ع ع ع ع ععن التق ع ععارب الحام ع ععل ب ع ععين التنمي ع ععة ومنهيي ع ععة الحق ع ععوق م ع ععن ك ع ععل اليوان ع ع
الاجتماعية.
هيكلية البحث:
إظه ععار ألمي ععة ااوض ععوم تت لع ع تقس ععيم البحع ع إىع ع قس ععمين أو مبح ععين يتو ععمن ألاو
إلا ععار أاف ععالي ل للموض ععوم ععي ح ععين أن ال ععاني يتو ععمن بيع ععة م ععا ي ععري ععي الع عراق م ععن
كل ل ه اات رال.
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املبحث ألاول
إلاطار أملفاهيمي للمؤشرات الاجتماعية
ت ع ععد اات ع عرال الاجتماعي ععة م ععن أل ععم ااق ععاياد الس ععل م ععن كلله ععا يم،نن ععا التع ععرس علع ع
تواص ع ععق التنمي ع ععة م ع ععع حق ع ععوق إلانس ع ععان وأن ل ع ع ه اات ع عرال وااتم ل ع ععة بال ع ععحة والتعل ع ععيم
والسع،ن تعععد مععن ألعداس التنميععة و ععي الوقع ياتعا ععي مععن ألعم الحقععوق الاجتماعيععة السععل
تسى إل ها منعومة حقوق إلانسان.
تأك ع التنمي ععة وحق ععوق إلانس ععان مف ععاليم متع ععددة إي تع ععرس ألاوى ع عل ع إ ه ععا العملي ععة
ااتع ع ععددة ألا ع ع ععاد والس ع ععل تتو ع ععمن إجع ع عرا ت ييع ع ع ال ج ري ع ععة ع ععي ميتلع ع ع اا ع ععاال ب ع ععوا ا
ا
الاجتماعي ع ععة أ ال قاصي ع ععة وم ع ععن ف ع ععم ع ععي ال ع ععنعم السياب ع ععية صو ع ععل ع ع ععن تحقي ع ععق النم ع ععو
الاقتصععادي وعدالععة توز ععع الععدكل وابتلصععا الفقععر مععن اا تمععع( )1بااقابععل صععان حقععوق
إلانسان تتك عل أ ها م موعة الحقوق اللصعيقة باإلنسعان والعواردة عي ااوافيعق الدوليعة
السععل يت لاهععا إلانسععان ويحتععا التمتععع سهععا ممععا ابععتوج عععد حرمانععا منهععا هي بععب كععان
ومععن دون أي تميي ع ( )2أمععا ألامععم ااتحععدة صتعرصه ععا عل ع أ هععا ضععمانال قانونيععة يال ععا ع
ع ععال ل يع عراد منه ععا حماي ععة ألاصع عراد واليماع ععال م ععن أي تص ععرس او إجع عرا يحع ع م ععن كرام ععة
إلانس ععان ( .)3ع ععد أن بان ععا وبص ععورة ميتص ععرة مفه ععومي التنمي ععة وحق ععوق إلانس ععان اب ععد م ععن
التع ععرس علع ع اليانع ع أافع ععالي ل للمت ع عرال الاجتماعي ععة م ععن اجع ععل ال،وع ع ع ععن مقع ععدار
التواصعق والتقعارب بعين التنميعة ومنعومعة الحقعوق لهع ا بعاتم إلا عارة اعا تناولتعا منعومعة
الحقععوق صيمععا يتعلععق باات عرال الاجتماعيععة (ال ععحة والتعلععيم والسعع،ن) مععن كععل ألععم
وفيقت ععين لم ععا إلاع ععلن الع ععال ل لحق ععوق إلانس ععان  8491والعه ععد ال ععدوىي ال ععا ب ععالحقوق
الاقتصعادية والاجتماعيعة وال قاصيععة  .8411وأن ععرض إلا عار أافععالي ل بعياون معن كععل
آلاتي:

 1رم ي علي إبراليم بلمة اقتصاديال التنمية دار ااعارس للةور القالرة .814 8441
 2حسعين عبعد اا لع الابعر الحقعوق الاقتصعادية والتنميععة عي العدو العربيعة بنعا الاويع الصععناني
الاوي .5 7112
 3اانعمععة العربيععة لحقععوق إلانسععان أعمععا النععدوة إلاقليميععة حععو حقععوق إلانسععان والتنميععة القععالرة
.844
7112
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أول  :الصحة
ا
ا
ا
تع ععد ال ععحة وب ععيلة ول ععدصا للت ععور الاجتم ععاني وحق عا أباب ععيا للو عععوب كم ععا أ ه ععا أح ععد
مت عرال بل ععوي الرصالي ععة اا ععرتب بن ععاح التنمي ععة ل ع لا ص ععل تم ععل الحال ععة الاامل ععة م ععن
ا
الرصععاه البععدني والاجتمععاني ولععاد م ععرد انعععدا ااععرض أو العععوق صوععل عععن أ هععا ا تع ععل
أن ياون إلانسان موصور ال حة صق وا ت ل إى إجبعار الحاومعال الفقيع ة علع تعوصي
ال ع ععدمال ال ع ععحية صع ععوق اقا هع ععا اااليع ععة والبوع ععرية وإنمع ععا ااقصع ععود لع ععو وضع ععع ال ع ع
والبع ع امن وتنفيع ع لا بالو ععال الاام ععل ض ععمن إ ععار الو ععفاصية ليا ععون لن ععاك إتاح ععة للرعاي ععة
ال ععحية وتس ععهيل ب ععبل الحص ععو عل ه ععا دون تمييع ع أو مفاض ععلة( .)1تو ععي مت لب ععال الح ععق
بال عحة إىع مقعدار التمتعع الع ي يحصعل عليعا إلانسعان مععن ال عدمال ال عحية ولعاد بعأن
يا ععون موص ععور ال ععحة صق ععد يا ععون ب ععب اع ععتل ال ععحة نتي ععة للعوام ععل البيولوجي ععة أو
الاجتماعي ععة لإلنس ععان نفس ععا وم ععن أج ععل يل ععا صق ععد ارتب ع ع بال ععحة مت ع عرال وحق ععوق
متعععددة تم ععل القععيم إلانسععانية ومنهععا حععق الحصععو عل ع نعععا الحمايععة ال ععحية الحععق
بالوقايععة والعععل ومااصحععة ألامعراض والحصععو علع ألادويععة وتععوصي لع ه ال ععدمال ضععمن
التوقيتععال اانابععبة كمععا يتوععمن زيععادة مسععاحة الت قي ع والتععدري ععي اليوان ع ال ععحية
وتفعيل ااواركة ي منع القرارال ااتعلقة سها(. )2
أن التواصق بين التنميعة وحقعوق إلانسعان معن كعل الق عام الصع ي يأكع ألميعة كبيع ة
إي أن تعأفي ال أو محععددال الحعق بال ععحة وتعدلور حالععة إلانسعان اارتب ععة بالتنميعة تععأتي
عععن ريععق قدرتععا ععي إ ععبام حاجاتععا ألابابععية مععن السععلع وال ععدمال وأن درجععة إلا ععبام
ل ع ه مرتب ععة بمس ععتو ال ععدكل ومق ععدار م ععا مت ععوصر م ععن ك ععدمال ومراص ععق ال ععحة العام ععة
ا
صوع ععل عع ععن ونع ععي إلانسع ععان بمبع ععادا الت يع ععة والنعاصع ععة والوقايع ععة مع ععن ألامع عراض كع ععل لع ع ه
الع ععداول ت ع ع داد وتتحسع ععن نوعيتهع ععا كلمع ععا كع ععان لنع ععاك ت ع ععور ون ع ععاح ع ععي ال ع ع والب ع ع امن
التنموي ععة( .)3إين صال ععحة تتكع ع علع ع أ ه ععا اح ععد أب ععد تقي ععيم التنمي ععة وم ععن ب ععين عنام ععر
ن احهععا ععي الوقع نفسععا تعععد مععن ركععاو منعومععة القععيم والحقععوق صالسععىي إىع تنفيع لع ا
 1منعمععة ال ععحة العاايععة  75بععتا وجععواب عععن ال ععحة وحقععوق إلانسععان منعمععة ال ععحة العاايععة
جني .1 7117
 2اافوضية السامية لحقوق إلانسان الحق بال حة ألامم ااتحدة جني . 5-9 . 7111
. 828
 3رم ي إبراليم بلمة مصدر بابق
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ا
الحق ينع،د إي ابا عل إماانية تحقيق ألداس التنميعة؛ هنعا ال عحة مرتب عة باإلنسعان
ا
ا
وحيات ععا بص ععورة مبا ععرة ب ععوا ا أك ععان ص ععردا أ جماع ععة ول ععو م ععا يع ععل ض ععرورة ت ععوصي مع ععايي
مح ع ععددة تس ع ععهم ب ي ع ععادة صاعليت ع ععا ع ععي م ع ععاىي التنمي ع ععة ومنعوم ع ععة الحق ع ععوق م ع ععن ب ع ععين تل ع ععا
ااعايي (:)1
إلاتاحةةة  :إي تععوصي أعععداد منابععبة وكاصيععة مععن ااراصععق ال ععحية العموميععة لتنفي ع الب ع امن
ا
ال حية الوقاوية والعلجية صول عن توصي ميتل ااواد ألاولية ااعنية سه ا الق ام.
بهولة الانتفام  :بإماان إي إنسان الحصو عل ال دمال ال حية وان ا ياعون اليانع
ااادي عاوقا أما يلا.
املقبوليةةة  :يفع ع ض ب ععااوارد ال ععحية ب ععوا ا البو ععرية منه ععا أ ااادي ععة أن تا ععون عل ع درج ععة
كبيع ع ة مع ععن الالعع ع ا وال،ف ععا ة لاع ععي ترتفع ععع ق ععدر ها ع ععي تحسع ععين اليوانع ع ال ع ععحية لحيع ععاة
إلانسان وأن كل يلا مرلون باحع ا ألاكلقيال ال بية.
الج ةةو  :يةبغ ععي أن تت ععوصر أصو ععل ااع ععايي ال بيع ععة ب ععااوارد البو ععرية وااادي ععة العامل ععة ع ععي
الق ام الص ي.
له ع ا تععأتي ألميععة ااوضععوم بععوا ا ععي ال ع والب ع امن التنمويععة كحلقععة مهمععة ععي حيععاة
إلانسععان واا تمععع أ ك ع مععن منعومععة الحق ععوق والحريععال يععنع،د مععن كععل إ ععارة
العديد من ااوافيق الدولية لل حة ودورلا عي مسعار الحيعاة إا أن معن ألعم تلعا ااوافيعق
ل ععو إلاعع ععلن العع ععال ل لحقع ععوق إلانسع ععان وم ععن كع ععل ااع ععادة ( )75والعهع ععد الع ععدوىي ال ع ععا
ب ع ععالحقوق الاقتص ع ععادية والاجتماعي ع ععة باا ع ععادة ( )87إي بية ع ع ك ع ععل اا ع ععادتين ألمي ع ععة ت ع عأمين
ال ععحة لإلنسععان وأبععرتا وأن يتمتععع بععأعل مسععتو مععن ال ععحة اليسععمية والعقليععة علع
أن تق ع ععو ال ع ععدو بتهيل ع ععة جمي ع ععع اليوان ع ع اارتب ع ععة بال ع ععحة ومنه ع ععا إلاج ع عرا ال الوقاوي ع ععة
ا
ا
والعلجية صول عن توصي و هيلة اليوانع البيئيعة( .)2وتأكيعدا لع لا صقعد تبةع اافوضعية
السععامية لحقععوق إلانسععان مت عرال عديععدة لقيععاس مقععدار ااتحقععق وااتععوصر مععن ال ععدمال
وااس ععتل مال ال ععحية م ععن ب ععين تل ععا اات ع عرال (نس ععبة إلانف ععاق عل ع ال ععحة إى ع الن ععاتن
ااحلع ععي إلاج مع ععاىي وإلانفع ععاق العع ععا نسع ععبة إلانفع ععاق علع ع ال ع ععحة ألاوليع ععة إىع ع إلانفع ععاق عل ع ع
.4
 1منعمة ال حة العااية مصدر بابق
 2أنريا غون الاد الحق ي ال حة ي دليل الحقعوق الاقتصعادية والاجتماعيعة تحريعر  . :راصيع ران
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ال حة العامة نسبة الحصو عل ألادويعة العمعر ااتوقعع عنعد العوادة انتوعار ألامعراض
الانتقاليع ععة ومع ععرض نق ع ع ااناعع ععة وصيع ععال ألا فع ععا قبع ععل بع ععن ال امسع ععة نسع ععبة وصيع ععال
ألامهال نسبة ألاش ا الحاملين عل إلاعانال معن يوي الاحتياجعال ال امعة العدعم
ااق ععد للق ععام الص ع ي نس ععبة إلانف ععاق عل ع ألادوي ععة م ععن إجم ععاىي إلانف ععاق الص ع ي نس ععبة
نق الوزن والتق لد ألا فا نسبة الان از ي م ا الوقاية ال حية)(. )1
ثانيا  :التعليم
ا ا
يتدي التعليم دورا مهما ي تاعون ش صعية إلانسعان ومعن فعم التعأفي ب بيععة حياتعا إي
ا
ي يععد قدراتععا ويم،نععا مععن الععتح،م بم ريا هععا وي علععا أك ع ن احععا ععي تحديععد ألاولويععال السععل
يرغع بتحقيقهعا ممعا ي علعا أك ع درايعة عي التععا ي معع م معل الحقعوق والحريعال الععواردة
ا
ا
ا
ععي ااوافيععق الدوليععة صوععل عععن أن زيععادة ااسععتو التعلي ععل تععد عععامل حابععما ععي إماانيععة
ن ععاح ال ع والبع امن التنمويععة .إي يععتفر ععي ااسععتو أاعالععال والرصاليععة وتم،ععين إلانسععان
ا
ا
مععن الحصععو عل ع صععر العمععل وتحسععين مسععتو الععدكل كمععا ويععتدي دورا أبابععيا ععي
قوععية الالتمععا باليانع الصع ي لع لا صعأن الالتمععا بععالتعليم وابععيما ععي الععدو الناميععة
يع ل إماانية توايق الف وة بينها بين الدو ااتقدمة(.)2
ي ععدار الع ععالم الي ععو م ععن ك ععل ف ععلا ق ععو ععي الق ععوة وال ع وة وااعرص ععة ألاوى ع تتو ععمن
ميتل ع اليوان ع العسعع،رية ومععا يراصقهععا مععن بععباق للتس ع ا ممععا أد ل يععادة اايععا ر ععي
العععالم وي لععق عل هععا بععالقوة الصععلبة القععوة ال انيععة تتم ععل بععال وة وتت لع بالقععدرال اااليععة
والاقتص ععادية وتع ععد لي ععة للت يي ع و ععي أك ع مرون ععة م ععن ب ععابقتها أم ععا الق ععوة ال ال ععة تتم ععل
بااعرصة أو القوة العلمية و ي ألاباس ال ي من كللا ي ري تحريعا القعوتين السعابقتين
وعععن ريقهععا ي ععري الابتعععاد عععن التيل ع الاقتصععادي والاجتمععاني ومععن فععم تحييععد ج ع
م ععن الق ععوة العس عع،رية لع ع لا تتكع ع ااعرص ععة علع ع أ ه ععا الق ععوة ألاك ع ع مرون ععة حيع ع غيع ع ل
اافععاليم مععن الو ع إى ع الي ع ب ومععن إلاك عراه إى ع إلاقنععام و مععن الت،تيععا إى ع ألاجنععدة أو

United Nations, Human Right Indicators, New York and Geneva, 2012, p 90.
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ا
إلاب ععع اتي ية ول ععو م ععا جع ععل التعل ععيم أو ااعرص ععة م ععن أصو ععل أن ععوام الق ععو وأك ل ععا نفع ععا
لإلنسانية(.)1
 ألمية التعلعيم بعوا ا للتنميعة أ لحقعوق إلانسعان جعلع اانعمعال الدوليعة و عي مقعدمتهااليوناسععي تحععدد العوامععل السععل مععن ععأ ها أن تسععهم ععي ن ععاح أو تم،ععين الععدو وابععيما
النامية من التقد ومن فم الن اح ي تنفي الب امن التنموية من تلا العوامل(:)2
الا لعع ع ا السيا ععال إي جع ععل التعل ععيم وك ععل م ععا يتعل ععق ب ععا ض ععمن إ ععار البع ع امن السياب ععية
للدو .
 الالع ع ا اا ععاىي يتم ععل بو ععرورة ع ،ععد الالع ع ا السيا ععال ع ععن ري ععق تحدي ععد التيص ععياااىي ااوجا له ا الق ام من أجل إن از ااها ااوكلة إليا.
ا
ا
 الق ع ععام العع ععا إي يع ععتدي دورا مرك يع ععا مع ععن كع ععل التحع ععرك والتوبع ععع ابع ععتيعاب جميع عععال لبة وايتل ااراحل مع ألالمية ال امة للمراحل الابتداوية.
ا
 إلانصعاس وععد التمييع يع ععل أن ياعون التعلعيم متاحعا أمععا اليميعع وبعالب امن والوبععاولنفسها من دون تميي عل أباس العرق أو الدين أو اليةد أو اللون أو أي أباس كر.
 تاالي الدرابة يةبغي أن ي ري تقليل تاالي الدرابة عد أن يتم زيعادة التيصعياااىي وإلانفاق العا عل التعليم وتوصي أصول السبل حسع ا ي قعل كالعل ألابعر أو أوليعا
أمور ال لبة.
 إملح الق ام التعلي ل ياون عن ريق وضع يلا ضمن إلابع اتي يال التنموية.ل ع ه العوامععل تبععين أن إلاق عرار بععالحق ععي التعلععيم ك ع مععن منعومععة حقععوق إلانسععان
وت بيتععا لععن ياععون يا صاوععدة مععا لععم ي،ععن متواصقععا مععع إحععداا ت ي ع ال حقيقيععة داكععل ل ع ا
الق ععام ععي ال ععدو النامي ععة لتص ععبي ااراكع ع العلمي ععة وااتبس ععال الع بوي ععة نق ععا ان ععلق
للف،ععر إلانسععاني ممععا يسععهم ععي عمليععة الت ععور والنهععوض وإماانيععة تحقيععق الازدلععار وتوبععيع
صر الحياة ومواجهة التحديال السل يواجهها ق ام التعليم والسل من بينها ارتفعام نسع
التس ع ععرب م ع ععن اا ع ععدارس والاك ع ععتلس ع ععي نع ع ععم التعل ع ععيم واصتقارل ع ععا ل ي ع ععودة وقل ع ع الا ع ععوادر
التعليمية وتيل البةية التحتية وانتوار الفقعر يعدصع العديعد معن ألابعر إىع ز أبنعائهم عي
 1ب عرا عبععد القععادر وحيععد التعلععيم حععق أبا ععال مععن حقععوق إلانسععان العر ععي الواقععع وضععرورال الت ععور
جامعة داد .5-9 . 7111
 2صيل،ععاد مورقععا الحععق عي التعلععيم ععي دليععل الحقععوق الاقتصععادية والاجتماعيععة تحريععر . :راصيع ران
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بوق العمل وترك الدرابعة لع ا كلعا يحعدا بعالع امن معع انيفعاض التيصعي ااعاىي معن
إلانفععاق العععا ضععمن إ ععار ااوازنععال الحاوميععة( .)1كععل يلععا جعععل قوععية الالتمععا بععالتعليم
تععأتي ضععمن أولويععال منهييععة الحقععوق إي ت سععد يلععا عععن ريععق احتععوا ااوافيععق الدوليععة
ات لبععال الحععق بععالتعليم صقععد أ ععارل ألععم الوفععاوق الدوليععة إى ع حععق إلانسععان ععي التعلععيم
ل ع ععو إلاع ع ععلن الع ع ععال ل لحق ع ععوق إلانس ع ععان اا ع ععادة ( )71والعه ع ععد ال ع ععدوىي ال ع ععا ب ع ععالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية ااواد ( )82و ( )89إي تومن (:)2
ا
ا
 أن ياون التعليم الابتدا ي إل اميا وأن ياون التعلعيم ال عانوي والععاىي متاحعا أمعا اليميععوبصورة متساوية.
 تشييع الع بية والتعليم ألابا ال وت ،يفها إى أ عد ما يم،عن معن أجعل ألاشع ا الع ينلم يتلقوا أو يست،ملوا تعليمهم الابتدا ي.
 تحسين الوباال اادربية وما يرتب سها من بةية تحتية. احع ا حرية آلابا ي اكتيار اادارس هبنائهم .ا
م ععن جاناه ععا وتأكي ععدا هلمي ععة التعل ععيم كح ععق م ععن حق ععوق إلانس ععان و كواح ععد م ععن عنام ععر
ن اح التنمية قام اافوضية السامية لحقوق إلانسان بتحديد ألعم اات عرال السعل معن
كللهععا يم،ععن معرصععة مسععتو التقععد أو ال لععل الحامععل ععي ل ع ا الق ععام ل ع ه اات عرال
ع ععي ( نس ع ععبة إلانف ع ععاق عل ع ع التعل ع ععيم م ع ععن الن ع ععاتن ااحل ع ععي إلاجم ع ععاىي وإلانف ع ععاق الع ع ععا م ع ععا ي
ااساعدال إلانماوية لق عام التعلعيم نسعبة الالتحعاق بعالتعليم الابتعدا ي وال عانوي مععد
التسع ععرب مع ععن التعلع ععيم الابتع ععدا ي وال ع ععانوي نسع ععبة ااع ععدارس ال امع ععة إى ع ع العامع ععة نسع ععبة
الاكتع ععا ععي الص ع الدرا ععال ع ععدد الا ععوادر التعليمي ععة ععي التعل ععيم الابت ععدا ي وال ععانوي
معد التعلم عند ال،بار عدد اانعمال ااهنية غي الحاومية ااعنية بق ام التعليم)(.)3

 1مععقر أحمععد مععقر التنميععة الاقتصععادية متبسععة الاوي ع للتقععد العل ععل الاوي ع
.784-782
 2ديفيععد و س ععب ودل و ك ععرون ميت ععارال م ععن أدوال حق ععوق إلانس ععان ترجم ععة :ص ععتاد ب ععورلي ألاللي ععة
للةور والتوز ع عمان . 51-52 . 7112
3
United Nations, op. cit, p 93.
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ثالثا  :السكن املالئم
السعع،ن كمععا لععو معلععو عبععارة عععن اااععان الع ي يعععا صيععا إلانسععان بمفععرده أو ب ععحبة
أبع عرتا و قوع ععية تع ععوصي ه بالوع ععال االوع ععم مهمع ععة هنع ععا مع ععرتب بمنعومع ععة القع ععيم والحقع ععوق
ا
اايتلفععة وكيفيععة التعععا ي معهععا صوععل عععن ارتبا ععا بالتنميععة مععن كععل مسععتولية ألاكيع ة
ععي ت ععوصي ه وجعل ععا ععي م ععميم إب ععع اتي يتها وع ععد الت ا ععال عن ععا لهع ع ا ت ععوصي ه بالو ععال
اانابع ع ي ي ععد م ععن ق ععدرة ومس ععالمة إلانس ععان ععي إن ععاح ال ع ع والبع ع امن التنموي ععة ععي
الوق ع نفس ععا تع ع داد إماانات ععا ب ععالتمتع ببقي ععة الحق ععوق يال ال صوم ععية ألداكل ععا ض ععمن
إ ععار حقععا بالحيععاة .وهن السعع،ن حععق مععن حقععوق إلانسععان وأحععد مسععتوليال التنميععة له ع ا
يت ل ع تععوصر مبععدأين أبابععيين لمععا :االومععة والتاسععي السععل تع ععل أن ااسعع،ن لععاد عبععارة
ا
عن أر عة جدران وبق صق بل يومل أمورا عديدة منها(:)1
ا
 أمن الحيازة أي أن ياون ااس،ن منا لإلنسان ولن يتعرض للميا ر أو عمليال إلاكعلألقسري.
 تتععوصر صيععا ال ععدمال ألابابععية م ععل مصععادر ااي ععاه والصععرس الص ع ي وال اقععة لديموم ععةوابتمرارية الحياة وتحسين نوعيتها.
 ياع ععون متواصقع ععا مع ععع إلاماانع ععال اااليع ععة لإلنسع ععان إي يا تالفع ععة منابع ععبة مع ععن اجع ععل ضع ععمانابتمرارية تعا يا مع بقية الحقوق.
 يتمن باكنيا من الت ي ال ااناكية من أعامي ورياح وأم ار وت ي ال درجال الحرارة.يتمي ع بموقععع مقبععو مععن كععل قربععا مععن مراك ع ال ععدمال ال عحية والتعليميععة وااراصععق
ا
الاجتماعية ألاكر و عيدا عن منا ق التلوا البيئل .
 تأمين حرية إلانسان ي مماربة ميتل ال قوس الديةية والاجتماعية وال قاصية.عليع ععا صالسع عع،ن يت ل ع ع تحقيع ععق السع ععلمة وتع ععوصي الحع ععد ألادن ع ع مع ععن مت لبع ععال الحيع ععاة
ال،ريمع ععة ال ع ع ي يفع ع ع ض أن يع ع ع امن م ع عع إج ع عرا ال الت ي ع ع والت ع ععور الحامع ععل ع ععي اليوان ع ع
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مما ي يد معن قعدرة إلانسعان علع اكتيعار السع،ن االوعم
بحرية تامة من دون إي نعوم معن أنعوام الوع و  .أن أزمعة السع،ن وععد توصي لعا بالوعال
ااناب ع تتععأت مععن كععل نق ع الوحععدال السعع،نية وعععد توصرلععا بالعععدد اا لععوب أمععا
– Golay. Christophe and Ozden Melik, The Right to Housing, Part of Series of the Europe
Third World Centre, Geneva, 2007, p 4.
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ا
الن ععاس صو ععل ع ععن ع ععد ملوم ععة ال ،ي ع م ععن ل ع ه الوح ععدال للمع ععايي إلانس ععانية أي ع ععد
تواصقهععا مععع ععرو السعع،ن اللوععق نتي ععة اصتقارلععا ل ععدمال ألابابععية سععب غيععاب أو
ترلل ااوعار ع وال عدمال ااعنيعة بالبةيعة التحتيعة وغيعاب إجعرا ال الصعيانة وإلادامعة لهعا
وابيما ي ألاحيا الفقي ة والعوواويال.
أن ت ععوصي الس عع،ن ععي اغلع ع دو الع ععالم توك ععل إىع ع متبس ععال أو ليل ععال متيصص ععة
بعوا ا بإ عراس الحاومعة أ بعدو ها يلعا اكتصععارا للوقع علع أن تأكع لع ه اليهعال بنعععر
الاعتبار قوعية بنعا وتوز عع ااسعاكن بعالتواصق معع مععد نمعو السعاان إا أن يلعا ا يمنعع
من كووم عمليعة التوز عع لعبعت الات العال أو ألاصاعار منهعا أن ععت العدو تععد السع،ن
ا
حقعا مععن الحقععوق ألابابععية ممععا يفععرض عل هععا تععوصي ه وتتحمععل ععي تاععالي البنععا والت هيع
ا
بال دمال كما أن لناك دوا توصر ااسعاكن علع وصعق الععروس الاقتصعادية والاجتماعيعة
حي ع ع ع ااس ع ع ععاكن اايصص ع ع ععة للفق ع ع عرا تا ع ع ععون وا ل ع ع ععة التالف ع ع ععة مقاب ع ع ععل مس ع ع ععاكن ص ع ع ععاكرة
للماس ععورين وق ععد تس ععتيد أب ععالي ميتلف ععة للتوز ععع صهن ععاك التملي ععا والت ععأجي بمب ععال
رم ية أو يتم التوز ع حس ق اعال العمعل اانت عل إليعا إلانسعان( .)1معع كعل لع ا وبحسع
مستولية الدولة وبالتواصق مع منهيية اانعومة إلانسانية صأن تعوصي مت لبعال السع،ن ا
ا
يععدكل ضععمن إ ععار إلال ع ا ببنععا ااسععاكن ل يميععع أو توصي لععا م انععا بععل لععو يقتعععال عمععل
الدول ععة وب مي ععع الوب ععاول الس ععل ل ععد ها م ععن أج ععل ض ععمان إتاح ععة ااس ععاكن ااقبول ععة و بأب عععار
منابع ععبة ل يمي ع ععع بميتل ع ع ألام ع ععاكن وألاوقع ععال وتو ع ععمين ل ع ع ه القو ع ععية ع ععي السياب ع ععال
ا
الحاوميععة صوععل عععن ت عأمين التوععر عال القانونيععة السععل تاسععر عمليععة حصععو النععاس عل ع
الس،ن هنا ج أبا ال من مت لبعال الحقعوق و عي الوقع نفسعا لعو لعدس معن ألعداس
التنميععة أمععا ااسععتولية اابا ععرة للدولععة ات ععاه لع ا الحععق يت لع مععن كععل حمايععة ألاحيععا
الس،نية وتوصي ال دمال ألابابعية لهعا منهعا اايعاه والصعرس الصع ي ومصعادر ال اقعة معن
ا
أج ععل تحس ععين نوعي ععة الحي ععاة صو ععل ع ععن مس ععتوليتها بت ععوصي الس عع،ن للوع عراوي الو عععيفة
والفقرا (. )2
 1ع ع ع ععا عل ع ع ععي حس ع ع ععن الحاج ع ع ععة إلاب ع ع ععاانية ع ع ععي الع ع ع عراق  7187-8422م ل ع ع ععة كلي ع ع ععة ع ع ععداد للعل ع ع ععو
21
الاقتصادية العدد ( )29كلية داد للعلو الاقتصادية داد 7182
 2صيل،ععاد مورقععا الحععق ععي السعع،ن ععي دليععل الحقععوق الاقتصععادية والاجتماعيععة تحريععر . :راصيع ران
جامعة ميةسوتا الوايال ااتحدة الامري،ية . 752-757 . 7118
001
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ا
ا
أكي ا ونعرا هلمية الس،ن بومفا أحد الحقوق صقد تم تناولعا عي موافيعق دوليعة ععدة
و ععي مق ععدمتها إلاع ععلن الع ععال ل لحق ععوق إلانس ععان ععي اا ععادة ( )75والعه ععد ال ععدوىي ال ععا
ب ععالحقوق الاقتص ععادية والاجتماعي ععة ض ععمن اا ععادة ( )88إي أ ععارل ااادتع عان علع ع ض ععرورة
تمتع إلانسان بااستو أاعالال اللوق وااتومن حقا بالسع،ن االوعم( . )1وضعمن الات عاه
نفسا صقد حددل اافوضية السامية لحقوق إلانسعان مت عرال القيعاس ااعنيعة بالسع،ن
إي تو ععمن ( نس ععبة إلانف ععاق عل ع الس عع،ن م ععن إلانف ععاق الع ععا نس ععبة ال ي ع ععي الوح ععدال
السعع،نية نسععبة الععدعم ااقععد لتععوصي الس عع،ن نسععبة السععاان ععي ألاحيععا الفقي ع ة ال ع ين
يعاوون ي العوواويال)(.)2
املبحث الثاني
طبيعة املؤشرات الاجتماعية ضمن حالة العراق للمد ()2112-2102
يعه ععر ت ععأفي اات ع عرال الاجتماعي ععة و بيعتهع ععا ععي ال،وع ع ع ععن التواصع ععق والتق ععارب بع ععين
التنمية وحقوق إلانسان وضمن حالة العراق للمدة ( )7119 -7187معن كعل اات عرال
الفرعيع ععة السع ععل حع ععدد ها اافوضع ععية السع ععامية لحقع ععوق إلانسع ععان والسع ععل مع ععن كللهع ععا يم،ننع ععا
الابتدا عل بيعة الحامل ضمن حالة العراق ويلا عن ريق .
أول  :الصحة
نتي ععة ألاح ععداا الس ععل م ععر ويم ععر سه ععا العع عراق ص ععان الق ععام الص ع ي ق ععد واج ععا ال ،ي ع م ععن
ااوعع،لل ألامععر ال ع ي جعععل حالععا كبقيععة الق اعععال عل ع الععرغم ممععا يحتلععا مععن ألميععة
ارتبا ا بحياة إلانسان بصورة مبا رة و هنعا معن أبعد ن عاح التنميعة صتعوصي مت لبعال
ا
الحي ععاة ال ععحية االوم ععة تع ععل ض ععمنا رص ععع ق ععدرة إلانس ععان واا تم ععع ععي تحقي ععق مف ععردال
التنميععة وتععأمين ميتل ع الحقععوق والحريععال صمععن دون تععحة جيععدة لععن يععتم،ن إلانسععان
مععن التعامععل مععع بقيععة الحقععوق .مععن بععين تلععا ااوعع،لل نق ع الب ععل التحتيععة سععب قلععة
التيص ععي اا ععاىي والتب ععاين ععي توز ععع ال ععدمال ال ععحية ب ععوا ا ب ععين ااحاصع ععال أ ب ععين
الري والحور الحامعل بعالع امن معع غيعاب ألانعمعة ال عحية ااتااملعة ( وقايعة وععل )
ا
صول عن نق الاوادر ال بية وال حية بااقارنعة معع مععد نمعو السعاان كع لا اتسعام

 1وزارة حقوق إلانسان وفاوق ي حقوق إلانسان

داد 7114
000

.11-89 .
2
United Nations, op. cit, p 94

أ .د .نبيل جعفر عبد الرضا  ......................عباس علي محمد
طبيعة التوافق بين التنمية وحقوق اإلنسان .....

الف ععوة الت،نولوجيععة بععاهجه ة ااسععتيدمة وعععد تععوصر ال ععدمال السععاندة ومنهععا ال،هربععا
وااياه والصرس الص ي مما أد إى تدني كفا ة العاملين سه ا الق ام(. )1
ضمن ل ا اليان ول رض ال،و عن بيعة التواصعق بعين التنميعة وحقعوق إلانسعان
إي يم،ننععا يلععا عععن ريععق اات عرال السععل جععا ل سهععا منعومععة حقععوق إلانسععان السععل يم،ننععا
الابتدا عل ها من كل :
 إلانفاق على الصحة
يعد إلانفاق عل ال حة أحد اات رال السل من كللها تعهر ألالميعة السعل يحتلهعا لع ا
ا
الق ععام ض ععمن ب عرامن التنمي ععة صو ععل ع ععن ألميت ععا ععي منهيي ععة حق ععوق إلانس ععان إي يب ععين
اليععدو ( )8مقععدار التيصععي ااععاىي للق ععام الص ع ي ونسععبتا لإلنفععاق العععا إي يبععين أن
التيصععي قععد ازداد بععأك مععن  854مليععار دينععار مععن عععا  7119إىع  7111إا أن نسععبتا
لإلنف ععاق الع ععا ق ععد انيفوع ع م ععن  % 9.7إىع ع  % 2.1للع ععامين علع ع الت ععواىي ويل ععا نتي ععة
ارتفععام إلانف ععاق الع ععا م ععن  22.1تريلي ععون دين ععار( )2إى ع  98.9تريلي ععون( .)3ف ععم ت ععاوزل حص ععة
()4
الق ام الص ي  2.9تريليون دينعار ععا  7112ييصع منهعا نحعو  % 21لل عحة العامعة
وك ع لا تيصععي  172.1مليععار دينععار لععدعم عرا ألادويععة عععا  )5(7114و عععد أن ت ععاوز
التيصعي ااععاىي  5.2تريليععون دينععار بل ع نسععبة ال يععادة عععن العععا السععابق  % 29.7ولع ه
()6
ال ي ععادة ج ععا ل متواصق ععة م ععع زي ععادة إلانف ععاق الع ععا ال ع ي بل ع نح ععو  14.8تريلي ععون دين ععار
ا
صوععل عععن زيععادة ايععم التيصيصععال الابععت مارية مععن  2تريليععون دينععار عععا  7112إىع 5.7
تريليون دينار عا  7114توزع إى  9.2تريليون لبنا ااستوفيال اليديعدة و  211مليعار
دينار إلنوا ااراك ال حية ألاولية واات ورة مقابل  81مليار دينار للعيادال ال بية

.811
 1وزارة التي ي ك ة التنمية الو نية  7182-7182الداورة الاقتصادية داد 7182
 2البن ععا ااركع ع ي العراق ععي الةو ععرة الس ععنوية لع ععا  7119ااديري ععة العام ععة لإلحص ععا وألابح ععاا ععداد
.78
7119
 3وزارة ااالية ااوازنة العامة لعا  7112داورة ااوازنال داد .1 7112
.5
 4منعمة التعاون إلابلمي إحصا ال ال حة 7189
www.sesrtciv.org
 5وزارة ااالية ااوازنة العامة لعا  7111داورة ااوازنال داد .25 7111
 6وزارة ااالية ااوازنة العامة لعا  7181داورة ااوازنال داد .71 7181
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اليدو ( ) 8
إلانفاق عل ال حة ونسبتا من إلانفاق العا ي العراق للمدة ()7119-7187
مليار دينار
السنوال إلانفاق عل ال حة

نسبة إلانفاق عل ال حة من إلانفاق العا

7119

8974

% 9.7

7115

8925

%9

7111

8511

% 2.1

7112

2942

% 9.5

7111

9711

%1

7114

5254

% 1.7

7181

5127

% 1.4

7188

2111

% 1.8

7187

1251

%1

املصدر :
 وزارة ااالية ااوازنة الاتحادية داوعرة ااوازنعالميتلفة.

عداد بعنوال متععددة معفحال

ااتنقلععة( .)1عععدلا بل ع حصععة الق ععام الص ع ي أعل ع مسععتو وت ععاوزل  2تريليععون دينععار
ا
عا  7187كص منها  % 25.5لل حة العامة( )2صول عن توصي تيصي ماىي كعا
لدعم ألادوية وضمن النفقال الحاكمة ومل إى  8552مليار دينار(. )3
 العمر املتوقع ومعدل وفيات ألاطفال وألامهات والول ات
علع ع ال ععرغم م ععن ال ي ععادة ععي التيص ععي اا ععاىي لل ععحة ض ععمن ااوازن ععال العام ععة لع ع ه
ال ي ععادة ج ععا ل ب ععالتواصق م ععع زي ععادة اي ععم ااوازن ععال إا أن لع ع ا التيص ععي م ععا زا دون
ااس ععتو اا ل ععوب الع ع ي يم ،ععن ملحعت ععا م ععن بيان ععال الي ععدو ( )7الع ع ي يب ععين م موع ععة
مت عرال تو ععمنتها أجن ععدة اافوض ععية الس ععامية لحق ععوق إلانس ععان م ععن أج ععل معرص ععة مق ععدار
 1عبععد الحسععين العنباععي إلامععلح الاقتصععادي ععي الععراق مركع الععراق للدرابععال
.722-727
 2منعمة التعاون إلابلمي مصدر بابق .5
 3وزارة ااالية ااوازنة العامة لعا  7187داورة ااوازنال داد .51 -24 . 7187

ععداد 7111

001

.
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ا
التق ععارب م ععا ب ععين التنمي ععة وحق ععوق إلانس ععان إي تب ععين ل ع ه اات عرال أن لن ععاك تحس ععنا ععي
الق ععام الص ع ي ل،ن ععا دون ااس ععتو اا ل ععوب ص ععالعمر ااتوق ععع وعلع ع ال ععرغم م ععن أن ععا ق ععد
ا
انيفععت مععن  54بععنة عععا  7119إىع  51بععنة عععا  7111إا أن لنععاك تقععدما قععد حععدا
ي معد وصيعال ألا فعا دون بعن ال امسعة ومععد وصيعال ألامهعال إي انيفوع هك ع
مععن نص ع ااعععدال ععي حععين نسععبة الععوادال السععل ت ععري بإ عراس ععل قععد تراوح ع عنععد
ااس ععتو نفس ععا دون ت ييع ع لع ع ا كل ععا ل ععن ييف ععي أن لن ععاك نس ععبة حرم ععان م ععن ال ععدمال
ال ع ععحية ع ععي عع ععا  7111بل ع ع ل بع ععر  % 71.2ول ص ع عراد  % 77.1ول ع ع ه الةس ع ع توزع ع ع
بحسع اانععا ق إي بل ع ععي الحوععر  % 85.2والريع  )1( % 24.1ألامععر الع ي انع،ععد علع
نسبة الساان ال ين يحصلون عل ال دمال ال حية إي بل ع  % 94أي اقعل معن نصع
عدد الساان(.)2
وك ع لا الععوادال السععل ت ععري بإ عراس ععل وعل ع الععرغم مععن ل ع ا الت ععور إا انععا عنععد
مقارن ععة لع ع ه اات ع عرال م ععع م يل ه ععا ععي ال ععدو العربي ععة ألام ععر الع ع ي انع ،ععد علع ع نس ععبة
السعاان الع ين يحصعلون علع ال عدمال ال ععحية إي بل ع  % 94أي أقعل معن نصع عععدد
الس ععاان( . )3اب ععتقرل ع ععدلا اات عرال عن ععد ااس ععتويال نفس ععها ف ععم ظه ععور ع ععت التحس ععن
كصومععا عععا  7114بااقارنععة مععع العععا السععابق إي رععيل العمععر ااتوقععع ارتفاعععا بنحععو 1
بنوال وليصل إى  11بنة مقابل انيفاض مععد وصيعال ألا فعا إىع أقعل معن  21حالعة
مع بقا معد وصيال ألامهال عند ااستو نفسعا وكع لا العوادال السعل ت عري بإ عراس
ل عل الرغم من ل ا الت ور إا انعا عنعد مقارنعة لع ه اات عرال معع م يل هعا عي العدو
العربية عل ببيل اا ا السعودية صان قيم اات رال لععا  7114بل ع العمعر ااتوقعع
لعو  22بعنة ومعععد وصيعال ألا فععا  84.2بعنة ومععد وصيععال ألامهعال  85بععنة عي حععين
قيم ل ه اات رال بل ي بوريا العمر ااتوقع كان  29.1بنة و معد وصيال ألا فا

 1وزارة التي ععي كار ععة الحرمععان ومسععتويال ااعاوععة ععي الع عراق اليهععاز اارك ع ي لإلحصععا
.15-17 . 7111
 2وزارة التي ع ععي مت ع ع عرال البال ع ععة والتنمي ع ععة ااس ع ععتدامة يال ألاولوي ع ععة ع ععي العع ع عراق اليه ع ععاز ااركع ع ع ي
لإلحصا داد .71 7181
 3وزارة التي ععي مت عرال البالععة والتنميععة ااسععتدامة يال ألاولويععة ععي الع عراق  7181مصععدر بععابق
.71
ععداد
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اليدو ( ) 7
العمر ااتوقع عند الوادة ومعد وصيال ألا فا دون بن ال امسة ومعد وصيال
ألامهال ونسبة الوادال السل ت ري تح إ راس ل ي العراق للمدة 7119-7187
السنة
اات ر

7187 7188 7181 7114 7111 7112 7111 7115 7119

العمر ااتوقع عند
الوادة (بنة)

54.1

11.1

51.1

11.1

11.1

11.1

11.5

14.1

14.1

وصيال ألا فا دون
بن ال امسة لال
أل وادة

17

51

98

25.8

21

74.5

71.2

22

79.7

وصيال ألامهال لال
 811أل وادة

842

875

19

19

19

19

17.1

18.1

11.9

الوادال السل ت ري
بإ راس ل %

14.7

17.1

14.1

14.1

14.1

14.7

41.9

48.9

47.1

املصا ر:
 الب ن ععامن إلانم ععا ي ل م ععم ااتح ععدة تق ععارير التنمي ععة البو ععرية ألام ععم ااتح ععدة نيوي ععورك ب ععنوال متع ععددةمفحال ميتلفة.
 وزارة التي ععي مت عرال البالععة والتنميععة ااسععتدامة يال ألاولويععة ععي الععراق اليهععاز ااركع ي لإلحصععاداد بنوال متعددة مفحال ميتلفة.
 وزارة التي ع ععي ك ع ععة التنميع ععة الو نيع ععة  7189-7181ال ع ععداورة الاقتصع ععادية ع ععداد . 7114.871-872

 81ب ععنة بانم ععا مع ععد وصي ععال ألامه ععال بلع ع  51ب ععنة ( .)1اب ععتمرل ألام ععور بالتحس ععن و ععي
متواصقععة مععع ال يععادة السععل تحصععل ععي ايععم التيصععي ااععاىي للق ععام الصع ي والسععىي مععن
اجل تحقيق أصول اات رال صقد اقعع ب العمعر ااتوقعع ععا  7187معن  21بعنة كع لا
انيفععاض معععد الوصيععال ل فععا دون بععن ال امسععة إى ع أقععل مععن  75حالععة أمععا وصيععال
ألامهععال صقععد انيفو ع ععي ألاكععر إى ع نحععو  11حالععة بااقابععل تحسععة نسععبة الععوادال
 1ألامان ععة العام ععة ليامع ععة ال ععدو العربي ععة التقري ععر الاقتص ععادي العر ععي ااوح ععد لع ععا  7188دار الف ععر
.749
للةور أبو ظ ل 7188
001
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السععل ت ععري بإ عراس ععل لتصععل إىع أك ع مععن  % 47علع وصععق يلععا بيةع إلاحصععا ال أن
نسععبة السععاان الع ين يحصععلون علع ال ععدمال ال ععحية ازدادل مععن  % 91عععا  7115إىع
 % 11ععا  7187معن ععدد السعاان( )1بااقابعل معازا لنعاك مسعتو معن الحرمعان يت لع
ا
العمل وتقليلا بل والقوا عليا هاويا.
 عد ألاطباء وألاسر بالنسبة لعد السكان
يعهر الحرمان من ال دمال ال حية من كعل مت عرال ك يع ة وميتلفعة السعل يسعتد
ع ععن ريقه ععا عل ع مق ععدار العم ععل اا ل ععوب والس ععىي اللزم ععة م ععن أج ععل تحس ععين نوعي ععة تل ععا
ال دمال من لع ه اات عرال لعو ععدد ألا بعا لاعل  811ألع نسعمة وععدد ألاصعراد مقابعل
ا
كععل بععرير بل ع عععدد ألا بععا عععا  7119لععو  11باب عا لاععل  811أل ع نسععمة و ععي الوق ع
ا
نفسععا يبل ع عععدد ألاص عراد لاععل ب عرير لععو  112ش ص عا( )2و ععي عععا  7188بل ع عععدد ألا بععا
ا
لاععل  811ألع نسععمة  21بابعا و ععي زيععادة قليلععة بااقارنععة مععع عععدد السععنوال السععل موع
بااقابععل وبععد مععن تقليععل عععدد ألاصعراد لاععل بععرير ععي ااستوععفيال نععر أن العععدد ازداد إىع
ا
 214ش ص عا ول ععو م ععا ي ععد عل ع الت ععدني الحام ععل وغي ع ااواك ع للت ععور ععي ع ععدد الس ععاان
ضمن إ ار الب التحتية للق ام الص ي( .)3ألامعر الع ي يت لع زيعادة الالتمعا والتوبعع عي
م ععا ت ععوير البةي ععة التحتي ععة وتألي ععل الا ععوادر البو ععرية وت ععوير قابليته ععا وم ععن ف ععم إدك ععا
اح ععدا ألاجه ع ة ال بي ععة م ععن أج ععل تحس ععين مت عرال الق ععام الص ع ي مم ععا ب ععانع،د عل ع
م ريال التنمية وإ اعة حقوق إلانسان.
 ألامراض الانتقالية والوبائية
اات ععر ألاك ععر ال ع ي يب ععين بيع ععة ومس ععار الق ععام الص ع ي ومق ععدار التق ععد ااتحق ععق ل ععو
انتو ععار ألامع عراض الانتقالي ععة والوباوي ععة والس ععل أك رل ععا الته ععاب ال،ب ععد الفي و ععال وبميتلع ع
ا
ا
أمععناصا صقععد ازداد عععدد ااصععابين مععن  9995مريو عا عععا  7111إى ع  4425مريو عا عععا
 1وزارة التي ع ععي مت ع ع عرال البال ع ععة والتنمي ع ععة ااس ع ععتدامة يال ألاولوي ع ععة ع ععي العع ع عراق اليه ع ععاز ااركع ع ع ي
لإلحصا داد .71 7182
 2ألامان ععة العام ععة ليامع ععة ال ععدو العربي ععة التقري ععر الاقتص ععادي العر ععي ااوح ععد لع ععا  7112دار الف ععر
للةور أبو ظ ل .94 7112
 3ألامان ععة العام ععة ليامع ععة ال ععدو العربي ععة التقري ععر الاقتص ععادي العر ععي ااوح ععد لع ععا  7182دار الف ععر
.291
للةور أبو ظ ل 7182
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ا
 )1(7187صوعل ععن انتوععار ألامعراض ألاكععر السعل ألمهعا التايفوويععد والتعدرن والحصععبة إي
بل عدد إلامابال لعا  7111للتايفوويد  51792وللتدرن  4119ول حصعبة  )2(1284و عي
عا  7187أك عدد إلامابال باانيفاض إا أنا دون مستو ال معوح صبععد مععال أر عع
بنوال أمعبي ععدد ااصعابين للتايفوويعد  85114وللتعدرن  4144ول حصعبة  )3(2121ألامعر
ال ع ع ي يبع ععين التع ععدني الحامع ععل ع ععي مواجهع ععة م ع ععل ل ع ع ه ألام ع عراض وال ع ععورة ااتولع ععدة مع ععن
انتو ععارلا م ععن ك ععل ك ععل يل ععا نس ععت يع أن نت ععر مق ععدار التق ععد الحام ععل ععي مت ع عرال
الق ام الص ي إا أنا مازا دون ااستو اا لوب من أجل كلق التواصعق والتوامعل بعين
التنمية وحقوق إلانسان من كل اليان الص ي إي بعين مت عر ععد الرضعا أو الاكتفعا
أن  % 81من الساان غي راضين عن ال دمال ال حية ااقدمة( .)4له ا ي العمل علع
ت عوير ميتلع اا عاال للق عام الصع ي بعوا ا عي م عا الوقايعة أ الععل معن أجعل تعوصي
أصوععل ال ععدمال ألامععر ال ع ي بععانع،د صيمععا عععد عل ع ارتفععام نسععبة القبععو والرضععا مععن
تلا ال دمال ااقدمة عد أن تتحسن كل اات رال ال حية السل جر الت رق إل ها.
ثانيا  :التعليم
يم،ننععا الابععتدا اععا يحص ععل مععن تواصععق أو تقععا ع ب ععين التنميععة ومنهييععة الحقععوق ععي
الع عراق مععن كععل ل ع ا ق ععام التعلععيم كون ععا ا يقععل ألميععة عععن الق ععام الص ع ي ولت ععأفي ه
اابا ععر ععي حيععاة إلانسععان وكيفيععة التعامععل مععع مت لبععال الحيععاة مععع العلععم أن التعلععيم ععي
الععراق يواجععا موعع،لل ميتلفععة منهععا عععد تواصععق الب ععل التحتيععة مععع الت ععور الحامععل ععي
ا
ا
وبععاول التعلععيم وتحديععدا ععي م ععا ألابةيععة اادربععية والت هيع ال صوععل عععن وجععود تفععاول
ع ع ععي م ع ع ععا التعل ع ع ععيم ب ع ع ععين الريع ع ع ع والحو ع ع ععر وب ع ع ععين إلان ع ع ععاا والع ع ع ع كور وألاحي ع ع ععا الفقيع ع ع ع ة

 1وزارة التي ع ععي
.818
7182
 2وزارة التي ع ععي تقري ع ععر إحص ع ععا ال البال ع ععة للع ع عراق لعع ععا  7111اليه ع ععاز اارك ع ع ي لإلحص ع ععا ع ععداد
.819 -851 . 7114
 3وزارة التي ي تقرير إحصا ال البالة للعراق لعا  7187مصدر بابق . 859-892 .
 4البنععا الععدوىي الوعععود السععل لععم يحققهععا النمععو الاقتصععادي ععي الععراق البنععا الععدوىي نيويععورك 7189
.54
تقري ع ععر إحص ع ععا ال البال ع ععة للع ع عراق لعع ععا  7187اليه ع ععاز اارك ع ع ي لإلحص ع ععا
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والعوواويال( )1من جان كر يع تردي واقع التعليم إى انيفاض نس إلانفاق علع
التعلععيم بااقارنعة مععع إلانفععاق العععا ومعععد نمععو السععاان وقععد أبععالي التععدري واانععاهج
الدرابية وتيلع وبعاول إلايوعاح ومعن فعم يعأتي دور الفقعر وارتفعام نسع إلاعالعة وعمالعة
ألا فا ومحدودية دور الق ام ال ا ي إبهاما بالق ام التعلي ل(.)2
ع ععد يل ععا يم،نن ععا الاب ععتدا علع ع دور التعلع ععيم ععي ال،وع ع ع ععن التواص ععق ب ععين التنميع ععة
ومنهييععة الحقععوق مععن كععل مت عرال اافوضععية السععامية لحقععوق إلانسععان والسععل يم،ععن
إي اد قيمها و ي:
 إلانفاق على التعليم
أو اات ع عرال ل ع ععو إلانف ع ععاق عل ع ع التعل ع ععيم ونس ع ععبتا إى ع ع إلانف ع ععاق الع ع ععا ول ع ععو يع ع ععد م ع ععن
اات عرال الدال ععة عل ع التق ععد ااتحق ععق ععي ل ع ا الق ععام وال ع ي ي ععتفر صيم ععا ع ععد بمفام ععل
التنمية ومنهيية حقوق إلانسان له ا صقد تعم تيصعي نحعو  8.9تريليعون دينعار للتعلعيم
عععا  7119ال ع ي ععال  % 9.7مععن إلانفععاق العععا ( )3بااقابععل كان ع لنععاك نس ع أكب ع مععن
يلععا تععم تيصيصععها للتعلععيم ععي الععدو العربيععة وللعععا نفسعا صفععي الي اوععر بل ع % 79.1
وألاردن  % 81و بوريا  % 85والسعودية . )4(% 89
ابععتمر التيصععي ااععاىي بال يععادة ليصععل إىع أعلع نسععبة مععن إلانفععاق العععا عععا 7114
إي بل ع  % 1.4وبتيص ععي م ععاىي  9178ملي ععار دين ععار ول ععو ض ععع م ععا ك ععان ميص ع لع ععا
 7112ولع ع ه ال يع ععادة ج ععا ل مع امنع ععة مع ععع ارتف ععام إلانفع عاق العع ععا إىع ع نحع ععو  14.8تريليع ععون
دينععار( )5ازدادل حصععة ق ععام التعلععيم العععا التععاىي أي  7181لتبل ع  5599مليععار دينععار إا
أن نسع ععبتا مع ععن إلانفع ععاق العع ععا انيفو ع ع إى ع ع  % 1.1عع ععد أن ت ع ععاوز إلانفع ععاق العع ععا 19

 1عبععد الوععهيد جابععم عبععاس اصتيععار عبععد الععرزاق عبععد م التعلععيم كمحععور للتنميععة البوععرية م لععة
. 21
كلية الع بية للبنال العدد ( )7جامعة داد 7182
 2وزارة التي ععي كار ععة الحرمععان ومسععتويال ااعاوععة ععي الع عراق اليهععاز اارك ع ي لإلحصععا ععداد
.12
7188
.78
 3البنا اارك ي العراقي مصدر بابق
 4ألامانععة العامععة ليامعععة الععدو العربيععة التقريععر الاقتصععادي العر ععي ااوحععد لعععا  7112مصععدر بععابق
.91
 5وزارة ااالية ااوازنة العامة لعا  7181مصدر بابق .887-881 .
001
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تريلي ععون دين ععار( .)1مقاب ععل يل ععا ص ععإن نس ععبة إلانف ععاق علع ع التعل ععيم لل ععدو العربيع عة ق ععد بلع ع
ل ي او ع ععر  % 71.2واا ع ععرب  % 75.2والس ع عععودية  % 84.2أم ع ععا ب ع ععوريا وألاردن ومص ع ععر صق ع ععد
كصصع ع ع  % 81.2و  % 87و  % 88.4علع ع ع الت ع ععواىي( .)2ع ع ععا  7187ت ع ععاوز التيص ع ععي 1
تريليون دينار وبةسبة  % 1.1معن إلانفعاق الععا ععد أن ت عاوز إلانفعاق الععا  882تريليعون
دينار( .)3ل ه ال يادة ي إلانفاق عل التعليم وإلانفاق العا كعان ورا لعا عوامعل اقتصعادية
ا
واجتماعيععة صق ععد أدل مع ععدال النم ععو الاقتص ععادي ااع ع امن م ععع ارتف ععام أب عععار ال ععنف دورا
ا
اي ابيععا كمععا أن ل يععادة ال لع علع التعلععيم والعمععل بمبععدأ العدالععة الاجتماعيععة ععي تععوصي
صر التعليم بين أصراد اا تمعع وايتلع اانعا ق ععد أن ازدادل الحاجعة لت عوير ااعوارد
ا
البوعرية( )4صوعل عععن أن الالتمعا بععالتعليم يفععال إىع تحسعين ااسععتو ااعالعال عععد أن
يسهم ي زيادة صر العمل والدكل ومن فم ت داد الرصالية .
 معدل إلاملام بالقراء والكتابة
ل ع ا اات ععر يعتم ععد لقي ععاس اان ع ععي التنمي ععة وم ععد تفاع ععل الحاوم ععال واا تم ععع م ععع
مبادا حقوق إلانسعان ضعمن إ عار التعلعيم صعنق التعلعيم يسعهم بانتوعار الفقعر وتوبعع
داورتععا عععد زيععادة عععدد الع ين ا ي يععدون القعرا ة وال،تابععة إا أن لع ا ااعععد حالععا حععا
ا
ميتل ع مت عرال التعلععيم لععم يوععهد الابععتقرار بععل كععان داومععا عي حالععة مععن الت ب ع ب بععين
الارتف ععام والانيف ععاض ويل ععا يع ععود لحال ععة ع ععد الاب ععتقرار الس ععل يم ععر سه ععا الع عراق ايتل ع
اا اال بوا ا السيابية أ ألامنية أ الاقتصادية أ الاجتماعية.
يبععين اليععدو ( )2إن أك ع مععن ر ععع بععاان الع عراق عععا  7119ا يتم،نععون مععن الق عرا ة
وال،تاب ععة مم ععا أب ععهم بع ع دي ااس ععتو ااعال ععال إي تو ععي إلاحص ععا ال أن نس ععبة الحرم ععان ععي
ميدان التعليم كان  .)5(% 71.4عدلا و بد من الابتمرار بالتقد بات اه ت وير التعلعيم
 1وزارة ااالية ااوازنة العامة لعا  7188داورة ااوازنال داد .47 -4 . 7188
 2ألامانعة العامعة ليامعععة العدو العربيععة التقريعر الاقتصعادي العر ععي ااوحعد لعععا  7182مصعدر بععابق
.299
 3وزارة ااالية ااوازنة العامة لعا  7187مصدر بابق .51 -24 .
 4نع ار كععاظم مععباح انسععيا كععريم وحيععد إماانععال السيابععة الاتفاقيععة الحاوميععة ععي ت ععوير التعلععيم ععي
العع عراق للم ععدة ( )7187 -8448م ل ععة جامع ععة القادب ععية للعل ععو إلاداري ععة والاقتص ععادية الع ععدد ()9
جامعة القادبية .781-714 . 7187
.24
 5عبد الوهيد جابم عباس اصتيار عبد الرزاق عبد م مصدر بابق
001
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التعليم و زيادة نسبة ااتعلمين ممن ي يدون القرا ة وال،تابة نوعالد أن الع،عد حصعل
ا
إي انيفو ع نسععبة ال ع ين ا ي يععدون الق عرا ة وال،تابععة إى ع  % 15.1عععا  7111وتأكيععدا
لع لا مععا جععا باإلحصععا ال السعل أ ععارل إىع أن نسع الحرمعان وحسع الوععهادة الدرابععية
توزعع ع للع ع ين ل ععم يلتحق ععوا باادرب ععة كانع ع  % 27.2مقاب ععل  % 1.5ععي نس ععبة الحرم ععان
للع ع ين يحمل ععون ععهادة أعلع ع م ععن إلاعدادي ععة( )1لع ع ا يع ،ععد عم ععق ااو ععالة السع عل تواج ععا
التعليم وكيفية ااعالية بالنعر اا متوصر من إماانال مالية و ورية ي العراق .
ا
ابعتمرارا اععا يبانععا اليععدو صفععي ألاعععوا التاليععة أكع معععد إلااععا بععالقرا ة وال،تابععة
ا
يعع اوح عنععد مسععتو متقععارب لاسععيل عععا  7181معععدا ت ععاوز نسععبة  % 21و لع ا ااعععد
اكتل ع ع توز عع ععا بع ععين اانع ععا ق وحس ع ع ااسع ععتو ااعالع ععال واانع ععا ق السع عع،نية صوع ععريحة
الفق عرا ك ععان له ععا الحص ععة ألاق ععل إي بل ع ل حو ععر  % 21.5و  % 12للري ع بااقاب ععل كان ع
حصة غي الفقرا ي  % 41.1ل حور و  % 21للري مما يوي للع الواقع عل
اليدو ( ) 2
معد إلااا بالقرا ة وال،تابة ي العراق للمدة ()7119-7187
السنوال 7187 7188 7181 7114 7111 7112 7111 7115 7119
ااعد 29.1 %

24.8

15.1

22.5

22.1

21.8

21.7

25.5

24.5

املصا ر:
 وزارة التي ععي مت عرال البالععة والتنميععة ااسععتدامة يال ألاولويععة ععي الع عراق اليهععاز اارك ع يلإلحصا  .داد بنوال متعددة مفحال ميتلفة.
 وزارة التي ع ععي تقري ع ععر إحصع ععا ال البال ع ععة للع ع عراق  7187اليه ع ععاز اارك ع ع ي لإلحص ع ععا ع ععداد. 11
7182
 ألامانعة العامععة ليامعععة الععدو العربيععة التقريععر الاقتصععادي العر ععي ااوحععد أبععو ظ ععل دار الف ععرللةور بنوال متعددة مفحال ميتلفة.

ععريحة الفق عرا وبععاان الري ع ( )2ل ع ا يةبغععي عل ع السيابععال التعليميععة ال ع لاب بات ععاه
تلععا الوعراوي وزيععادة الالتمععا سهععا بااقابععل صعأن معععد إلااععا بعالقرا ة وال،تابععة ععي عععت

 1وزارة التي ي كار ة الحرمان ومستويال ااعاوة ي العراق  7111مصدر بابق
.215
 2البنا الدوىي مواجهة الفقر ي العراق نيويورك 7181
011
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العدو العربيعة وللعععا نفسعا قعد بلع لع ردن  % 42والسععودية  % 11.2وبععوريا .)1(% 15.9
فم ابتمر معد إلااا بالقرا ة وال،تابة عند ااسعتو نفسعا ععا  7187ليصعل إىع 24.5
 %وقع ععد تع ععوزم عل ع ع أبع ععاس اليع ععةد إي بل ع ع لإلنع ععاا  % 22.1ولل ع ع كور  % 12.8ولع ععو مع ععا
ي ع ،ععد التم ععاي الحام ععل علع ع أب ععاس الي ععةد ععي ميتلع ع م ععاال الحي ععاة و ععي مق ععدمتها
التعليم(. )2
كععل يلععا جععا متواصقععا مععع بيعععة ألاحععداا صتععدني ااسععتو ااعالععال للفق عرا أد إى ع
زيععادة عمالععة ألا فععا وضععع الععوني ال قععا ي والاجتمععاني ااع ع امن مععع انعععدا ااس عتولية
لععد أربععاب ألاب عر وعععد قبععولهم ص،ععرة أن زيععادة التعلععيم يععوصر صععر العمععل إلاضععاصية ععي
ااستقبل مما دصعهم إى عد إربا أبنائهم وبنعا هم للمعدارس معن اجعل تقليعل التاعالي
ا
السععل يتحملو هععا صوععل عععن تع ي ع قععدرة ألابععرة بتععامين مت لبععال الحيععاة ومحاولععة تحسععين
ااستو ااعالال .
 صافي الالتحاق باملدارس ومعدل التسرب
ا
اب ععتمرارا ععي عملي ععة الاب ععتدا عل ع ااتحق ععق م ععن مت عرال التعل ععيم ودورل ععا ععي كل ععق
التوامع ععل والع ععتلحم بع ععين التنميع ععة وحقع ععوق إلانسع ععان يع ععأتي الع ععدور ل لفع ععة مت ع عرال يبينهع ععا
ا
اليدو ( )9إي ي،و لنا مقدار الت عور الحامعل بعالتعليم صوعل ععن ااعانعاة السعل تقع
حعاول دون ت ععوره ممععا يسععتوج إي ععاد الحلععو اانابععبة لع لا .إي يبععين الالتحععاق الصععا ي
ا
للتعل ع ععيم الابت ع ععدا ي وال ع ععانوي صو ع ععل ع ع ععن مع ع ععد التس ع ععرب الحام ع ععل وايتل ع ع ااراح ع ععل
ا
الدرابععية .أن لنععاك ت ععورا قععد حصععل ععي التعلععيم الابتععدا ي صبعععد أن كععان نحععو  % 85مععن
إجم ع ععاىي ال لبع ع ععة االتحق ع ععين بااع ع ععدارس تركع ع ععوا الدراب ع ععة للعع ع ععا الدرا ع ع ععال ()7119 -7115
انيفوع ع لع ع ه الةس ععبة إىع ع أق ععل م ععن  % 81للع ععا الدرا ععال ( )7111-7114وم ععا ت ععله م ععن
أعع ع ععوا درابع ع ععية إي انيفوع ع ع إىع ع ع أدن ع ع ع مسع ع ععتو لهع ع ععا للعع ع ععا الدرا ع ع ععال ()7188-7187
وأمبح  % 1مقابل يلا يتبين لنا ال لل ال ي يعاني منا التعليم ال انوي والععالر معن
ك ععل ت ععدني نس ع الالتح ععاق الص ععا ي وانعا ععاس يل ععا عل ع مع ععد التس ععرب ع ععد أن ك ععان
لنععاك عععد التحععاق لنحععو  % 95مععن لبععة اارحلععة ال انويععة للعععا الدرا ععال ()7119-7115
 1ألامانععة العامععة ليامعععة الععدو العربيععة التقريععر الاقتصععادي العر ععي ااوحععد  7182مصععدر بععابق
.295
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 2وزارة التي ي تقرير إحصا ال البالة للعراق لعا  7187مصدر بابق
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ازدادل لع ع ه الةس ععبة إىع ع  % 55للع ععا الدرا ععال (  ) 7115-7111عع ععدلا ر ععيل التعلع ععيم
ا
ال انوي ت ورا بةس الالتحعاق للععا ( )7112-7111إي ومعل إىع أعلع مسعتو لعا والع ي
انع،د عل معد التسرب صقد انيفت إى أدن مستو ل ا ااعد من الالتحعاق جعا
متواصقععا أو قريبععا مععن ااعععدال ااتحققعا ععي عععت الععدو العربيععة وللعععا نفسعا إي بل ع
ععي الي اوععر  % 11.7والسعععودية  % 18.7وبععوريا  % 12.2أمععا تععوند صقععد رععيل % 28.2
وألاردن  .)1(% 18.4انيف ععت ع ععدلا مع ععد الالتح ععاق الص ععا ي ععي التعل ععيم ال ععانوي وتع عراوح
حععو  % 51ل عععوا ال لفععة التاليععة ولععو مععا جعععل نسع التسععرب مععن التعلععيم تععدور حععو
 % 21ل عععوا نفسععها فععم ععي العععا ( )7188-7187تم،ععن الع عراق مععن ت ععاوز  % 11كةسععبة
ا
لللتح ععاق للتعل ععيم ال ععانوي م ععع بق ععا مع ععد التس ععرب مرتفع ععا وقريب ععا م ععن  % 21ألاب ععباب
ل لا متعددة منها عد توصي مدارس يم،ن الومو إل ها كصوما ي أ راس اادن
اليدو ( ) 9
معد الالتحاق الصا ي بالتعليم الابتدا ي وال انوي ومعد التسرب من اادارس ي
العراق للمدة ()7119-7187
العا الدرا ال

7111 7115 7119
7112 7111 7115

7112
7111

7111
7114

7114
7181

7181
7188

7188
7187

ما ي الالتحاق
بالتعليم الابتدا ي

11.1

15.1

15.1

12.1

48.1

48.1

48.1

47.1

ما ي الالتحاق
بالتعليم ال انوي

51.1

91.1

59.1

19.1

52.1

51.1

55.1

18.1

معد التسرب من
التعليم

78.5

72.5

79.1

81.1

74.1

28.5

71.1

74.1

اات ر %

املصدر:
 وزارة التي ع ععي.855

ك ع ععة التنميع ععة الو نيع ععة  7182-7182ال ع ععداورة الاقتصع ععادية

ع ععداد 7182

 1ألامانععة العامععة ليامعععة الععدو العربيععة التقريععر الاقتصععادي العر ععي ااوحععد لعععا  7188مصععدر بععابق
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وألارياس والتدر د غيع الييعد كع لا احتمعا التععرض للميعا ر سعب ألاوضعام ألامنيعة
وحالة عد الابتقرار ي العديد من ااعدن وااحاصععال( )1لنعاك معن يعع و ععد الالتحعاق
ا
والتس ععرب إى ع ارتف ععام مع ععد الاكتع ععا داك ععل الص ععفوس ال ع ي يص ععل إى ع  95الب عا( )2أو
لل ي ع ع ععدد ألابةي ععة اادرب ععية إي يبل ع ع ععددلا للتعل ععيم ال ععانوي نح ععو  2759بناي ععة توزع ع
ا
بواقععع  2129بنايععة للتعلععيم ال ععانوي العععا و  771بنايععة للتعلععيم اا ععل( )3صوععل عععن قصععور
الرؤي ع ععة الاجتماعي ع ععة للفتي ع ععال والاكتف ع ععا ب ع ععتعلم الق ع عرا ة وال،تاب ع ععة وال ع ع وا ااب ،ع ععر ال ع ع ي
ي علهن ا يستمرن بالدرابة ك لا بىي ال ،ي من ألابر للدصع بأبنائهم ي ل ه اارحلعة
العمري ععة للعم ععل وتحقي ععق زي ععادة بال ععدكل وت ععوير مس ععتوالا ااعال ععال نتي ععة ارتف ععام وزي ععادة
مت لبال الحياة ااع امن مع عد قدرة ل ه ألابر تحمل تاالي الدرابة.
ا ا
مما تقد يتبين أن لناك عمل كبي ا يحتاجا التعليم ي العراق من أجل الومعو بعا
ا
ا
اسععتو أصو ععل ويصععبي متواصق ععا مععع ااع ععايي الدولي ععة وياععون مت ععرا إي ابي عا يس ععتد م ععن
كلل ععا علع ع التق ععارب ب ععين من ع ع ال التنمي ععة ومب ععادا حق ععوق إلانس ععان ويل ععا ع ععد أن ي ععتم
ا
توبع ععيع وت ع ععوير البةيع ععة التحتيع ععة وتأليع ععل الاع ععوادر التعليميع ععة صوع ععل عع ععن إج ع عرا الت ع ععوير
الوابععع والوععامل للمنعاهج التعليميععة وجعلهععا ضععمن ااعععايي العاايععة لهع ا صقععد بععين مت ععر
عد الرضا أو الاكتفا إن أك من فل الساان غي راضين عن النعا التعلي عل إي بل ع
نسبتهم  % 22توزعوا إى  % 21ي الري مقابل  % 21ي الحور(.)4
ثالثا  :السكن املالئم
يعععد السعع،ن مععن بععين مت عرال قيععاس تواصععق التنميععة مععع حقععوق إلانسععان ضععمن إلا ععار
ا
الاجتم ععاني هن ععا حاج ععة أباب ععية مم ععا جع ععل قو ععية ت ععوصي ه أم عرا ععي غاي ععة ألالمي ععة عل ع أن
تتوصر صيا كاصة الورو ال حية والبيئية والاجتماعيعة وضعمن حالعة الععراق صانعا يععاني
مع ععن موع عع،لل كبي ع ع ة منهع ععا الع ععنق ال،بي ع ع عع ععدد الوحع ععدال السع عع،نية ااتع ععوصرة بع ععل وحس ع ع
 1وزارة التي ع ععي ااس ع ععا الاجتم ع ععاني والاقتص ع ععادي ل ب ع ععرة ع ععي العع ع عراق لع ع ععا  7187اليه ع ععاز ااركع ع ع ي
.898
لإلحصا داد 7189
 2ظاصر حميد حسون دور التعليم ي مأزق التنمية البورية ااستدامة م لعة كليعة العع اا الععدد ()1
.74
كلية الع اا 7181
 3وزارة التي عي مت عرال عععن الوضععع الاقتصععادي والاجتمعاني ععي الععراق للمععدة  7188-7112اليهععاز
اارك ي لإلحصا داد .77-78 . 7187
.54
 4البنا الدوىي الوعود السل لم يحققها النمو الاقتصادي ي العراق مصدر بابق
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ااساكن ااتوصرة ا يتواصق الي ألاكب منهعا معع الوعرو ال عحية والبيئيعة والاجتماعيعة.
وك ع لا ارتفععام نسععبة الاكتعععا وردا ة ااسععاكن وبععو التصععميم ولععو مععا ا يتواصععق مععع
اات لبععال ال ععحية والبالععة والاجتماعيععة ممععا أبععهم ععي زيععاد التو عرد والعن ع ألابععري .فععم
يععأتي دور قلععة التمويععل والتيصععي ااععاىي له ع ا الق ععام وعععد اكتمععا التوععر عال ااعنيععة
ا
بتس ععهيل الاب ععت مار صي ععا صو ععل ع ععن الع ععدد ال،بيع ع للوع عراوي ااس ععتهدصة بالس عع،ن اا ععاني
(الوهدا والسينا السيابعيين) وارتفعام أبععار ااعواد ألاوليعة ااسعتيدمة عي البنعا يعأتي
عععدلا دور ألابععرة العراقيععة ععي زيععادة التحععديال مععن كععل رصععت ال ،يع منهععا ص،ععرة السعع،ن
ا
العمودي وتفويل الس،ن بمساكن منفردة الع ي ولعد ضع ا علع ااسعاحال اايصصعة
للسع عع،ن وارتفع ععام تاع ععالي البنع ععا وتع ععوصي كع ععدمال الب ع ععل التحتيع ععة( .)1ولتتبع ععع دور و بيعع ععة
ومعان ععاة الق ععام الس عع ،ل وت ععأفي ه ععي ح ععدوا التق ععارب ب ععين م ععا تن ع ع ه التنمي ععة و م ععا تس ععى
منعومة الحقوق إى توصي ه يم،ن أن يعهر من كل اات رال السعل جعا ل سهعا اافوضعية
السامية لحقوق إلانسان والسل منها:
 إلانفاق على السكن
أو لع ع ه اات ع عرال ل ععو التيص ععي اا ععاىي وال ععدعم ااق ععد م ععن أج ععل ت ععوصي الس عع،ن
االو ععم ال ع ي يحت ععوي الو ععرو ال ععحية والبيئي ععة والاجتماعي ععة كاص ععة إي ل ععم يحص ععل ل ع ا
الق ع ععام عل ع ع التيصع ععي ااع ععاىي الاع ععا ي ومن ع ع عع ععا  7119مع ععا يتكع ععد يلع ععا أنع ععا ع ععي أعل ع ع
تيصععي مععاىي لععا لععم تت ععاوز نسععبتا  % 8.5مععن إلانفععاق العععا صبعععد أن كععان  91.1مليععار
دينار عا  )2(7119ازداد عا  7111وت عاوز نصع تريليعون دينعار عنعدما بلع  559.7مليعار
دين ع ععار وبةس ع ععبة  % 8.2م ع ععن إلانف ع ععاق الع ع ععا ( .)3اب ع ععتمرل التيصيص ع عال ااالي ع عة قريب ع ععة م ع ععن
ااس ععتو نفس ععا للع ععامين الت ععاليين إا أن ععا ازداد ع ععا  7114ليص ععل إى ع  251.1ملي ععار دين ععار
عععد أن كععان  525.1مليععار دينععار عععا  7111عل ع الععرغم مععن ل ع ه ال يععادة الحامععلة إا أن
ا
نس ععبتا م ععن إلانف ععاق الع ععا بل ع ع  % 8صقع ع ( )4صو ععل ع ععن قي ععا وزارة ألاعم ععار وإلاب ععاان
بتحديععد حاجععة الع عراق إى ع  17تريليععون دينععار اعاليععة أزمععة السعع،ن ممععا دعالععا لتوععمين
 1وزارة التي ي كار ة الحرمان ومستويال ااعاوة ي العراق  7188مصدر بابق
.78
 2البنا اارك ي العراقي مصدر بابق
.12
 3وزارة ااالية ااوازنة الاتحادية  7112مصدر بابق
.881
 4وزارة ااالية ااوازنة الاتحادية  7181مصدر بابق
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يل ععا بي ع إب ععع اتي ية للم ععدة م ععن  7112إى ع  7181م ععن أج ععل بن ععا نح ععو ملي ععون وح ععدة
ب عع،نية م ععن أج ععل تقلي ععل ال ععنق الحام ععل ع ععدد الوح ععدال الس عع،نية( .)1ع ععدلا ت ععاوزل
حصععة ق ععام السعع،ن حععاج الع يليععون دينععار لتصععل إى ع أعل ع تيصععي عععا  7187إي بل ع
 8897مليععار دينععار محققععا زيععادة قععدرلا  41.1مليععار دينععار عععن العععا السععابق لاوععال % 8.8
ا
من إلانفاق العا ( )2صول عن ل ا إلانفاق وعل الرغم من قلة التيصي إا أن لنعاك
متبستين حاوميتين تقعدمان القعروض اسعاعدة ألاصعراد عي بنعا الوحعدال السع،نية لمعا
ااصرس العقاري ال ي قد أك من  454مليار دينعار للمسعتفيدين للمعدة ()7112-7187
ك ع لا مععندوق إلابععاان ال ع ي قععد أك ع مععن  711مليععار للمععدة ( .)3()7115-7188مععع يلععا
يعع ععد عمع ععل الق ع ععام السع عع ،ل دون مسع ععتو ال مع ععوح نتي ع ععة الحاجع ععة ال،بي ع ع ة للسع عع،ن ع ععي
الععراق بععوا ا ل بععر السععل ا تمتلععا وحععدة بعع،نية مسععتقلة أ ل بععر السععل تمتلععا وحععدال
ب عع،نية إا إ ه ععا دون ااس ععتو اا ل ععوب وا تت ععوصر سه ععا مت لب ععال الحي ععاة ال ععحية والبيئي ععة
والاجتماعية.
 الحاجة السكنية
لنععا يععأتي دور مت ععر الحاجععة أو ال ي ع عععدد الوحععدال السعع،نية إي يبععين اليععدو ()5
التقعديرال ل ايععة عععا  7187السععل تقععدر بععأك مععن  7.9مليععون وحععدة بعع،نية جععا ل سععب
ت عراكم الحاجععة للسعع،ن وعععد مواكبععة ق ععام إلابععاان بععوا ا ععي الق ععام العععا أ ال ععا
لبنع ععا عع ععدد مع ععن ااسع ععاكن وبصع ععورة متواصقع ععة مع ععع الحاجع ععة السع عع،نية ااتأتيع ععة مع ععن النمع ععو
الس ععااني والاكتع ععا وانو ع ار ألاب ععر وك ع لا الاب ععتبدا للمس ععاكن ااتهال ،ععة له ع ا بل ع
احتياجععال السعع،ن أك ع مععن  872أل ع وحععدة عععا  7115توزع ع عل ع أبععاس  48.4أل ع
وح ععدة ب عع،نية نتي ععة نم ععو الس ععاان و  85.5ألع ع وحع عدة للب ععتبدا أو الت ييع ع و  87ألع ع
وحدة ب،نية سب الاكتعا وإماانية انو ار ألابر مقابل  2181وحعدة نتي عة الانعدفار
والتهالععا( )4فععم أك ع ل حاجععة ألابععر للمسععاكن تع ايععد لتت ععاوز مليععون وحععدة بعع،نية عععا
 7111مع أن بيانال ل ا العا توي إى وجود إضاصال ي ععدد العدور السع،نية اليديعدة
.774
 1عبد الحسين العنباي مصدر بابق
.19
 2وزارة ااالية ااوازنة الاتحادية  7187مصدر بابق
 3متي ععد حمي ععد م ععدي دور بياب ععال التموي ععل إلاب ععااني ععي الح ععد م ععن أزم ععة الس عع،ن ععي الع عراق م ل ععة
درابال محاببية ومالية العدد ( )79داد .781-781 . 7182
داد .82 7115
 4أحمد بلمان عما العرداوي ال ي الس ،ل ي العراق وزارة التي ي
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بنحو  72أل وحدة ب،نية كما جعر معيانة وتحعدي و إدكعا إضعاصال جديعدة لنحعو 9
ا
أاس وحععدة ب عع،نية قديم ععة( )1صو ععل ع ععن إع ععادة ت ععوير وتألي ععل ألاحي ععا الس عع،نية ااتهرو ععة
وااتهال ،ععة ومنه ععا ععي محاصع ععة يي ق ععار نح ععو  919وح ععدة ب عع،نية و  757وح ععدة ب عع،نية ععي
الديواني ععة( .)2كع ع لا قي ععا وزارة ألاعمع ععار وإلاب ععاان بالو ععروم لتنفيع ع أك ع ع م ععن  72م مع ععع
ب ،ل كل العامين  7115و  7111وبالفة تقديرية بل  8225مليار دينار( . )3ابتمرل
اليدو ( ) 5
تقديرال الحاجة الس،نية ي العراق للمدة ()7115-7187
السنوال

الحاجة الع اكمية للس،ن

7115

872117

7111

918215

7112

142828

7111

8187598

7114

8291521

7181

8211281

7188

7112822

7187

7927211

املصا ر :
 إبعتب ق إبعراليم الوععوك تحليععل واقععع ق ععام إلابععاان ععي الععراق والرؤيععة.82
ااستقبلية وزارة ألاعمار وإلاباان داد 7114
 أحمع ع ععد بع ع ععلمان عمع ع ععا العع ع ععرداوي ال ي ع ع ع السع ع عع ،ل ع ع ععي الع ع ع عراق وزارة.82
التي ي ع داد 7115

 1وزارة التي ععي مت ع عرال إحص ععاوية ع ععن الوض ععع الاقتص ععادي والاجتم ععاني ععي العع عراق للم ععدة -7111
 7187اليهاز اارك ي لإلحصا داد .25-29 . 7182
 2إبتب ق إبراليم الووك تحليل واقعع إلابعاان عي الععراق الرؤيعة ااسعتقبلية وزارة ألاعمعار وإلابعاان
.84
داد 7114
 3وزارة ألاعمععار وإلابععاان ق ععام إلابععاان ععي الع عراق الواقععع ااوععاكل وااعاليععال وال ع ااسععتقبلية
.5
وزارة ألاعمار وإلاباان داد 7114
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عدلا الحاجة للس،ن باارتفام وللت اوز  7مليعون وحعدة لععامي  7188و  7187معع تم،عن
ال ،ي من ألاشع ا بالحصعو علع قعروض ااصعرس العقعاري ومعندوق إلابعاان إي بلع
ع ععدد ااس ععتفيدين للم ععدة ( )7115 -7187نح ععو  21177م ععوزعين إى ع  18114مس ععتفيد م ععن
قععروض ااصععرس العقععاري مقابععل  81452مسععتفيد مععن قععروض مععندوق إلابععاان( .)1ضععمن
الات ععاه نفسععا تععم ان ععاز نحععو  811.1أل ع وحععدة بعع،نية مععع وجععود إضععاصال وت ععوير هك ع
ا
م ععن  78ألع ع وح ععدة ب عع،نية صو ععل ع ععن إض ععاصة  18عم ععارة ب عع،نية ك ععل اا ععدة (-7187
 .)2()7114ول رض مواجهة ل ا الع ايد لحاجة الناس للسع،ن والعنق الحامعل عي ااتعوصر
قام ع اليهععال اايتصععة وااتم لععة بععوزارة ألاعمععار وإلابععاان بالوععروم لتنفي ع العديععد مععن
اا معععال السعع،نية السععل ت ععم اقع احهععا ووضععع ال ع له ععا صقععد بل ع  5م معععال لع ععا
 7114وبالف ععة  951ملي ععار دين ععار ع ععدلا ج ععر اقعع ع اح مو ععار ع جدي ععدة وك ععان ع ععددلا 71
ا
مو ععروعا للم ععدة ( )7181 -7189ق ععدرل كلفته ععا بنحع ععو  7491ملي ععار دين ععار منه ععا  5موع ععار ع
ا معال ب،نية عا  7181و  1موعار ع ععا  7188و  1موعار ع ععا  7187وااتبقيعة 88
ا
موروعا تم توز عها بين عامي  7182و . )3(7189
مععع كععل ل ع ا صععان حععا الع عراق يتواص ععق مععع عععت الععدو العربيععة إي تقععدر حاجتهععا م ععن
الوحدال الس،نية ول اية عا  7181نحو  1.4مليون وحعدة بع،نية عي مصعر واا عرب 2.9
مليععون وحععدة والسعععودية  7.2مليععون وحععدة ول ع ا يع،ععد ايععم ااعانععاة السععل يتعععرض لهععا
إلانسان عي الععراق ولع ه العدو عي م عا تعوصي السع،ن اللوعق( .)4إيا معا علمنعا أن الحاجعة
للس،ن ي العراق لم ت،ن قوعية مفاجلعة والسعب لعو بيععة ألاحعداا والععروس السعل معر
ويمعر سهعا معن حعروب وعقوبععال واجتيعاح ومعن فعم غيعاب ألامععن والابعتقرار صوعل ععن انتوععار
وتفلععال الفسععاد كععل يلععا جعععل الحاومععال ااتعاقبععة لععم تع ع الالتمععا الاععا ي لحععل ل ع ه
ااوالة.
 1متيد حميد م دي مصدر بابق .981-989 .
 2وزارة التي ععي مت ع عرال إحص ععاوية ع ععن الوض ععع الاقتص ععادي والاجتم ععاني ععي العع عراق للم ععدة -7111
 7187مصدر بابق .25-29 .
 3وزارة ألاعمار وإلاباان مصدر بابق .87-4 .
 4ظبيععة صععاروق إبعراليم تععوصي السعع،ن ععي ظععل منععاو الامع لح الاقتصععادي ودور الق ععام ال ععا بحع
مقععد إى ع مععتتمر إلابععاان العر ععي ال ععاني للمععدة ( )71-81ك عانون ألاو  7187وزارة ألاعمععار وإلابععاان
. 12
داد 7187
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 العشوائيات
اات ع ععر ألاكيع ع الع ع ي مع ععن كللع ععا يعهع ععر لنع ععا مقع ععدار التواصع ععق مع ععابين موحع ععال ال ع ع
والب امن التنموية و ما تسعى إليعا اافوضعية السعامية لحقعوق إلانسعان ضعمن السع،ن لعو
نسبة الساان ي ألاحيا الفقيع ة ومعنهم الع ين يعاوعون عي العوعواويال يبعين اليعدو ()1
أن لنععاك أك ع مععن  7.9مليععون نسععمة عععا  7182يعاوععون ععي العوععواويال السععل ا تتععوصر
ص ها ا س مقومال الس،ن ال حية أو البيئية أو الاجتماعية ولعتا يوعالون نسعبة % 2
معن عععدد السععاان ععي الععراق لعععا  )1(7182ولععو مععا جعلهععا تمتعاز بأ هععا قععد أضععاص موععاكل
جديع ععدة اع ععا موجع ععود نتي ع ععة أزمع ععة السع عع،ن صه ع ع ه اا معع ععال أدل إى ع ع الاكع ععتل بع ععالتوازن
العمرانععي سععب عععد انتمائهععا للةسععين العمرانععي ااحععي سهععا و ه هععا تفتقععر ه س ع الععنعم
الهندب ععية ومع ععايي التي ععي الس عع ،ل كم ععا تس ععهم ععي الاك ععتل الاجتم ععاني حي ع الةس ععبة
ا
ا
ألاكب ع م ععن ب ععاا ها غي ع مت ععواصقين اجتماعي ععا م ععع ألاحي ععا ااحي ععة سه ععا صو ععل ع ععن إح ععدا ها
اكععتل اقتصععادي هن نسععبة كبي ع ة مععن بععاكن ها مععن ععريحة العععا لين وممععن يعععانون مععن
انيفعاض عي مسعتوالم ااعاوعية يعأتي ععد يلعا اليانع البيئعل ومعا تسعهم بعا معن اكعتل
نتي ععة ت ععاوز ل ع ه ألاحي ععا عل ع مو ععار ع الب ععل التحتي ععة وكصوم ععا ععباال مي ععاه الو ععرب
والص ععرس الص ع ي وال،هرب ععا ( )2كم ععا وأن اغل ع ل ع ه ألاحي ععا ي ععتم إنو ععاؤلا عل ع مس ععاحال
مي ع ع له ع ععا أن تا ع ععون ح ع ععداوق ومت ل ع ععال ع ععي ااس ع ععتقبل إين أكب ع ع ع ع ععدد م ع ععن اا مع ع ععال
الس،نية العوواوية موجود ي داد و يبل عددلا  225م مع ويوعم أك ع معن  257ألع
نسمة ولم يوعالون  % 28معن م معوم بعاان العوعواويال عي الععراق إا أن يلعا ا يبعين
حقيقة ما ي ري ي العوواويال صمن كل اليدو يتبين لنا أن أعلع مععد اكتععا عي
ااسعع،ن الواحععد وكمتوب ع لععو ععي محععاصعسل الانبععار ويي قععار إي بل ع  1.2صععرد و  1صععرد
داكععل ااسعع،ن الواحععد علع التععواىي ولععتا يوععالون نسععبة  % 2.9ل نبععار و  % 2.7لع ي قععار
معن م معوم بععاان العوعواويال عي الععراق .بااقابعل صعأن أقعل مععد اكتعععا موجعودة ععي
 1وزارة التي ععي
.8
7189
 2جمععا بععاقر م لععا موععالة السعع،ن العوععوا ي مععن منعععور بيابععة إلابععاان الو نيععة بحع مقععد إىع
م ع ععتتمر إلاب ع ععاان العر ع ععي ال ع ععاني للم ع ععدة  71-81ك ع عانون ألاو  7187وزارة ألاعم ع ععار وإلاب ع ععاان ع ععداد
. 871
7187
اا موعععة إلاحصععاوية  7182-7187البععاب ال ععاني اليهععاز ااركع ي لإلحصععا

011

ععداد

مجلة االقتصادي الخليجي  ......العدد ( )62حزيران 6025
البصع ععرة إي يقع ععدر متوب ع ع عع ععدد ألاص ع عراد ع ععي ااسع عع،ن الواحع ععد  9.5صع ععرد ومع ععن فع ععم كركع ععوك
بمتوب ع  5.1ص ععرد  .أم ععا مع ععد الاكتع ععا للم م ععع الس عع ،ل بص ععورة كامل ععة يتب ععين لن ععا أن
الن ع عي ااحاصععة ألاعلع إي يبلع متوبع ععدد بعاان اا معع الواحعد أك ع مععن  5أاس
نسع ععمة م ع ععع أن نس ع ععبة ب ع ععاان العوع ععواويال ع ععي الن ع ع يو ع ععالون  % 5م ع عن م مع ععوم بع ععاان
العوواويال ي العراق ي حين أن أقل معد اكتعا للم مع يوجد ي محاصعة نانو و يبل
متوب ع عععدد الس ععاان للم مععع الواح ععد نحععو  292نس ععمة إا أن بععاان العو ععواويال ععي نان ععو
يوععالون  % 1.9مععن م مععوم ب ععاان العوععواويال ععي الع عراق .مععن كععل ك ععل يلععا و سععب اي ععم
و بيعة موالة السع،ن السعل تواجعا الععراق صقعد رعيل مت عر ععد الرضعا أو الاكتفعا نسعبة 22
 %من الساان لم ال ين غي م،تفين أو غي راضين مما متوصر من الوحدال الس،نية(. )1

 1البنا الدوىي الوعود السل لم يحققها النمو الاقتصادي ي العراق مصدر بابق
011
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اليدو ( ) 1
عدد اا معال الس،نية العوواوية ي العراق وعدد ااساكن والساان ص ها
ل اية عا 7182
نسبة
اكتعا
ااس،ن

نسبة
اكتعا
اا مع
الس ،ل
292.1

ااحاصعة

عدد
الت معال
العوواوية

عدد ااساكن
ص ها

عدد الساان

نانو

727

72111

717811

2.2

كركوك

21

2271

91447

5.1

8821.1

دياى

41

21142

715192

1.1

7141.2

الانبار

817

81127

12711

1.2

181.2

داد

225

885224

257219

1.5

7795.1

بابل

19

4112

12198

2.1

115.7

كربل

75

85581

815911

1.1

9781.2

واب

21

81442

17991

2.5

8822.1

27

1257

94415

2.9

8518.9

79

82997

871251

1.4

5189.5

12

4241

25212

2.2

111.9

72

8751

4581

2.1

257.5

يي قار

827

78912

829187

1.1

8281.7

ماسان

18

89592

814812

2.5

8211.5

البصرة

812

29418

291115

9.5

7124.4

الاجماىي

8557

291118

7981119

1.4

1558.5

ملح الدين
الن
القادبية
اا

املصدر:
 وزارة التي ععي تقريععر نتععاون ااسععا التمهيععدي لت معععال السعع،ن العوععوا ي اليهععاز اارك ع ي.1
لإلحصا داد 7182
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الاستنتاجات والتوصيات
 الاستنتاجات
 .8عع ععد التواصع ععق بع ععين التنميع ععة ومنهييع ععة الحقع ععوق ع ععي الع ع عراق عع ععد أن أظهع ععرل ميتل ع ع
ا
اات رال أن لناك اكتلا بقيم تلا اات رال بااقارنة مع ما تت لبعا عمليعة ااواومعة
والتواصق بين التنمية كعملية متعددة اليوان وحقوق إلانسان.
 .7عل ع الععرغم مععن ال يععادة الحامععلة ععي مقععدار التيصععي ااععاىي للق ععام الص ع ي ولععو مععا
انع ،ععد علع ع التحس ععن ععي ع ععت اات ع عرال منه ععا مع ععد العم ععر ااتوق ععع عن ععد ال ععوادة
ومع ععد وصيع عال ألا ف ععا دون ب ععن ال امس ععة وكع ع لا مع ععد وصي ععال ألامه ععال ونس ععبة
الوادال السل ت ري بإ راس ل إا أن كل ل ا الت عور ا يععد كاصيعا بااقارنعة معع معا
موج ععود ععي الع عراق م ععن ق ععدرال مالي ععة و و ععرية م ععن ف ععم ص ععان ال ع ي حص ععل ض ععمن ل ع ا
ا
الق ععام يع ععد مت ععرا لع ععد تحقي ععق ألال ععداس اا لوب ععة م ععن التنمي ععة و ععي الوقع ع يات ععا
يت ر إى حدوا انتهاك لحق إلانسان بال حة ي العراق.
 .2مقابل ل ا الت ور بقي عت اات رال ال حية ي حالة تراجع ي قيمها ومنهعا ععدد
ا
ألابعرة ااوجععودة ععي ااستوععفيال صبعععد أن كععان لنععاك بععرير واحععد لاععل  112ش ص عا
ا
ا
ععي الععراق عععا  7119ازداد العععدد إىع  214ش صعا لاععل بععرير عععا  7188صوععل عععن
مت ععر أكععر ولععو انتوععار ألامعراض الوباويععة والانتقاليععة إي بيةع إلاحصععا ال ارتفععام عععدد
إلامععابال سهع ه ألامعراض بععد تقليلهععا مععن عععا  7111إىع عععا  7187ويلععا دليععل أكععر
علع ال لععل الحامععل ععي العمليععة التنمويععة صوععل عععن ايععم الانتهععاك ال ع ي يتعععرض لععا
إلانسان ي العراق ضمن إ ار الحق بال حة.
 .9مع ععع ال يع ععادة الحامع ععلة ع ععي التيصع ععي ااع ععاىي للق ع ععام التعلي ع ععل إا أ هع ععا ا تعع ععد كاصيع ععة
بااقارنععة مععع مععا يععتم تيصيصععا لهع ا الق ععام مععن قبععل الععدو السععل تمتلععا نفععد قععدرال
العع عراق ولع ع ا يعع ععد مع ععن اات ع عرال السع ععل توع ععي إىع ع وجع ععود كلع ععل ع ععي إجع عرا ال التنميع ععة
ومنهيية الحقوق ااعنية باإلنسان ضمن إ ار التعليم.
 .5اليانع ع ألاك ععر الع ع ي يب ععين أن لن ععاك ع ععد تق ععد وا ععا ععي الق ععام التعلي ععل يم ،ععن
ملحعتععا مععن كععل اات عرال الدالععة عل ع يلععا منهععا معععد إلاا عا بععالقرا ة وال،تابععة
ومع ععد الالتح ععاق باا ععدارس إي ازدادل ق ععيم لع ع ه اات ع عرال إا أ ه ععا كانع ع قليل ععة وا
ا
تتنابع مععع إماانعال الععراق صوعل عععن وجعود مت عرال أكعر أكع ل قيمهعا بععالع اجع
ومنهععا معععد التسععرب إي ازداد معععد التسععرب مععن ااععدارس مععن عععا  7119إى ع عععا
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 7187كععل يلععا يعععد مععن اات عرال الدالععة عل ع عععد التواصععق الحامععل بععين العمليععة
التنموية ومت لبال حقوق إلانسان ي العراق .
 .1عل ع الععرغم مععن ألميععة السعع،ن عنععد إلانسععان وكصومععا لععد الو عراوي الفقي ع ة ويوي
الععدكل ااح ععدود إا أن مق ععدار مععا ييص ع للق ععام السعع ،ل ععي الع عراق لععم يت ععاوز ععي
أحسن ألاحوا  %8.5معن ايعم إلانفعاق الععا ولع ا يععد معن اات عرال السعلبية علع
ا
التنمية صول عن أن يلا يم ل انتهاكا لحق إلانسان بالتمتع بالس،ن االوم .
 .2بية ع مت عرال السعع،ن أن لنععاك حاجععة لنحععو  7.5مليععون وحععدة بعع،نية صوععل عععن
وج ععود أك ع م ععن  8511م م ععع للس عع،ن العو ععوا ي م ععوزم عل ع م ععدن الع عراق م ععن ك ععل
يل ععا ص ععان ال ع ي يحص ععل ععي الع عراق ض ععمن إ ععار الس عع،ن يع ععد مت عرا لتيل ع التنمي ععة
وت اوزا عل حقوق إلانسان .
 التوصيات
 .8ضععرورة زي ععادة التيص ععي ااععاىي للق ععام الص ع ي والسععىي إى ع ت ععوصي الععدعم ال ععلز م ععن
اجععل ت ععوير وتحسععين كفععا ة ألادا لهع ا الق ععام والعمععل علع تواصععق ميرجععال التنميععة
مع ت لعال حقوق إلانسان .
 .7الس ععىي لتحس ععين نوعي ععة ال ععدمال والبةي ععة التحتي ععة وإع ععادة بن ععا النع ععا الص ع ي عل ع
أب ععد حدي ععة وان يراص ععق يل ععا زي ععادة ع ععدد الع ععاملين ورص ععع كف ععا هم ب ععوا ا ألا ب ععا أ
ا
يوي ااهععن ال ععحية صوععل عععن تحععدي ألاجه ع ة وااسععتل مال ال بيععة ومععن فععم ت ععوير
ا
الصععناعال الدواويععة وأكي ع ا ا بععد مععن إحععداا التقععد والت ععور ععي ااتبسععال ال بيععة
ألاكاديمي عة والبح يععة مععن اجععل تحقيععق أصوععل النتععاون ورصععع كفععا ة ل ع ا الق ععام ممععا
بي يد من صر التقارب بين التنمية ومنهيية الحقوق .
 .2ت ععوصي ال ععدعم والتيص ععي اا ععاىي ال ععلز للق ععام التعلي ععل م ععن أج ععل مواكب ععة الت ععور
وال يادة الحاملة ي ميتل جوان العمليعة التعليميعة ولعو معا بعانع،د علع تواصعق
التنمية ومنعومة الحقوق ااعنية باإلنسان من كل تحقيق ألداصهما.
 .9العمععل عل ع ت ععوير ق ععام التعلععيم مععن كععل إعععادة العمععل بععالتعليم إلال امععي وإع ععا
ألاولوية للتعليم ي ااراحل ألاوى وت وير مناهج و عرق التعلعيم والتعدر د وأن يعع امن
يلعا مععع رصععع كفعا ة العععاملين ععي لع ا الق عام و ععي الوقع نفسعا ضععرورة زيععادة الرواتع
وألاج ععور ف ععم ي ععأتي دور ت ععوصي ألابةي ععة اادرب ععية بالع ععدد والنوعي ععة ااناب ععبة وعلع ع وص ععق
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ااوامفال ااعمو سها ي دو العالم صم ل ل ه إلاجرا ال بعع يد معن صعر التقعد
والت ور بات اه تحقيق ألداس التنمية وما تسى إليا منهييعة حقعوق إلانسعان ضعمن
إ ار الحق ي التعليم.
 .5ضرورة توصي العدعم والتيصعي ااعاىي اا لعوب للق عام السع ،ل عي الععراق بعوا ععن
ري ععق زي ععادة اي ععم التيص ععي اا ععاىي ض ععمن ااوازن ععال العام ععة أ م ععن ك ععل توب ععيع
الاب ععت مارال ااحلي ععة وألاجنبي ععة سه ع ا الق ععام م ععن أج ععل تقلي ععل اي ععم الف ععوة وت ععوصي
السع ع،ن هكب ع ع عع ععدد مم،ع ععن ولع ععو مع ععا يعع ععد مع ععن داوع ععل ن ع ععاح التنميع ععة وإ ع ععاعة حقع ععوق
إلانسان .
 .1العم ع ععل علع ع ع إنو ع ععا اا مع ع ععال الس ع عع،نية يال ال ع ععدمال ااتاامل ع ععة و ااس ع ععاكن يال
التالف ععة الوا ل ععة وأن يراص ععق يل ععا زي ععادة ع ععدد ااناص ع واليه ععال الس ععل تق ععد الق ععروض
السعع،نية عل ع أن يراصععق يلععا تقليععل إلاج عرا ال إلاداريععة اا لوبععة اععني ل ع ه القععروض
ا
صول عن إجرا التعديلل اللزمة للتور عال القانونية ااعنيعة بالسع،ن و عي مقعدمتها
قانون إلاي ار وقانون تمليا ألارا ال للموار ع السع،نية لاعي تعتم،ن ألابعر عي الععراق
م ععن الحصع ععو علع ع وحع ععدال بع عع،نية منابع ععبة صع عأن كع ععل يلع ععا بالنتي ع ععة بع ععيتدي إىع ع
ا
إمااني ععة تحقي ععق أل ععداس التنمي ععة وم ععا تس ععى ألي عا منعوم ععة حق ععوق إلانس ععان كصوم ععا
ضمن إ ار الحق ي الس،ن.
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قائمة املصا ر
 .8ألامانععة العامععة ليامعععة الععدو العربيععة و كععرون التقريععر الاقتصععادي العر ععي ااوحععد
لعا  7112دار الف ر للةور أبو ظ ل .7112
 .7ألامانععة العامعة ليامعععة الععدو العربيععة و كععرون التقريععر الاقتصععادي العر ععي ااوحععد
لعا  7181دار الف ر للةور أبو ظ ل .7181
 .2ألامانععة العامععة ليامعععة الععدو العربيععة و كععرون التقريععر الاقتصععادي العر ععي ااوحععد
لعا  7188دار الف ر للةور أبو ظ ل .7188
 .9ألامانععة العامععة ليامعععة الععدو العربيععة و كععرون التقريععر الاقتصععادي العر ععي ااوحععد
لعا  7182دار الف ر للةور أبو ظ ل .7182
عداد
 .5أحمد بلمان عما الععرداوي ال يع السع ،ل عي الععراق وزارة التي عي
.7115
 .1إبععتب ق إبعراليم الوععوك تحليععل واقععع إلابععاان ععي الععراق الرؤيععة ااسععتقبلية وزارة
ألاعمار وإلاباان داد .7114
 .2أنري ععا غ ععون الاد الح ععق ععي ال ععحة ععي دلي ععل الحق ععوق الاقتص ععادية والاجتماعي ععة
تحرير  . :راصي ران جامعة ميةسوتا الوايال ااتحدة الامري،ية .7118
 .1الب نععامن إلانمععا ي ل مععم ااتحععدة تقريععر التنميععة البوععرية لعععا  7119ألامععم ااتحععدة
نيويورك .7119
 .4ا لب ن ع ععامن إلانم ع ععا ي ل م ع ععم ااتح ع ععدة تقري ع ععر التنمي ع ععة البو ع ععرية لع ع ععا  7115ألام ع ععم
ااتحدة نيويورك .7115
 .81الب نامن إلانما ي ل معم ااتحعدة تقريعر التنميعة البوعرية لععا  7111ألامعم ااتحعدة
نيويورك .7111
 .88الب ن ععامن إلانم ععا ي ل م ععم ااتح ععدة تقري ععر التنمي ععة البو ععرية لع ععا  7111-7112ألام ععم
ااتحدة نيويورك .7111
 .87الب نامن إلانما ي ل معم ااتحعدة تقريعر التنميعة البوعرية لععا  7181ألامعم ااتحعدة
نيويورك .7181
 .82الب نامن إلانما ي ل معم ااتحعدة تقريعر التنميعة البوعرية لععا  7188ألامعم ااتحعدة
نيويورك .7188
011

مجلة االقتصادي الخليجي  ......العدد ( )62حزيران 6025
 .89الب نامن إلانما ي ل معم ااتحعدة تقريعر التنميعة البوعرية لععا  7182ألامعم ااتحعدة
نيويورك . .7182
 .85ب عرا عب ععد الق ععادر وحي ععد التعل ععيم ح ععق أبا ععال م ععن حق ععوق إلانس ععان العر ععي الواق ععع
وضرورال الت ور جامعة داد .7111
 .81البنع ع ععا الع ع ععدوىي الوعع ع ععود السع ع ععل لع ع ععم يحققهع ع ععا النمع ع ععو الاقتصع ع ععادي بع ع ععالعراق البنع ع ععا
الدوىي نيويورك .7189
 .82البنا الدوىي ي مواجهة الفقر ي العراق نيويورك .7181
 .81البنع ععا اارك ع ع ي العراقع ععي الةوع ععرة السع ععنوية لعع ععا  7119ااديريع ععة العامع ععة لإلحصع ععا
وألابحاا داد . 7119
 .84جما باقر م لا موالة الس،ن العووا ي من منععور بيابعة إلابعاان الو نيعة
بح ع مق ععد إى ع م ععتتمر إلاب ععاان العر ععي ال ععاني  71-81ك عانون  7187وزارة ألاعم ععار
وإلاباان داد .7187
 .71حسععين عبععد اا لع الابععر الحقععوق الاقتصععادية والتنميععة ععي الععدو العربيععة بنععا
الاوي الصناني الاوي .7112
 .78ديفي ععد و س ععب ودل و ك ععرين ميت ععارال م ععن أدوال حق ععوق إلانس ععان ترجم ععة :ص ععتاد
بورلي ألاللية للةور والتوز ع عمان 7112
 .77رم ع ع ي علع ععي إب ع عراليم بع ععلمة اقتصع ععاديال التنميع ععة دار ااعع ععارس للةوع ععر القع ععالرة
.8441
 .72مقر أحمد مقر التنمية الاقتصادية متبسة الاويع للتقعد العل عل الاويع
.7119
 .79ظععاصر حميععد حسععون دور التعلععيم ععي مععأزق التنميععة البوععرية ااسععتدامة م لععة كليععة
الع اا العدد ( )1داد .7181
 .75ظبيععة صععاروق إب عراليم تععوصي السعع،ن الاقتصععادي ععي ظععل منععاو إلامععلح الاقتصععادي
ودور الق ععام ال ععا بح ع مقععد إى ع مععتتمر إلابععاان العر ععي ال ععاني للمععدة 71-81
كانون الاو  7187وزارة ألاعمار وإلاباان داد .7187
 .71عععا علععي حسععن الحاجععة إلابععاانية ععي الع عراق  7112-8422م لععة كليععة ععداد
للعلو الاقتصادية العدد ( )29كلية داد للعلو الاقتصادية . 7182
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 .72عب ععد الحس ععين العنبا ععي إلام ععلح الاقتص ععادي ععي الع عراق مرك ع الع عراق للدراب ععال
داد .7111
 .71عبععد الوععهيد جابععم عبععاس اصتيععار عبععد الععرزاق عبععد م التعلععيم كمحععور للتنميععة
البورية م لة كلية الع بية للبنال العدد ( )7جامعة داد .7182
 .74ص ع ع ععيل،د مورق ع ع ععا الح ع ع ععق ع ع ععي الس ع ع عع،ن االو ع ع ععم ع ع ععي دلي ع ع ععل الحق ع ع ععوق الاقتص ع ع ععادية
والاجتماعي ععة تحري ععر  . :راصي ع ران جامع ععة ميةس ععوتا الواي ععال ااتح ععدة الامري،ي ععة
. 7118
 .21صع ععيل،د مورقع ععا الحع ععق ع ععي التعلع ععيم ع ععي دلي ع عل الحقع ععوق الاقتصع ععادية والاجتماعيع ععة
تحرير . :راصي ران جامعة ميةسوتا الوايال ااتحدة الامري،ية .7118
 .28اافوضية السامية لحقوق إلانسان الحق بال حة ألامم ااتحدة جني .7111
 .27منعمة التعاون إلابلمي إحصا ال العمل وال حة والبالة .7189
www.Sesrtciv.org
 .22منعمععة ال ععحة العاايععة  75بععتا وجععواب عععن ال ععحة وحقععوق إلانسععان منعمععة
ال حة العااية جني . 7117
 .29اانعم ععة العربي ععة لحق ععوق إلانس ععان اعم ععل الن ععدوة إلاقليمي ععة ح ععو حق ععوق إلانس ععان
والتنمية اانعمة العربية لحقوق إلانسان القالرة .7112
 .25متيععد حميععد م ععدي دور بيابععال التمويععل إلابععااني ععي الحععد مععن أزمععة السعع،ن ععي
العراق م لة درابال محاببية ومالية العدد ( )79داد .7182
 .21ن ع ار كععاظم مععباح انسععيا كععريم وحيععد إماانععال السيابععة إلانفاقيععة الحاوميععة ععي
ت ع ععوير التعلع ععيم ع ععي الع ع عراق للمع ععدة  7187-8448م لع ععة القادبع ععية للعلع ععو إلاداريع ععة
والاقتصادية العدد ( )9جامعة القادبية .7187
 .22وزارة ألاعمع ععار وإلابع ععاان ق ع ععام إلابع ععاان ع ععي الع ع عراق الواقع ععع ااوع ععاكل وااعاليع ععال
ااستقبلية وزارة ألاعمار وإلاباان داد . 7114
وال
 .21وزارة حق ععوق إلانس ععان وف ععاوق ععي حق ععوق إلانس ععان دار الو ععتون ال قاصي ععة ععداد
.7114
 .24وزارة التي ع ععي تقريع ععر إلاحصع ععا ال البيئيع ععة للع ع عراق لعع ععا  7111اليهع ععاز اارك ع ع ي
لإلحصا داد .7114
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تقريع ععر إلاحصع ععا ال البيئيع ععة للع ع عراق لعع ععا  7187اليهع ععاز اارك ع ع ي
.7182
تقريععر نتععاون ااسععا التمهيععدي لت معععال السعع،ن العوععوا ي اليهععاز
داد .7182
كار ععة الحرم ععان ومس ععتويال ااعاو ععة ععي الع عراق اليه ععاز اارك ع ي
. 7111
كار ععة الحرم ععان ومس ععتويال ااعاو ععة ععي الع عراق اليه ععاز اارك ع ي
.7188
ك ع ععة التنمي ع ععة الو ني ع ععة  7189 – 7181ال ع ععداورة الاقتص ع ععادية

 .91وزارة التي ع ععي
لإلحصا داد
 .98وزارة التي ععي
اارك ي لإلحصا
 .97وزارة التي ععي
لإلحصا داد
 .92وزارة التي ععي
لإلحصا داد
 .99وزارة التي ع ععي
داد .7114
 .95وزارة التي ع ععي ك ع ععة التنمي ع ععة الو ني ع ععة  7182 – 7182ال ع ععداورة الاقتص ع ععادية
داد .7182
 .91وزارة التي ع ععي اا موعع ععة إلاحصع ععاوية  7182-7187اليهع ععاز اارك ع ع ي لإلحصع ععا
داد .7189
 .92وزارة التي ع ععي ااسع ععا الاجتمع ععاني والاقتصع ععادي ل بع ععرة ع ععي العع عراق لعع ععا 7187
اليهاز اارك ي لإلحصا داد . 7189
 .91وزارة التي ع ععي مت ع عرال البال ع ععة والتنمي ع ععة ااس ع ععتدامة يال ألاولوي ع ععة ع ععي الع ع عراق
 7181اليهاز اارك ي لإلحصا داد .7181
 .94وزارة التي ع ععي مت ع عرال البال ع ععة والتنمي ع ععة ااس ع ععتدامة يال ألاولوي ع عة ع ععي الع ع عراق
 7182اليهاز اارك ي لإلحصا داد . 7182
 .51وزارة التي ععي مت ع عرال ع ععن الوض ععع الاقتص ععادي والاجتم ععاني ععي العع عراق للم ععدة
 7188-7112اليهاز اارك ي لإلحصا داد .7187
 .58وزارة التي عي مت عرال إحصععاوية ععن الوضععع الاقتصعادي والاجتمععاني عي الععراق
للمدة  7187-7111اليهاز اارك ي لإلحصا داد . 7182
 .57وزارة ااالية ااوازنة الاتحادية لعا  7112داورة ااوازنال داد .7112
 .52وزارة ااالية ااوازنة الاتحادية لعا  71121داورة ااوازنال داد .7111
 .59وزارة ااالية ااوازنة الاتحادية لعا  7181داورة ااوازنال داد .7181
 .55وزارة ااالية ااوازنة الاتحادية لعا  7188داورة ااوازنال داد .7188
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Human Rights from Socialism Indicators …
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Abstract:
Demonstration convergence between development and human rights
emerges due to their roles for better life through securing all its requirements.
The indicators which represent this, is that, the social indicators such as health,
education and adequate housing. However, availability of health services
implies mitigation of hazards ratio which could be faced by human via diseases.
Hence, it will lead to life expectancy and improves in its ability. While the
education services, it also will influence positively by improving the cognitive
level and then expanding job opportunities. In respect of adequate housing, as
an ideal place for all family, social, cultural and religious activities, where it is a
unique place that protect human from others, or from violation of weather.
Accordingly, availability of all said three services, health, education and housing
consider main targets which ought to be achieved by the development. It is,
therefore, an essential right of human being and not be waived.
In Iraq, and based on the mentioned indicators, it was noted that a shortage in
the level of health services, this case requested an expanded strategy to be
adopted for reinforcement level of health system and its infrastructure, as well
as, renewing medical equipment and supplies, and rebuild health system
alongside to improving efficiency of medical workforces in the areas of
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prevention and treatment diseases. Furthermore, evolution medical academic
research institutions and centers in accordance to the international level.
In respect of education, this sector faced various problems, and in order to solve
it, mandatory education and literacy should be practiced and increased number
of school buildings, employees and improving level of salaries and wages. As
well as, reconsidering level of curriculum based on the international trend.
Key words:
Development, Human Rights, High commissioner for Human Rights, The
Universal Declaration for Human Rights, The Economically, Social and
Environments Rights, The public Expenditure.
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