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 األمن االنساني في العراق : 
ــة االنســا ــة مــن منظــور التنمي مقارب

نية                                                      

أوالً: المقدمة
بــرز مفهــوم األمــن اإلنســاين كرديــف 
ملفهــوم األمــن القومــي الــذي كان 
ســائدا« أبــان احلــرب البــاردة وأصبــح 
أكثــر انتشــارا« عندمــا تبنــى الرنامــج 
ــذا  ــدة ه ــم املتح ــع لألم ــي التاب اإلنائ
املفهــوم يف تقريــر التنميــة البرشيــة 
ــة  ــى حماول ــده ع ــنة 1994 يف تأكي لس
التنميــة  عمليــة  يف  النــاس  إرشاك 
ــن  ــن األم ــوي ب ــط الق ــود الراب لوج

والتنميــة، وقــد حــدد ثانيــة أبعــاد 
ــادي،  ــي ) االقتص ــاين ه ــن اإلنس لألم
ــي ،  ــي، البيئ ــي، الصح ــايل، الغذائ امل
اجلنــدري ، الشــخيص  ، املجتمعــي 
كثــر  تبنــت  وقــد   .  ) الســيايس   ،
ــه  ــوم وضمنت ــذا املفه ــدول ه ــن ال م
تقتــر  ومل  الوطنيــة.  تقاريرهــا  يف 
احلكومــات عــى األبعــاد املــارة الذكــر 
ــات  ــن  املوضوع ــة م ــاك قائم ــل هن ب
ختتلــف مــن دولــة إىل أخــرى حســب 
ــة إىل  هــذا املفهــوم   وجهــة نظــر الدول
وللتهديــدات والعقبات التــي تواجهها 
ــل ،  ــات مث ــه موضوع ــل الي ــد ادخ فق
حظــر األلغــام ضــد األشــخاص، منــع 
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األطفــال،  ضــد  العســكري  التجنيــد 
ــذا  ــا، ل ــدويل وغره ــون ال ــز القان تعزي
فــان مفهــوم األمــن االنســاين ليــس 
مفهومــا« ســاكنا« بــل مفهومــا متجــددا » 
ممــا جيعــل مناقشــته وحتديــد آلياتــه أمــرا« 

ــه. ــد من الب
أساســا«  هيتــم  اإلنســاين  األمــن  إن 
بالفــرد واملجتمــع أكثــر مــن اهتامــه 
ــر  ــب األم ــا يتطل ــها وهن ــة نفس بالدول
التمييــز بــن مفهومــن مهــا »األمــن 
الوطنــي » الــذي يركــز عــى وحــدة 
ــة  ــكل احلكوم ــة ش ــة وحري أرايض الدول
هيتــم  الــذي   « اإلنســاين  األمــن  و« 
ــاس  ــص الن ــع وباألخ ــاس واملجتم بالن
ــة  ــاالت متطرف ــن ح ــون م ــن يعان الذي
ــش  ــاء والتهمي ــتبعاد واإلقص ــن االس م
ــوء  ــى ض ــادي. وع ــي واالقتص االجتاع
هــذا فــان التهديــدات التــي هتــدد األمــن 
اإلنســاين  هــي  ليســت بالــرورة هتــدد 

ــة. ــن الدول ام
بالتنميــة  اإلنســاين  األمــن  يرتبــط  و 
البرشيــة مــن خــال التكافؤ واالســتدامة 
مــن  والتحــرر  االقتصــادي  والنمــو 
اخلــوف والتخلــص مــن الفقــر وإشــاعة 
واحلكــم الصالــح واالســتقرار الســيايس، 
ــارا  ــا آث ــون هل ــد تك ــر ق ــذه الظواه وه
اجيابيــة يف حالــة حتســنها وآثــارا ســلبية يف 
حالــة تدهورها.لــذا فــان الــدول تســعى 

منــه  جتعــل  إنســاين  امــن  حتقيــق  إىل 
ــة مســتدامة  ــة برشي ــق تنمي ــزا لتحقي حاف
ــة  ــق تنمي ــعى إىل حتقي ــا تس ــد، ك يف البل
مســتدامة حلايــة األفــراد وحتصينهــم 
وحتســن مســتوى معيشــتهم، كا تســعى 
الــدول جاهــدة للتخلــص مــن العقبــات 
ــق  ــام حتقي ــف أم ــي تق ــدات الت والتهدي
األمــن االنســاين يف البلــد، وتــزداد أمهيــة 
ــي  ــدول الت ــاين يف ال ــن اإلنس ــق األم حتقي
ــراق  ــل الع ــتثنائية مث ــاالت اس ــر بح مت
حيــث العمليــات اإلرهابيــة وتدهــور 
ــاع  ــي وارتف ــي والتعليم ــتوى الصح املس
معــدالت البطالــة وانخفــاض املعونــات 
والتفــاوت  واملــايل  اإلداري  والفســاد 
ــؤرشات  ــور م ــل وتده ــع الدخ يف توزي
ــي  ــام، والت ــكل ع ــة بش ــة البرشي التنمي
والعقبــات  التحديــات  أهــم  تشــكل 
التــي تقــف حائــا« أمــام حتقيــق األمــن 

ــاين. اإلنس
العــراق  وألمهيــة األمــن اإلنســاين يف 
ســوف نســلط الضــوء عــى مفهــوم 
األمــن االنســاين وكيفيــة حتقيقيــه وملــن؟ 
ــم  ــان أه ــن تبي ــًا ع ــق فض ــاذا يتحق وب
املــؤرشات املســتخدمة يف حتليــل التنميــة 
البرشيــة وتعــد يف الوقــت نفســه مــن 
مــؤرشات األمــن اإلنســاين بعــد إجــراء 

التعديــات عليهــا. 
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ثانيــاً: األمــن االنســاني، المفهــوم 
والمضمــون

ــان  ــانه ش ــاين ش ــن اإلنس ــوم األم ان مفه
التــي  األخــرى  االقتصاديــة  املفاهيــم 
تتبايــن الــرؤى حوهلــا وهــو أمــر يعــود يف 
ــام  ــاالت االهت ــدد جم ــه اىل تع ــب من جان
ــا  ــع أيض ــه يرج ــة اىل ان ــوم، إضاف باملفه
ــوم  ــاين مفه ــن اإلنس ــوم األم اىل ان مفه
ــن  ــا م ــن كل منه ــن مفهوم ــب م مرك
األمــر  بمــكان،  والتعقيــد  الرتكيــب 
ــد  ــب عن ــك والرتكي ــرتض الف ــذي يف ال
تنــاول املفهــوم ، وصــوالً اىل فهــم أعمــق 
واشــمل ، كــا انــه مفهــوم يتداخــل مــع 
مفاهيــم أخــرى لعــل أمههــا مفهــوم 
حقــوق اإلنســان الــذي بــدا يتــداول 
ــد  ــة بع ــدول النامي ــع يف ال ــكل واس بش
ان  بعــد  و  املتقدمــة  الــدول  نفضتــه 
رأت بأنــه مفهومــًا ال حيقــق أهــداف 
بشــكل  حقوقــه  حفــظ  يف  اإلنســان 
ــن  ــوم األم ــذ بمفه ــي لتأخ ــل وج كام
البحــث فإننــا  اإلنســاين. وألغــراض 
ســوف نتعامــل مــع األمــن اإلنســاين 
النمــوذج  مصطلحــات  مــن  كجــزء 
ــار  ــور يف إط ــذي تبل ــة ال ــكي للتنمي ال
الرنامــج اإلنائــي لألمــم املتحــدة يف 
ــام 1994  ــانية لع ــة االنس ــر التنمي تقري
،الــذي حــدد االمــن االنســاين »عــى 

أنــه التحــرر مــن اخلــوف ومــن اجلــوع«1 
.كــا نســتخدم مفهــوم األمــن اإلنســاين 
كمكافــئ ملفهــوم األمــن البــرشي الــذي 
ــة لـــ  ــا ترمج ــاه  كوهن ــر أع ــاه التقري تبن
اختلفــا  وان    Security Human
طــرح  أول   ان  املقاييــس.  بعــض  يف 
 Individual  ملفهــوم امــن األفــراد
Security Theory  عــى املســتوى 
 W. ــل ــن قب ــام 1966 م ــي ع األكاديم
E. Blatz   يف كتابــه “ األمــن البرشي : 
بعــض التأمــات “ الــذي أكــد فيــه عــى 
ان الدولــة اآلمنــة ال تعنــي بالــرورة 
األفــراد األمنيــن ، وهــو مــا شــكل 
ــم  ــدي القائ انقــاب عــى املفهــوم التقلي
ــاس يف  ــو األس ــة ه ــن الدول ــى ان ام ع
ــه  ــراد ، اال ان أطروحات ــن األف ــق ام حتقي
ــا كان  ــبب م ــكايف بس ــام ال ــق االهت مل تل
يمــر بــه العــامل مــن حــرب بــاردة ، ومــا 
ان حطــت احلــرب البــاردة أوزارهــا عــاد 
ــة  ــد يف حماول ــن جدي ــوع م ــرح املوض ط
لألمــن  التقليــدي  املفهــوم  لتطويــر 
ــدة  ــراد وح ــون األف ــال ان يك ــن خ م
ــج  ــذا نات ــة ، وه ــس الدول ــل ولي التحلي
عــن حتــول مصــادر التهديــد للدولــة 
ــكري  ــد العس ــد التهدي ــة ، اذ مل يع القومي
ــب  ــة حس ــن الدول ــد ألم ــدر الوحي املص
االعتقــاد الــذي كان ســائدًا وحســب 
ــة يف  ــة الواقعي ــاب النظري ــراه أصح ــا ي م
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ــة ، بــل هنــاك مصــادر  العاقــات الدولي
هتديــد أخــرى غــر عســكرية وربــا 
ــكري  ــد العس ــن التهدي ــورة م ــر خط أكث
والتــي ال يصلــح معهــا اســتخدام القــوة 
املخــدرات،  جتــارة  مثــل  العســكرية، 
ــوث،  ــة، التل ــر ،البطال ــراض، الفق األم
اهلجــرة غــر الرشعيــة ، الراعــات 
الداخليــة، وعــى ضــوء مــا تقــدم يمكــن 
 “ بأنــه  اإلنســاين  األمــن  يعــرف   ان  
ــاس  ــة الن ــة ومحاي ــات احليوي ــة احلري محاي
احلرجــة  واإلخطــار  األوضــاع  مــن 
ــم،  ــم وطموحاهت ــاء قواه ــة، وبن والعام
ــية  ــم السياس ــق النظ ــك خل ــي كذل ويعن
والعســكرية  والفكريــة  واالقتصاديــة 
ــاس  ــح الن ــي متن ــة الت ــة والثقافي والبيئي
ــتهم  ــم ومعيش ــم وكرامته ــس لبقائه أس
التعريــف ان  2  ، ناحــظ مــن هــذا   “
ــة  األمــن اإلنســاين ال يقتــر عــى الدول
ــن   ــر احلكومي ــون غ ــمل الاعب ــل يش ب
بشــكل ال يقتــر عــى محايتهــم فحســب 
بــل متكينهــم  محايــة أنفســهم. وهنــا يــأت 
دور املجتمــع املــدين يف حماولــة حلايــة 
ــن  ــمل م ــون اش ــع ليك ــراد واملجتم األف
احلفــاظ عــى امــن الدولــة وهــذا يتطلــب 
تعزيــز السياســات واملارســات التــي 
ــق  ــاس وحتقي ــن الن ــز ام ــؤدي اىل تعزي ت
التنميــة البرشية وهــذا اإلجــراء ال يقتر 
عــى املنظــور الوطنــي الن العــامل يعيــش 

اليــوم نظامــا« خمتلفــا« عــن الســابق مــن 
حيــث القــدرة عــى التأثــر والتأثــر، 
ــدويل  ــاون ال ــر التع ــب األم ــا يتطل وهن
ــد  ــن ان يول ــا يمك ــكل نظام ــث يش بحي
ــي  ــد الوطن ــى الصعي ــاس ع ــن للن األم
واإلقليمــي والــدويل. وتعــرف مفوضيــة 
أمــن االنســان اآلن ، االمــن االنســاين 
بأنــه« محايــة اجلوهــر احليــوي حليــاة مجيع 
ــات االنســان  ــق تعــزز حري البــرش بطرائ
وحتقيــق االنســان لذاتــه، فأمــن االنســان 
ــك  ــية تل ــات االساس ــة احلري ــي محاي يعن
ــاة ؛  ــر احلي ــل جوه ــي متث ــات الت احلري
ــدات  ــن التهدي ــاس م ــة الن ــي محاي ويعن
ــاق ؛  ــعة النط ــة واس ــاع احلرج واالوض
ــى  ــي تبن ــات الت ــتخدام العملي ــي اس يعن
ــم  ــاس وتطلعاهت ــوة الن ــن ق ــى مواط ع
السياســية  النظــم  اجيــاد  ويعنــي   .
واالقتصاديــة  والبيئيــة  واالجتاعيــة 
ــًا  ــح مع ــي متن ــة الت ــكرية والثقافي والعس
ــاة  ــد احلي ــى قي ــاء ع ــات البق ــاس لبن الن

ــة«3. ــش والكرام ــب العي وكس
ويــرى األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
ــه عــى  ــان يف رســالة ل الســابق كــويف عن
ــاه األوســع  ، ان األمــن اإلنســاين “ بمعن
النــزاع  غيــاب  مــن  ابعــد  يشــمل 
ــان  ــوق اإلنس ــم حق ــو يض ــف فه العني
واحلكــم الصالــح والوصــول إىل التعليــم 
والرعايــة الصحيــة وضــان ان يكــون 
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أنثــى،  أم  ذكــر  فــرد  كل  متنــاول  يف 
الفــرص واخليــارات لتحقيــق قدراتــه 
ــاه  ــذا االجت ــوة يف ه ــة، وكل خط الكامن
هــي أيضــا خطــوة نحــو خفــض الفقــر 
وبلــوغ النمــو االقتصــادي واحلــؤول 
دون نشــوب النزاعــات. كذلــك فــان 
العــوز والفقــر وحتــرر  التحــرر مــن 
األجيــال القادمــة حتــى تتمكــن أن تــرث 
ــه  ــذا كل ــان ه ــة. ف ــة صحي ــة طبيعي بيئ
ــن  ــاء األم ــة يف بن ــات متداخل ــكل لبن يش
ــي« 4 .  ــن الوطن ــايل األم ــاين وبالت االنس
ــام  ــن الع ــط األم ــالة يرب ــذه الرس يف ه
ــاين  ــن االنس ــة واألم ــة البرشي ــن التنمي ب
مــن حيــث التكافــؤ واالســتدامة والنمــو 

واملشــاركة.
وثمــة بعــدان لألمــن االنســاين األول 
ــار  ــن األخط ــاس م ــة الن ــق يف محاي يتعل
املزمنــة، كاجلــوع واملــرض والقمــع ، أمــا 
ــن  ــة م ــى احلاي ــز ع ــاين فرك ــد الث البع
التغــرات املفاجئــة ســواء« التــي تصيــب 
ــا  ــار هل ــذه األخط ــع وه ــرد أم املجتم الف
كل  يف  النــاس  عــى  الســلبية  آثارهــا 
مســتويات  كل  ويف  التنميــة  مراحــل 
ــن  ــان ام ــن اإلنس ــل ام ــل. ويكم الدخ
الدولــة ويعــزز حقــوق اإلنســان ويقــوي 
االنســاين  فاألمــن  البرشيــة،  التنميــة 
يســعى اىل محايــة اإلنســان مــن األخطــار 
الفــرد  تواجــه  التــي  والتهديــدات 

واملجتمــع كــا يســعى اىل تشــكيل حتالف 
عاملــي لتعزيــز السياســات املؤسســية التي 
تربــط بــن األفــراد والدولــة والتــي تربط 
ــة  ــن ثم ــع وم ــامل امج ــة والع ــن الدول ب
جيمــع امــن اإلنســان بــن عنــارص األمــن 
ــان.  ــة باإلنس ــة املتعلق ــوق والتنمي واحلق
إن )أمــن االنســان ال يعنــى بالســاح 
،أنــه يعنــى بحيــاة النــاس وكرامتهــم(5.

ان مــا يكمــن يف جوهــر األمــن االنســاين 
التــي  اإلنســان  هــو احــرتام حقــوق 
ــال  ــن خ ــة م ــؤولية عاملي ــت مس أصبح
التأكيــد عــى عامليــة احلقــوق وتصورهــا 
أفــراد  مجيــع  بــن  املســاواة  حــول 
املجتمــع وتشــجيع املبــادئ الديمقراطيــة 
ــق  ــه وحتقي ــوة يف حتقيق ــد خط ــذي يع ال
بنــاء  للنــاس  يســمح  وبــا  التنميــة 
ــم  ــاع أصواهت ــل س ــكل يكف ــم بش احلك
ــاء  ــن بن ــد م ــك الب ــق ذل ــي يتحق ولك
ان  مؤسســات مســتقرة وقــادرة عــى 
تفــرض حكــم القانــون ومتكــن النــاس. 
وهنــا فــان األمــن االنســاين ممكــن عندمــا 
تكــون التنميــة مســتدامة وهــذا يفــرتض 
املســتويات  كل  عــى  األمــن  شــيوع 
ــن  ــن م ــع أي األم ــراد املجتم ــكل أف ول
ــم  ــن التعلي ــدات وام ــار والتهدي األخط
ويركــز  والبيئــة.  والغــذاء  والصحــة 
تقريــر التنميــة البرشيــة لعــام 2014 
ــاين  ــن االنس ــة لألم ــار املحتمل ــى اآلث ع
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عــى انجــازات التنميــة البرشيــة ويؤكــد 
ــص الفــوارق وبنــاء  عــى رضورة تقلي
ــاذ  ــال اخت ــن خ ــي م ــك االجتاع التاس
ــز  ــة التميي ــأهنا معاجل ــن ش ــراءات م اج

واالقصــاء والعنــف االجتاعــي6.
إن مــا يشــرتك فيــه مفهومــي التنميــة 
ــدة  ــاين ،أن وح ــن االنس ــة واالم البرشي
ــرد،  ــو الف ــا ه ــية فيه ــل االساس التحلي
وغايتهــا  التنميــة  حمــور  هــو  الــذي 
ــة  ــاده املختلف ــن بأبع ــًا االم ــززان مع ويع
ــذا فهــا مفهومــان مكمــان بعضهــا  ، ل
يف  مهــم  االمــن  فتحقيــق   ، بعــض 
ــا  ــا7 ، لكنه ــة وتعزيزه ــتدامة التنمي اس
ــق  ــي حتق ــات الت ــان يف االلي ــا خيتلف اهن
البرشيــة  فالتنميــة   ، االهــداف  تلــك 
ــية  ــات االساس ــر احلاج ــى توف ــز ع ترك
ــت  ــاس ، يف حي ــارات الن ــيع خي وتوس
مفهــوم األمــن االنســاين يركــز عــى 
ــات  ــاد املؤسس ــي واجي ــاح املؤس االص
أمــن  صــون  عــى  القــادرة  اخلاصــة 
يكونــوا  أن  جتعلهــم  بحيــث  االفــراد 
قادريــن عــى التعامــل مــع االخطــار 
تتــم  وعندمــا   ، أمنهــم  هتــدد  التــي 
االنســان مــن منظــور  أمــن  مناقشــة 
ــى أن  ــد  ع ــه يؤك ــة فان ــة البرشي التنمي
عمليــة التميــة ونتائجهــا جيــب أن تكــون 
خاليــة مــن املخاطــر ،لذلــك فهــو يرمــي 
ــاز  ــتويات االنج ــاه اىل مس ــد االنتب اىل ش

ــزه  ــال تركي ــن خ ــب م ــان املكاس وض
كالنزاعــات  املخاطــر  مواجهــة  عــى 
واحلــروب والفقــر والكــوارث والتلــوث 

واالمــراض وغرهــا.

امــن  أم  النــاس  امــن  ثالثــاً:- 
لدولــة ا

األمــن  مــن  املقصــود  كان  تارخييــا« 
الدولــة  ســامة  عــى  املحافظــة  هــو 
مــن املخاطــر اخلارجيــة ولكــن مــع 
ــرتة  ــال ف ــاردة وخ ــرب الب ــاء احل انته
التســعينيات قــد تغــرت مفاهيــم األمــن 
ــت رؤى  ــد ان طرح ــا بع ــع نطاقه واتس
جديــدة حــول املفهــوم واآلليــة والعقبات 
ــر  ــدار تقري ــذ إص ــدات ...،ومن والتهدي
فــان    1994 لعــام  البرشيــة  التنميــة 
مفهــوم األمــن البــرشي اخــذ مــدى 
أوســع ومل يقتــر عــى امــن الدولــة بــل 
شــمل امــن االنســان وامــن املجتمــع 
املواطنــن  حقــوق  يضمــن  بشــكل 
إضافــة إىل انــه اخــذ أبعــادا متعــددة وكــا 
ــدي  ــإن املفهــوم التقلي ــا ســابقا« ف مــر بن
االســباب  يســتوعب  يكــن  مل  لألمــن 
اجلديــدة املتعلقــة بانتهــاك أمــن االنســان 
لكــون تعــدد أشــكال االنتهــاكات ال 
ــدول أو تلــك  ــن ال ــط بالنزاعــات ب ترتب
التهديــدات املوجهــة اىل احلــدود  . إن 
املســالة األهــم هــو ان الدولــة مل تعــد 
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ــل  ــن ب ــر األم ــي يف توف ــب الرئي الاع
ــة  ــات الوطني ــك اىل كل املنظ ــدى ذل يتع
ــر  ــد املخاط ــد تزاي ــة بع ــة خاص والدولي
ــة .  ــة البرشي ــرة التنمي ــه مس ــي تواج الت
وهلــذا فــان األمــن االنســاين يكمــل امــن 

الدولــة يف أربعــة جوانــب :-7
هيتــم األمــن االنســاين باإلنســان - 1

واملجتمــع
هلــا - 2 يتعــرض  التــي  التهديــدات 

اإلنســان قــد ال تصنــف هتديــدا« 
الدولــة. ألمــن 

ــاين - 3 ــن االنس ــة لألم ــات الفاعل اجله
أوســع مــن اجلهــات الفاعلــة ألمــن 

ــة الدول
األمــن االنســاين ال يقتــر عــى - 4

محايــة النــاس بــل جيعلهــم قادريــن 
ــهم ــة أنفس ــى محاي ع

ــى  ــاس ع ــز باألس ــة يرك ــن الدول ان ام
ــعى  ــث تس ــي حي ــدوان اخلارج الع
الــدول إىل بنــاء هياكلهــا وقوهتــا 
ــا  ــن حدوده ــع ع ــكرية لتداف العس
ومؤسســاهتا وقيمهــا ، إمــا امــن 
ــز  ــذا الرتكي ــول ه ــو حي ــان فه اإلنس
ــة  ــي اىل محاي ــداء اخلارج ــن االعت م
التــي  التهديــدات  مــن  اإلنســان 
التهديــدات  كانــت  فــإذا  جتاهبــه 
ألمــن الدولــة تتعلــق بالعــدوان عــى 
ــمل  ــان يش ــن اإلنس ــان ام ــدود ف احل

ــي  ــوث البيئ ــن التل ــاس م ــة الن محاي
ــاع  ــة وأوض ــراض املعدي ــن األم وم
القمــع ومــن اإلرهــاب والعنــف 

التعســفي . 
إن الدولــة تضطلــع بمســؤولية محايــة 
أمنهــا يف حــن تتســع دائــرة اجلهــات 
ــاين  ــن االنس ــق األم ــة لتحقي الفاعل
الدوليــة  املؤسســات  لتشــمل 
املجتمــع  ومنظــات  واإلقليميــة 
ــن  ــاين  يمك ــن االنس ــدين . و األم امل
ان يســهم اإلنســان يف حتديــد وتنفيــذ 

ــه. ــه انعدام ــي جتاب ــول الت احلل
وأخــرا فــان امــن اإلنســان وامــن الدولة 
يعــزز كل منهــا اآلخــر ويعتمــد كل 
منهــا عــى اآلخــر فبــدون امــن 
امــن  حتقيــق  يمكــن  ال  اإلنســان 
إال  بالعكــس   والعكــس  الدولــة 
ــن  ــن ام ــع م ــان أوس ــن اإلنس إن ام
ــات  ــود مؤسس ــاج وج ــة وحيت الدول
قويــة ومســتقرة وداعمــة لــه يف حــن 

ــا. ــور عليه ــة متمح ــن الدول ام

رابعاً : أمن اإلنسان : كيف ؟
ــب أن ال  ــاين جي ــن االنس ــد األم إن هتدي
الوقــت  يف  ضيــق  بشــكل  يفهــم 
ــيمة  ــر جس ــن خماط ــاين م ــذي يع ال
ــاين  ــن االنس ــة األم ــان مقارب ــذا ف ل
حتتــاج اىل معاجلــة األســباب اجلذرية 
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الكامنــة التــي أدت اىل حالــة ألألمــن 
خاصــة يف بلــد معقــد مثــل العــراق 
ــباب  ــك األس ــة تل ــأت يف مقدم .وت
ــة والعنــف  ــات اإلرهابي هــي العملي
ــي،  ــور البيئ ــة، التده ــر، البطال ،الفق
والتعليمــي،  الصحــي  التدهــور 
وهــذه احلــاالت تــؤدي إىل حالــة 
ألاســتقرار وبالتــايل يكــون تأثرهــا 
ــاين. ان  ــن اإلنس ــى األم ــلبيا” ع س
الــدول التــي تعــاين اخرتاقــا” يف 
ــب  ــعى اىل ترتي ــاين تس ــا االنس أمنه
ســلم اولوياهتــا بحيــث تعمــل هــي 
واملؤسســات الســاندة إىل القضــاء 
عــى حالــة ألألمــن ، ويف وضــع 
مثــل العــراق يــأت يف املرتبــة األوىل يف 
ســلم االولويــات التــي جتابــه األمــن 
االنســاين الفســاد اإلداري واملــايل ثــم 
اإلرهابيــة  والعمليــات  اإلرهــاب 
والراعــات السياســية، بشــكل اثــر 
ــث  ــن حي ــاة م ــات احلي يف كل مقوم
الصحــة والتعليــم والفقــر والبطالــة، 
ــب  ــاين يتطل ــن االنس ــق األم ان حتقي
ــعة  ــة واس ــر احلرج ــة املخاط مواجه
ــان  ــه اإلنســ ــي تواج ــار الت االنتش
ــاآلت :- ــز ب ــن ان ترتك ــي يمك والت

محاية الناس من النزاعات العنفية.- 
العنفيــة  النزاعــات  عــى  القضــاء  ان 
يتطلــب وضــع إســرتاجتيات شــاملة 

اجلوانــب  بــن  تربــط  ومتكاملــة 
ــانية  ــكرية واالنس ــية والعس السياس
عــى  حتافــظ  بشــكل  والتنمويــة 
يتعلــق  بــا  اإلنســان  حقــوق 
ــا  ــاين  ك ــون اإلنس ــة والقان باملواطن
ــة  ــة حلاي ــة خاص ــاء أمهي ــب إعط جي
األطفــال والنســاء وكبــار الســن 
واملجموعــات املســتضعفة األخــرى 
املســاعدات  منــح  خــال  مــن 
اإلنســانية ونــزع أســلحة اجلاعــات 
غــر  االجتــار  ومنــع  املســلحة 

 . باألســلحة  القانــوين 
        -   انعــدام األمــن االقتصــادي – 
القــدرة عــى االختيــار بــن الفــرص 

ــرة املتوف
    ان الفقــر املدقــع هــو احــد التحديــات 
ــذا  ــاين ل ــن االنس ــه األم ــي تواج الت
منــه  للحــد  الســعي  مــن  البــد 
ــب  ــذا يتطل ــه وه ــاء علي ــم القض ث
اداءا” ســليا” لألســواق وتطويــر 
ــا  ــوق ، ك ــاندة للس ــات الس املؤسس
والنمــو  التجاريــة  الرتتيبــات  ان 
ــر  ــة الفق ــه إلزال ــادي املوج االقتص
للمنافــع هــي   العــادل  والتوزيــع 
 . الفقــر  إلزالــة  رضوريــة  أمــور 
ــبكة  ــاء ش ــر إنش ــب األم ــا يتطل ك
للحايــة االجتاعيــة حتــى يشــعر 
ــان  ــال ض ــن خ ــن م ــاس باألم الن
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املســتوى  مــن  األدنــى  احلــد 
ــة  ــادي وخاص ــي واالقتص االجتاع
يملكــون  ال  الذيــن  للســكان 
ــر  ــن توف ــا يمك ــل ،ك ــرص عم ف
ــبه  ــدر ش ــان مص ــل لض ــرص عم ف
ــتمر  ــكل مس ــش بش ــون  للعي مضم
انفــا”  ورد  مــا  تنفيــذ  ان  وامــن. 
يســاعد عــى زيــادة قــدرات  النــاس  
اخلاقــة وإبداعاهتــم. وحيتــاج األمــر 
ــن  ــد م ــة للح ــاعدة الدولي ــا املس هن
ــة  ــات االقتصادي ــوارث واألزم الك

واملاليــة.  
لألمــن -  والقيــم  واملهــارة  املعرفــة 

ين  نســا ال ا
التعليــم األســايس واملعلومــات  يعــد 
املعرفــة  توفــر  التــي  العامــة 
واحــرتام  احلياتيــة  واملهــارات 
التعدديــة ذات أمهيــة خاصة بالنســبة 
لألمــن االنســاين لــذا البــد مــن 
ــع  ــايس للجمي ــم األس ــق التعلي حتقي
بشــكل  واإلنــاث-  الذكــور   –
يشــجع  احــرتام التنــوع و يــروج 
للتعدديــة عــر اســتعال مناهــج 
ــد  ــن التأكي ــد م ــا الب ــة . وهن متوازن
يف  األعــام  وســائل  دور  عــى 
ــارات  ــول امله ــات ح ــر املعلوم توف
للنــاس  تعطــي  بحيــث  احلياتيــة 
صوتــا” يف احلــوارات العامــة .إن 

ــاس  ــن الن ــم يمك ــام والتعلي اإلع
ــة  ــؤولياهتم وممارس ــام بمس ــن القي م
حقوقهــم بفاعليــة إضافــة إىل توفــر 
املعلومــات واملهــارات التــي حتســن 

فــرص العمــل .
األمن االنساين والصحة - 

 رغــم التطــور احلاصــل يف جمــال الرعايــة 
الصحيــة يف بعــض الــدول إال إن 
هنــاك تدهــورا” خطــرا” يف البعض 
اآلخــر وخاصــة بالنســبة لألمــراض 
 – ريــا واإليــدز  املــا   – املعديــة 
ــراض  ــر األم ــن اخط ــد م ــي تع الت
ــا  ــراض عندم ــذه األم ــرش ه ، وتنت
ينتــرش الفقــر والفاقــة واحلرمــان 
الصحــي الناتــج مــن حالــة ألألمــن 
. لــذا وجــب عــى الدولــة ان تســعى 
لتوفــر اخلدمــات الصحيــة وبشــكل 
يف  االســتثارات  وزيــادة  رسيــع 
ــورة  ــل بص ــي والعم ــال الصح املج
مجاعيــة لتقديــم  اخلدمــات . كــا 
اجلــذور  معرفــة  األمــر  يتطلــب 
املســببة لســوء الصحــة والعمــل 
ــر  ــب األم ــد يتطل ــى معاجلتها.وق ع
ــرشكاء  ــن ال ــة م ــبكة دولي ــاء ش إنش
يف املجــال الصحــي مــن اجــل ضبط 
األمــراض املعديــة عــى ســبيل املثــال 
ــة  ــة والفني ــات العلمي ــم املعون وتقدي

ــة.  ــة واملالي والصحي
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األمــن  مؤشــرات  خامســاً: 
العــراق فــي  االنســاني 

ان األمــن االنســاين يف العــراق مــا هــو إال 
ــانية  ــة االنس ــال التنمي ــكاس حل انع
يف  يصعــب  والتــي    املتدهــورة  
ــات  ــون اىل اإلحصائي ــا الرك تقييمه
العقبــات  لعمــق  والبيانــات 
والتحديــات التــي تواجههــا . فحالة 
ألألمــن التــي يعيشــها البلــد مرتبطــة 
باإلخطــار املتأتيــة مــن اإلرهــاب 
ــن  ــذه م ــا هل ــة مل ــات اإلرهابي واملنظ
ــم األمــن  ــة ومــن ث ــار عــى التنمي اث
ــب  ــؤدي إىل ختري ــا ت ــاين ألهن االنس
وتقويــض  التعليميــة  األنظمــة 
الصحــة والتغذيــة وتدبــر ســبل 
النمــو  إمكانيــة  وإعاقــة  العيــش 
تقريــر  أوعــز  وقــد  االقتصــادي 
التنميــة البرشيــة لعــام 2005 حالــة 
وضعــف  هشاشــة  اىل  ألألمــن 
ــم  ــب اىل تقدي ــو يطال ــة،8 وه الدول
ــدويل  ــع ال ــل املجتم ــن قب ــة م املعون
ــة  ــن حال ــاين م ــي تع ــدول الت اىل ال
ــة.  ــه اإلقليمي ــم طاقات ــن ودع أألم
التقريــر  صــدر   2008 عــام  ويف 
ــراق  ــة يف الع ــال التنمي ــي حل الوطن
واتبــع املنهجيــة املركبــة للقيــاس 
بثــاث أدلــة أساســية جتمــع أغلــب 

ــل  ــز الدلي ــاين رك ــن االنس ــم االم قي
ــن  ــددة ألم ــل امله ــى العوام االول ع
االنســان يف حــن تنــاول الدليــل 
ــدان  ــى فق ــة ع ــار املرتتب ــاين االث الث
االمــن االنســاين أمــا الدليــل الثالــث 
ــن  ــق االم ــل حتقي ــى عوام ــز ع رك
االنســاين وذلــك مــن خــال ضــان 
احلقــوق االقتصاديــة واالجتاعيــة 
وضــان احلقــوق االساســية وارســاء 
نركــز  9،ســوف  الرشــيد  احلكــم 
عــى أهــم املــؤرشات التــي يف حالــة 
وضــع  حتســن  تعنــي  إجيابياهتــا 
األمــن االنســاين وبالتــايل وضــع 
يف  والعكــس  االنســانية  التنميــة 

ــلبيتها.  ــة س حال
التعليم- 1

يف  األساســية  الركيــزة  التعليــم  يعــد 
تطويــر اإلنســان ورفــع قدراتــه. 
ــد  ــي جي ــتوي تعليم ــق مس ان حتقي
ــة أوالً  ــى أالمي ــاء ع ــب القض يتطل
ــف يف  ــد أركان التخل ــد اح ــي تع الت
الــدول الناميــة لــذا البــد مــن معرفــة 

حاهلــا يف العــراق أوال.

أالميةأ- 
ــي  ــات الت ــر اآلف ــن اخط ــة م ــد األمي تع
ــا  ــا هل ــة مل ــدول النامي ــا ال ــاين منه تع
مــن انعكاســات ســلبية عــى غالبيــة 
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يوضحهــا اجلــدول ) 1 ( .
ــب  ــاه ان نس ــدول أع ــن اجل ــظ م ناح
عنــد  خاصــة  جــدا  مرتفعــة  األميــة 
مقارنتهــا مــع املعــدل العاملــي البالــغ 
ــود  ــة تع ــبة املرتفع ــذه النس 20 % 10. وه
ــل  ــا العام ــل أمهه ــدة لع ــباب ع اىل أس
اىل  األطفــال  وانــراف  االقتصــادي 
ــة  ــرشوع ملواجه ــر م ــكل غ ــل بش العم
متطلبــات العيــش إضافــة اىل ضعــف 
الوعــي الثقــايف وانعــدام الدافعيــة  لــدى 

اآلبــاء  ممــا حــدا هبــم اىل توجيــه أبنائهــم 
بالدراســة.  االلتحــاق  دون  للعمــل 
كذلــك تــردي الوضــع العلمــي بشــكل 
العــراق كان حافــزا ســلبيا”   عــام يف 
لعــدم الدخــول اىل املــدارس ،بعــد أن 
كان نظــام التعليــم مــن أفضــل االنظمــة 
ــري  ــط وغ ــرشق االوس ــة يف ال التعليمي
املــايض  القــرن  ســبعينات  يف  آســيا  
الوصــول  ســواًء مــن حيــث نســب 
ــث  ــن حي ــة أم م ــات التعليمي اىل اخلدم

جدول ) 1 (
نسبة االمية يف العراق بن البالغن والشباب للسنتن 2016-1990

 كنسبة مئوية من الفئات العمرية املقابلة هلا

السنة
الشبابالبالغني

مجأذمجأذ
1990436764.343.67559
2002347659.9407055

*20061024.418
20101429.421.815.519.517.4
201614.326.320.317.619.418.5

*201831

التقرير االقتصادي العريب املوحد 2005  ص257
التقرير االقتصادي العريب املوحد 2018  ص303
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املــؤرشات االقتصاديــة واالجتاعيــة 
بــن  األميــة  مــؤرش  وبحســب 
ــنة   ــة 15 س ــة العمري ــن الفئ البالغ

فــا فــوق كنســبة مــن الســكان 
ــة  ــباب الفئ ــن الش ــة ب ــبة األمي ونس
ــي  ــنة والت ــة)15 – 24(  س العمري
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كان  فقــد  اخلدمــات  تلــك  نوعيــة 
التعليــم الزاميــًا وجمانيــًا للمراحــل كافــة 
ــاز  ــة وف ــات اجلامعي ــا الدراس وبضمنه
العــراق بجائزة اليونســكو عــام 21982 
لقضائــه عــى االميــة وكانــت نســب 
تعليــم النســاء مــن بــن أعــى املعــدالت 
ــن  ــم م ــامية11. وبالرغ ــدول االس يف ال
ــة  ــذ الدول ــة مل تتخ ــب املرتفع ــذه النس ه
ــة  ــذه اآلف ــن ه ــص م ــراء للتخل أي إج
ملحــو  الشــاملة  احلملــة  انتهــاء  منــذ 
ــة يف عــام ،1986وقــد ازداد األمــر  األمي
ــة  ــات االقتصادي ــال العقوب ــوءا” خ س
بســبب  البلــد  عــى  فرضــت  التــي 
ــة  ــبة األمي ــت نس ــت، اذ بلغ ــزو الكوي غ
14.5% بــن الذكــور و71.7% بــن 
اإلنــاث حســـب التعــداد العــام للســكان 
ــة  ــة العمريــــــــــ ــام 1997 يف الفئ لع
األميــة  فجــوة  .وبلغــت   24-15
 1990 ســنة   %44 )رجال/نســاء( 
وارتفعــت اىل 50%ســنة 2001 وهــذا 
ــاث  ــن اإلن ــة ب ــار األمي ــى انتش ــدل ع ي
ــة  ــة واالجتاعي ــل الثقافي ــبب العوام بس
ــل  ــب التحلي ــا حس ــة.12  ام واالقتصادي
يف  الغذائــي  الوضــع  عــن  الشــامل 
ــط  ــن وزارة التخطي ــادر م ــراق الص الع
ــة  ــت األمي ــد بلغ ــي فق ــاون اإلنائ والتع
اجلنــس  وحســب    2006 ســنة   %18
ــة بـــ  %11  ــاث مقارن ــت 24% لإلن بلغ

عــادت  االميــة  أن  اال   . للذكــور13 
 21.8 اىل   2010 عــام  يف  وارتفعــت 
املائــة  يف  و 17.4  للبالغــن  املائــة   يف 
ــت  ــام 2016 انخفض ــباب ، ويف ع للش
قليــًا اىل 20.3 للبالغــن  وارتفعــت 
أهنــا  اال   ،18.5 اىل  الشــباب  فئــة  يف 
عــادت وارتفعــت بشــكل كبــر يف عــام 
2018 فقــد بلغــت 31 يف املائــة يف الفئــة 
العمريــة ) 15-49 ( بســبب مــا تعــرض 
لــه البلــد مــن ظــروف االرهــاب وذلــك 
ــاث  ــة لث ــات االرهابي ــال التنظي باحت
مــن حمافظــات البلــد ارتفــاع اعــداد 
النازحــن واملهجريــن الــذي شــكلوا 

ــة. ــام احلكوم ــدًا أم ــًا جدي حتدي

االبتدائــي ب-  بالتعليــم  االلتحــاق 
والعــايل والثانــوي 

     يســتخدم دليــل التنمية االنســانية نســبة 
ــة  ــون بالدراس ــن يلتحق ــة الذي الطلب
ويصلــون اىل املرحلــة    اخلامســة 
ــة  ــة املقابل ــة العمري ــن الفئ ــبة م كنس
وصــايف القيــد يف التعليــم االبتدائــي 
ــة  ــراءة والكتاب ــام بالق ــدل اإلمل ومع
كمــؤرشات لقيــاس البعــد التعليمي 
ــدف  ــؤرشات اهل ــذه امل ــكلت ه وش
ــة  ــة الثاني ــداف األلفي ــن أه ــاين م الث
كان الغايــة منهــا احلصــول عــى 
ــد  ــم. فق ــن التعلي ــن م ــتوى مع مس
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ــن  ــذ الذي بلغــت نســبة عــدد التامي
يلتحقــون باملرحلــة األوىل ويصلــون 
ــنة  ــة 83.7% س ــة اخلامس إىل املرحل
ــة  ــة العمري ــن الفئ ــبة م 1998 كنس
ــل  ــا” لتص ــت قلي ــة ، ارتفع املقابل
ــدر  ــنة 2002 14 وتق إىل 88.1% س
أحــوال  مســح  حســب  النســبة 
 2004 لســنة  العــراق  يف  املعيشــة 
ــم  ــع التعلي ــة وض ب 89% 15 ،ملعرف
اجلــدول )2(  يعــرض  العــراق  يف 
نســبة االلتحــاق يف مراحــل التعليــم 
ــي والثانــوي و ناحــظ مــن  االبتدائ
ــنة  ــم يف س ــن ه ــدول إن 97% مم اجل
املــدارس  يف  يلتحقــون  السادســة 
يصــل   2011 عــام  يف  االبتدائيــة 
منهــم 45.3% اىل املــدارس الثانويــة         
عــام  يف  تغــرت  احلالــة  أهنــا  اال 
نســبة  انخفضــت  فقــد   2017
ــة اىل  ــدارس االبتدائي ــاق بامل االلتح
94 يف املائــة وهــي أعــى مــن الســنة 
ــو   ــدل نم ــا بع ــابقة هل ــية الس الدراس
1.2 يف املائــة وهــذا االنخفــاض 
املطلــق  بســبب الظــروف التــي مــر 
ــد، يف حــن ارتفعــت نســبة  هبــا البل
االلتحــاق يف التعليــم الثانــوي اىل 
النمــو  املائــة اال أن معــدل  56 يف 
ــابقة  ــنة الس ــن الس ــض ع ــد انخف ق
املائــة16  يف   2.4 بنســبة   )2016(

ــي  ــاق يعن ــب االلتح ــدين نس . ان ت
ارتفــاع نســب اهلــدر يف التعليــم 
نســب  اىل   )3( اجلــدول  يشــر   ،
مراحــل  يف  والتــرسب  الرســوب 
تنــذر  والتــي  املختلفــة  التعليــم 
ــم  ــة يف التعلي ــكلة حقيق ــود مش بوج
والرتبيــة وحتتــاج اىل حلول اســتثنائية 
ــرت  ــة أث ــل املوضوعي ــون العوام لك
بشــكل كبــر فيهــا، بخاصــة ارتفــاع 
معــدالت احلرمــان والفقــر والتبايــن 
عــن  فضــًا  الدخــول  توزيــع  يف 
عــدم وجــود اخلطــط االســرتاتيجية 

ــدر. ــكلة اهل ــا مش ــه هب ــي تواج الت
ومتاشــيا” مــع تقاريــر التنميــة االنســانية 
ــة  ــود اإلمجالي ــة القي ــن معرف ــد م الب
الثــاث  التعليــم  مراحــل  يف 
القيــد  ان   )4( اجلــدول  ويوضــح 
ــة  اإلمجــايل للمراحــل األوىل والثانوي
ــور 120.3% و%57.1   ــغ للذك بل
و%36.4   %101.8 ولإلنــاث 
النســبة  بلغــت  إمجــايل  وبشــكل 
 1990 ســنة   %47 و   %111.3
وبلغــت للتعليــم العــايل %12.6 
امــا يف عــام  2000 فقــد تغــرت 
املعــدالت  كانــت  اذ  الصــورة 
و%47.1    %111.4 للذكــور 
و%29.1   %91.3 ولإلنــاث 
و   %101.6 إمجــايل  وبشــكل 
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ــم  ــام للتعلي ــد الع ــا القي 38.3%  ام
للذكــور  بلــغ %18  فقــد  العــايل 
و10% لإلنــاث و 14%  إمجــايل ســنة 
2002 .ويف عــام 2016 فقــد تبايــن 
احلــال بحــب اجلنــس ففــي الوقــت 
الــذي انخفضــت فيــه معــدالت 
ــي  ــم االبتدائ ــايل للتعلي ــد االمج القي
إذ بلغــت للذكــور 113.1 يف املائــة 
ــايل  ــاث و امج ــة لإلن و 95.4 يف املائ
اىل  ارتفــع  وللثانــوي   ،104.5
60.3 و45.1 وامجــايل اىل 52.9 
يف املائــة وللتعليــم العــايل انخفضــت 
املعــدالت اىل 15.4 و8.4 وامجــايل 

12 يف املائــة.

بــن  املســاواة  دليــل  أخذنــا  اذا  امــا 
اجلنســن الــذي يعــرف بانــه معــدل 
ــدل  ــاث اىل مع ــايل لإلن ــد اإلمج القي
القيــد العــام للذكــور ، ويوضــح 
كانــت  النســب  ان  اجلــدول)5( 
الدراســية  املراحــل  يف  مرتفعــة 
األوىل اذ بلغــت 85% ســنة 1990 
 2002 ســنة   %82 اىل  انخفضــت 
 2004 ســنة   %85.5 اىل  لرتتفــع 
لتنخفــض اىل 84 % يف عامــي 2010 
العليــا  الدراســات  ويف  و2016 
بلغــت 56% ســنة 2002 لتنخفــض 
اىل  لرتتفــع   2004 ســنة   %54 اىل 

اىل  ولتعــود   2010 عــام  يف   %59
ــنة 2016،  ــاض اىل 55% س االنخف
وهــذا يــدل عــى مــدى التبايــن 
احلاصــل بــن اجلنســن يف جمــال 
التعليــم والــذي يعــود يف أســبابه 
الرئيســة اىل العوامــل االقتصاديــة 
ــة  ــم خاص ــف التعلي ــاع تكالي وارتف
واىل  اجلامعــي  املســتوى  عنــد 
و  املوروثــة  االجتاعيــة  العــادات 
تــردي الوضــع التعليمــي يف العــراق 

ــام. ــكل ع بش

العــي  التعليــم  مســتوى  وعــى    
كبــرة  حتديــات  يواجــه  زال  فــا 
ــألة  ــة ومس ــة الترشيعي ــق بالبني تتعل
والتعليــم  اجلامعــات  اســتقالية 
التحتيــة  البنــى  وحتــدي  االهــي 
املاديــة والعلميــة وعــدم مواكبتــه 
والتطــور  الطلبــة  الســتيعاب 
العلمــي فضــًا عــن التحديــات 
العلمــي  البحــث  تواجــه  التــي 
وادارة اجلــودة واالعتــاد االكاديمــي 
اجلامعيــة17. القيــادات  وضعــف 

ــد  ــذي يع ــم ال ــى التعلي ــاق ع ــا اإلنف ام
ــر  ــاهم يف توف ــة ويس ــة األمهي يف غاي
فــرص االلتحــاق بالتعليــم والقضاء 
ــتخدم  ــا يس ــادة م ــة وع ــى األمي ع
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جدول )2(
نسبة االلتحاق الصايف يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي  للسنوات %207-2011

نسبة االلتحاق الثانوينسبة االلتحاق االبتدائي       السنة   
20119745.3
201297.548.9
20139554.3
20149654.3
201594.758.3
201692.957.4
20179456

]
املصدر: -

ــادي  ــع االقتص ــن الوض ــة ع ــؤرشات احصائي ــة، م ــابات القومي ــة احلس ــاء – مديري ــزي لإلحص ــاز املرك اجله
ــنوات  ــراق للس ــي يف الع واالجتاع
)2014-2017(،2018، ص 28.

اجلهاز املركزي لإلحصاء - 
ــراق -  ــي يف الع ــادي واالجتاع ــع االقتص ــن الوض ــة ع ــؤرشات احصائي ــة، م ــابات القومي ــة احلس مديري

ص30.  ،2017،)2015-2011( للســنوات 

مــؤرش نســبة اإلنفــاق عــى التعليــم 
ــد  ــام ، فق ــاق الع ــن اإلنف ــبة م كنس
ــن  ــة م ــبة 2.31 يف املائ ــت النس بلغ
ــنة 2015  ــام س ــاق الع ــايل االنف امج
ــنة  ــة س ــض اىل 2.12 يف املائ انخف
ــاء  ــدم اعط ــل ع ــذا يدل 2019 وه
ــم يف  ــاع التعلي ــكايف لقط ــام ال االهت

ــراق18. الع

ــراق  ــم يف الع ــة والتعلي ــاع الرتبي    إن قط

يواجــه  أعــى  املــؤرشات  ووفــق 
ــول  ــاج اىل حل ــرة حتت ــات كب حتدي
لكــون  للتنفيــذ  وقابلــة  واقعيــة 
احللــول املطروحــة يف اســرتاتيجيات 
التعليــم يف العــراق مل تــف بالغــرض 
وهنــا البــد مــن االشــارة ان أي 
خطــوة يف اجتــاه تصحيــح مســار 
ــبقها  ــب أن يس ــم جي ــة والتعلي الرتبي
ــة  ــن املحاصص ــن ع ــاد الوزارت إبع

ــا. ــب فيه ــع املناص يف توزي
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جدول ) 4 (
معدالت القيد اإلمجايل للمراحل الدراسية الثاث 2002/1990

السنة
نوع 

الدراسة

املرحلة العلياالدراسة الثانويةاملرحلة االوىل

مجأذمجأذمجأذ

1990120.3101.8111.357.136.447---
2000111.491.3101.647.129.138.3---
2002-----181014
200795.478.186.953.635.544.719.311.415.4

2010113.195.4104.560.345.152.919.311.415.4

2016113.195.4104.560.345.152.915.48.412.0

  املصدر : 
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2005 ص 258 	
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2010 ص 319 	
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2018 ص 298	

جدول ) 3 (
نسب اهلدر يف مراحل التعليم الثاثة للسنوات 2014/2013 – 2017/2016 %

الدراسة االعدادية الدراسة الثانوية الدراسة االبتدائيةالبيانالسنة
املهنية

رسوب2014/2013
ترسب

13.3
1.8

21
 2.3

15.6
  3.4

رسوب2015/2014
ترسب

12.0
1.8

19.6
2.7

15.0
4.8

رسوب2016/2015
ترسب

12.9
2.2

22.1
3.3

15.8
5.2

رسوب2017/2016
ترسب

13.1
2.3

26.1
2.5

املصدر: من اعداد الباحث باالعتاد عى املجموعة االحصائية لسنة 2017
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الصحة- 2
االنســانية  التنميــة  دليــل  يســتخدم 
الــوالدة  عنــد  املتوقــع  العمــر 
العمــر   طــول  لقيــاس  كمــؤرش 
وقــد القــى هــذا املــؤرش رواجــا 
ــرة  ــتخدم ألول م ــا اس ــرا عندم كب
يف تقريــر التنميــة االنســانية لعــام 
ــي  ــد الصح ــن البع ــر ع 1990 ليع
. ان حتقيــق عمــر متوقــع اعــى يتــم 
عــر التقــدم الصحــي  ومــن خــال 
خفــض معــدالت وفيــات االطفــال 
هــذا  اىل  اضافــة  ،و  االمهــات  و 
املــؤرش تســتخدم بعــض املــؤرشات 
ــا  ــي ومنه ــن الصح ــن االم ــر ع لتع

وفيــات االطفــال دون ســن اخلامســة 
لــكل 1000 والدة ومعــدل وفيــات 
 1000 لــكل  الرضــع  االطفــال 
الوفيــات  و معــدل  مولــود حــي 
مــن  نســمة  الــف  لــكل  اخلــام 
الســكان فضــًا عــن االصابــات 
باألمــراض املزمنــة. ويشــر اجلــدول 
اىل وجــود حتســن كبــر يف   )  6 (
ــام  ــن ع ــر ب ــارة الذك ــؤرشات امل امل
التعــاون  بفضــل  و2018   1970
ــن  ــًا ع ــة فض ــات الدولي ــع املنظ م
النــاس  عنــد  الصحــي  الوعــي 
بخاصــة يف معرفــة أمهيــة اللقاحــات 

ــوالدة. ــد ال ــة عن الازم

جدول )5(
دليل املساواة بن اجلنسن يف التعليم يف مراحل التعليم الثاث    %

نسبة االلتحاق الثانوينسبة االلتحاق االبتدائيالسنة
20119745.3
201297.548.9
20139554.3
20149654.3
201594.758.3
201692.957.4
20179456

ااملصدر : 
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2005 ص 260.
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2018 ص 300
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ــر  ــاه ان العم ــدول اع ــن اجل ــظ م ناح
ــد الــوالدة قــد انخفــض  املتوقــع عن
مــن 62 ســنة  يف عــام 1980 اىل 61 
ســنة يف عــام 2003 وهــو اقــل مــن 
العمــر املتوقــع يف الــدول العربية ويف 
العــامل اذ بلغــا 64.8 و 66.9 ســنة 
ــور  ــظ تده ــا ناح ــوايل ك ــى الت ع

مجيــع .
ــع  ــة م ــنة 2003 مقارن ــؤرشات يف س امل
ســنة 1980 ويعــود ســبب هــذا 
ــة  ــروف االقتصادي ــور  اىل الظ التده
التــي مــر هبــا البلــد مــن جــراء 
احلــروب الــذي خاضهــا النظــام 

ــة  ــزوه دول ــران وغ ــد اي ــابق ض الس
احلصــار  وكذلــك  الكويــت  
ــن  ــد م ــن عق ــر م ــادي ألكث االقتص
ــؤرشات  ــنت امل ــد حتس ــان ، وق الزم
و2016   2010 عامــي  يف  أعــاه 
الوضــع  عــى  اثــر  مــا  وهــذا 
الصحــي وعــى اخلدمــات الصحيــة 
ــر  ــع العم ــد ارتف ــر فق ــكل كب بش
 73.7 اىل  الــوالدة  عنــد  املتوقــع 
ســنة يف عــام 2018. يشــر اجلــدول 
)7( اىل ان عــدد االصابــات بمــرض 
املاريــا قــد ارتفعــت مــن 23 حالــة 
ســنة  حالــة   26 اىل   2001 ســنة 

يوضح اجلدول )6(
بعض مؤرشات االمن الصحي للمدة 2018-1970

البيان
السنة

العمر املتوقع 
عند الوالدة    

سنة

معدل الوفيات 
اخلام لكل 

1000من السكان

معدل وفيات 
االطفال الرضع 

لكل 1000 مولود 
حي

معدل وفيات 
االطفال دون 

سن اخلامسة لكل 
1000 مولود حي

19705515.5102127
19806298095
2003619102125
200860.65.03644
201068.55.830.236.9
201670.05.025.931.2
201873.72326

املصدر التقرير االقتصادي العريب املوحد 2005 ص 262 
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2010 ص 316	
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2018 ص 295	
- اجلهاز املركزي لإلحصاء ،املوجز االحصائي للعراق 2018، متاح عى املوقع االلكرتوين للجهاز	
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اىل 6 اصابــات  2003 وانخفــض 
ــد  ــراق يع ــا ان الع ــنة 2010 عل س
مــن البلــدان التــي تتســم بانخفــاض 
املــرض  هلــذا  التوطــن  مســتوى 
ــاء هــذا املــرض اىل عــدم  ويعــود بق
كفايــة تغطيــة الرعايــة الصحيــة وقلة 
فــرص وصــول الفــرق الصحيــة 
ــص  ــا ان النق ــة ك ــق الريفي اىل املناط
ــه وانخفــاض  يف العقاقــر املضــادة ل
جــودة املوجــود منهــا مــن العوامــل 

ــرض   ــار امل ــى انتش ــرت ع ــي أث الت
ــد  ــل فق ــرض الس ــة بم ــا االصاب ام
يف  اصابــة   14 عنــد  اســتقرت 
ــل  ــو اق ــي 2001 و 2003  وه عام
ــة اذ  بكثــر مــن باقــي الــدول العربي
بلغــت يف املتوســط اإلقليمــي 81 
ــكل  ــت بش ــا ارتفع ــة.19 إال اهن اصاب
كبــر يف عــام 2011 فقــد بلــغ عــدد 

االصابــات 94 اصابــة.

جدول ) 7(
عدد االصابات بمرض املايا والسل لكل 100000 نسمة للمدة 2011-2000 

عدد االصابات بمرض السلعدد االصابات بمرض املالياالسنة

2ــــــ2000
20012314
20022415
20032614
86ــــــــــــ2006
ــــــــــــ20106

94ــــــــــــ2011

املصدر:
ــداف  ــد االه ــؤرشات رص ــر م ــانية »تقري ــة االنس ــاء التنمي ــة احص ــي، مديري ــاون االنائ ــط والتع وزارة التخطي

ــام 2014 ، ص 124 ــة لع ــة البرشي ــي للتنمي ــر الوطن ــة ،2005 ،ص11-12.     -التقري ــة لأللفي االنائي



رواقات / » جملَّة فكرية فصلية تصدر عن مركز الرافدين للحوار R.C.D« العدد / ) 1 ( /  أيلول  2019م90

وملعرفــة الوضــع الصحــي بشــكل أكثــر 
تفصيــا« تشــر املــؤرشات املوضحــة 
ــل  ــور احلاص ــدى التده ــدول )8( م باجل
فيهــا بالرغــم مــن ارتفاعهــا بشــكل 
مطلــق إال إهنــا انخفضــت كنســبة اىل 
األطبــاء  اذ كان عــدد  الســكان  عــدد 
ــع اىل  ــنة 2011 ارتف ــب س 26168 طبي
30079 طبيــب ســنة 2013  ،إال أنــه 
انخفــض اىل 25801 طبيب ســنة 2016 
اال ان نســبة طبيــب اىل الســكان ارتفعــت 
مــن 1274 نســمة/ طبيــب   اىل  1392 
نســمة /طبيــب ســنة 2016 . ومــن 

اجلديــر بالذكــر أن عــدد املستشــفيات 
ســنة  مستشــفى   327 مــن  ازداد  قــد 
ــنة 2017  ــفى س 2011 اىل 400 مستش
وهــذا أدى اىل انخفــاض حصــة الســكان 
مــن املستشــفيات مــن 101951 نســمة 
ســنة 2011 اىل 92850 نســمة ســنة 
ــن يف  ــن التحس ــم م ــى الرغ 2017، وع
ــي ال  ــي بق ــور الصح ــؤرش اىل أن التط امل
يواكــب النمــو الســكاين املرتفــع والــذي 
بلــغ 2.58 يف املائــة ،وهكــذا بالنســبة اىل 

ــؤرشات.                         ــة امل بقي

جدول ) 8 (  بعض املؤرشات الصحية يف العراق للمدة ) 2017-2011(
2011201220132014201520162017املؤرشات

43068437114508040357397404186241797عدد االرسة

771783779892929905889عددالسكان/ رسير

26168288922961730079253782580131447عدد االطباء

1274118411851197136913921181عدد السكان / طبيب

5924675175418046727777469523عدد اطباء االسنان
عدد السكان / طبيب 

5628506746544475507548913900اسنان

66247456788086078001846010940عدد الصيادلة

 5033عدد السكان / صيديل
458844544183461644783395

327335360368372381400عدد املستشفيات

عدد السكان / 
1019511021139748997840946599493292850مستشفى

343334340367356375عدد العيادات الشعبية

عدد السكان / عيادة 
97195102419103234981069891396523شعبية

املصــدر -: التحليــل االقتصــادي ملــؤرشات التنميــة االنســانية يف العــراق للمــدة )1990-2000( ، اطروحــة 
دكتــوراة مقدمــة اىل جملــس كليــة االدارة واالقتصــاد جامعــة القادســية – 2004 غــر منشــورة ص 156

وزارة التخطيط والتعاون االنائي ، املجموعة االحصائية لسنة 2004. 2007/2006، 2016،2017- 
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ــد  ــا تع ــة فإهن ــى الصح ــاق ع ــا اإلنف  أم
ــاءت  ــة  اذ ج ــة األمهي ــالة يف غاي مس
النســبة منخفضــة حتــى مقارنــة مــع 
ــبة   ــت النس ــد بلغ ــة فق ــدول النامي ال
 %6 و    GDP مــن  كنســبة   5.5
كنســبة مــن اإلنفــاق العــام،  يف حــن 
ــب 7.2% و 8.1% يف  ــت النس كان
ــر وبلغــت يف االردن 7.5% و  اجلزائ
13.5% عــى التــوايل يف عــام 2015 
ــراق  ــب يف الع ــت النس ــد أن كان بع
 3.6 اجلزائــر  ويف   3.4 و   3.8
ــة و9.5  و9.5 ويف االردن 6 يف املائ
2006،وهــذا  عــام  يف  املائــة  يف 
يعكــس مــدى التدهــور احلاصــل يف 

ــراق.20  ــي يف الع ــاع الصح القط
يف  املســتخدمة  املــؤرشات  ومــن        

ــدى  ــو م ــي ه ــن الصح ــال االم جم
ورصف  امنــه  رشب  ميــاه  توفــر 
ــن  ــا هذي ــد كان ــم . وق ــي مائ صح
األلفيــة   أهــداف  مــن  املؤرشيــن 
ــب  ــدول ) 9 ( ان النس ــح اجل ويوض
كانــت  و2002   1990 عامــي  يف 
ــد  ــام 2004 وق ــا« بع ــة قياس مرتفع
ــاع  ــك االرتف ــبب يف ذل ــون الس يك
ــا  ــات كوهن ــة يف البيان ــدم الدق اىل ع
ــر  ــذي يش ــع ال ــة للواق ــر مطابق غ
ــرف  ــاه وال ــع املي ــور وض اىل تده
كــا   . خطــر  بشــكل  الصحــي 
ــن الريــف  ــن ب ناحــظ مــدى التباي
واملدينــة يف هــذا املجــال ويظهــر هذا 
التبايــن واضحــًا يف عــام 2016.

جدول ) 9 (
نسبة السكان الذين حيصلون عى مياه رشب امنة ورصف صحي مائم يف العراق

 للمدة  1990 -2016    %

المؤشر
صرف صحي مالئممياه شرب

اجماليريفحضراجماليريفحضر
1990924478853770
2002975081954880
2006885677806976
2010915679766773
201693.870.186.686.483.385.6

املصدر: -  التقرير االقتصادي العريب املوحد 2005  ص 268
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2010ص 318 
- التقرير االقتصادي العريب املوحد 2016 ص 297
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3 – الفقر االنساين
ان قيــاس الفقــر يعــد مــن اعقــد املســائل 
ــود  ــك لوج ــن وذل ــه الباحث ــي تواج الت
صعوبــات فنيــة تتعلــق بعــدم كفايــة 
البيانــات كسلســلة زمنيــة تصلــح لبيــان 
ألســباب  او  املقارنــة  او  فيــه  التغــر 
ــر  ــوم الفق ــد مفه ــق بتحدي ــة تتعل منهجي
.ويعــرف الفقــر بانــه انخفــاض الدخــل 
عــن املســتوى املطلــوب للحصــول عــى 
ــاض  ــع ( ، او االنخف ــر مدق ــذاء ) فق الغ
االنفــاق  يف  املطلــوب  املســتوى  عــن 
ــر  ــم )فق ــة والتعلي ــذاء والصح ــى الغ ع
يمكــن  النوعــان  وهــذان  مطلــق(  
حتديدمهــا بخــط يســمى خــط الفقــر 
حيــث يكــون النــاس اســفل هــذا اخلــط 
فقــراء وفوقــه غــر فقــراء .21   ويمكــن 
ــم  ــة حج ــط معرف ــذا اخل ــال ه ــن خ م
ــد.22  ــكان يف البل ــبته اىل الس ــر ونس الفق
وحــددت االمــم املتحــدة حــد فقــر 
ــكل  ــوم ل ــد يف الي ــدوالر واح ــل ب الدخ
شــخص عــى أســاس  تعــادل القــوة 
الرشائيــة لعــام 198523 .والفقــر مفهــوم 
نســبي خيتلــف مــن بلــد آلخــر بــل 
ــن  ــد م ــذا الب ــد ل ــد الواح ــى يف البل حت
اخــذ خصوصيــة املجتمــع والفقــراء فيــه 
بنظــر االعتبــار . وقــد تعــددت وكثــرت 
املفاهيــم  وجتــاوزت  الفقــر  مفاهيــم 
ــار  ــى االفتق ــر ع ــم يقت ــة فل االحصائي

بــل تعــدى ذلــك اىل كل ما هــو رضوري 
لتحقيــق الرفــاه االقتصــادي واالجتاعي 
وبذلــك اصبــح يعنــي احلرمــان مــن 
ــى  ــول ع ــارات يف احلص ــرص واخلي الف
حيــاة طويلــة خاليــة مــن العلــل والتمتــع 
والشــعور  الئــق  معيشــة  بمســتوى 
باحلريــة واحــرتام الذات.وبذلــك يكــون 
الفقــر هــو فقــر الفــرص واخليــارات 
مــؤرش  ان    24. الدخــل  فقــر  وليــس 
الصــورة بشــكل  يعكــس  الدخــل ال 
صحيــح عــن حالــة الفقــر لــذا تــم 
اللجــوء اىل مــؤرشات أخــرى تســتخدم 
ــد  ــق بالبل ــذي حل ــور ال ــة التط يف معرف
والشــوط الــذي قطعــه يف مكافحــة الفقر 
فقــد  اســتخدم الرنامــج االنائــي التابــع 
لألمــم املتحــدة مــؤرشا« مركبــا« لقيــاس 
الفقــر االنســاين ليكــون اوســع مــن 
املقيــاس الســابق املحــدد بــدوالر واحــد 
يوميــا« ويســتند هــذا املقيــاس اىل مفهــوم 
ــة  ــى فرص ــول ع ــتطاعة أي احلص االس
حقيقيــة لكــي يعيــش االنســان حيــاة هلــا 
قيمــة .وهــذا املــؤرش يعتمــد عــى ثــاث 
ــكان  ــبة الس ــي نس ــة وه ــؤرشات فرعي م
ــة  ــاه رشب امن ــى مي ــون ع ــن حيصل الذي
والنســبة املئويــة لألطفــال ناقــيص الــوزن 
حيصلــون  ال  الذيــن  الســكان  ونســبة 
العاقــة  صحيــة.ويف  خدمــات  عــى 
بــن التنميــة االنســانية والفقــر االنســاين 
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 جدول ) 10 (
متوسط دخل الفرد بالعراق للمدة 2010-2017  باألسعار  اجلارية وبالدوالر

متوسط دخل الفرد باالسعار اجلارية          السنة
متوسط دخل الفرد بالدوالرألف  دينار

20104507.73813.6
20115766.24821.2
20126642.55387.3
20136938.75632.1
20146597.95434.8
20155080.84074.4
20165153.54042.0
20175948.04728.1

املصدر: وزارة التخطيط والتعاون االنائي » املجموعة االحصائية لسنة 2017 ص 506

ــل  ــن قب ــب م ــر :احتس ــود االخ   العم
ــرد  ــل الف ــط دخ ــمة متوس ــث بقس الباح

ــوازي. ــرف امل ــعر ال ــى س ع
وعــى الرغــم مــن نســبية ظاهــرة الفقــر، 
زمنــًا  ومؤرشاتــه،  مقاييســه  ونســبية 
العــراق  يف  الفقــر  أن  إال  وجغرافيــًة، 
أصبــح حتديــًا ثالثــًا يضــاف إىل حتديــات 
اإلرهــاب والفســاد، ينبغــي عــى الدولــة 
وبراجمهــا،  سياســاهتا  عــر  مواجهتــه 
ــة  ــوارد الازم ــد امل ــم حش ــي أن يت وينبغ
واجتثــاث  آثــاره،  مــن  للتخفيــف 
ــام  ــذ ع ــه. ومن ــة نتائج ــبابه، ومواجه أس
2007 جــرى التحضــر هلــذه املواجهــة، 
عــر حزمــة مــن اإلجــراءات الفنيــة 

والسياســية، فاجــري املســح االجتاعــي 
العــراق  يف  لــألرسة  واالقتصــادي 
ــاس  ــى أس ــت ع ــذي بني )2007(، وال
ــم  ــر، ت ــة للفق ــس موثوق ــه مقايي نتائج
عــى أساســها إعــداد اســرتاتيجية الفقــر 
ــي  ــذ الفع ــدأ التنفي )2010-2014(،ب
لاســرتاتيجية يف عــام 2012 بســبب 
تضمنــت   ، احلكومــة  تشــكيل  تأخــر 
االســرتاتيجية 87 نشــاطًا نفــذ منهــا 48 
نشــاطًا تضمنــت 199 مــرشوع وبإمجــايل 
ختصيصــات بلغــت 1.6 ترليــون دينــار 
انفقــت خــال املــدة 2016-2012. 
بيــد أن التخصيصــات انخفضت بشــكل 
نتائــج  بســبب   2016 عــام  يف  كبــر 

وعــادة مــا تســتخدم االرسة كوحــدة 
ــذه  ــب ه ــر وحس ــاس الفق ــة يف قي حتليلي
املنهجيــة فــان الفقــر يعــرف« بانــه حالــة 

عــدم احلصــول عــى مســتوى للمعيشــة 
بواســطة  كافيــا«  او  الئقــا«  يعتــر 
ــه االرسة«25 . ــش في ــذي تعي ــع ال املجتم
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مشــاريع  توقفــت  املزدوجــة  االزمــة 
بســبب   2014 عــام  يف  االســرتاتيجية 
تدهــور الوضــع االمنــي26. إن الظــروف 
مل تكــن مؤاتيــه يف تنفيــذ اســرتاتيجية 
ــة  ــروف األمني ــل الظ ــر األوىل  بفع الفق
واالقتصاديــة التــي شــهدها العــراق، 
أزمــة  نتائــج  مــن  يعــاين  وجعلتــه 
ــم  ــال تنظي ــن احت ــت ع ــة نتج مزدوج
ــه،  ــن حمافظات ــاث م ــش ألرايض ث داع
ــد  ــاد يف عوائ ــاض ح ــع انخف ــا م تزامن
الناتــج  اخلــام  النفــط  مــن  صادراتــه 
ــواق  ــط يف األس ــعار النف ــوط أس ــن هب ع
الدوليــة، فأوجــد ذلــك أزمــة متويــل 
لرامــج التنميــة والتخفيــف مــن الفقــر، 
نتيجــة انخفــاض إيــرادات احلكومــة، 
ــاق  ــكري لإلنف ــاق العس ــة اإلنف ومنافس

االجتاعــي.
لقــد تــم حتديــد أربــع حتديــات أسياســية 
ــر  ــن  الفق ــف م ــرتاتيجية التخفي ــا اس أم
2010-2014 ، وهــي ضــان االمــن 
ــيد ؛  ــم الرش ــان احلك ــتقرار ؛ض واالس
ــه  ــل وتنويع ــع الدخ ــة توزي ــان عدال ض
ــلبية  ــار الس ــن اآلث ــف م ــرًا التخفي وأخ
واســتمرت   ، االصــاح  عمليــة  مــن 
هــذه التحديــات أمــام االســرتاتيجية 
ــا  ــف هل ــدة 2018-2022 ، أضي اجلدي
حتديــات جديــدة متثلــت بأزمــة الاجئن 
والنازحــن ســواًء العراقين أم الســورين 

بعــد أن ســمحت احلكومــة العراقيــة 
ــول  ــورين الدخ ــن الس ــاح لاجئ الس
ــرب  ــدي احل ــة ، وحت اىل االرايض العراقي
ــد  ــًا وق ــذي الزال قائ ــاب ال ــى االره ع
أثــر ذلــك يف مســار االنفــاق العــام ،فقــد 
ــاع  ــن والدف ــات االم ــكلت ختصيص ش
موازنــة  يف  املائــة  يف   22.7 حــوايل 
2017 مقابــل 3.8 يف املائــة للصحــة 
و9.3 يف املائــة للرتبيــة والتعليم27.وبــرز 
ــة  ــة املتمثل ــكات االجتاعي ــدي املش حت
يف التجــاوز عــى القانــون والنزاعــات 
العشــائرية والســكن العشــوائي أمــام 

االســرتاتيجية اجلديــدة28.
ــد  ــح جدي ــري مس ــام 2012 اج ويف ع
الفقــر  التحضــر الســرتاتيجية  ســبق 
ــام  ــة ع ــا بداي ــم إطاقه ــي ت ــة الت الثاني

.2018
وعــى الرغــم مــن اســرتاتيجية التخفيــف 
مــن الفقــر الزالــت نســبة الفقــر يف البلــد 
ــر  ــدة للفق ــؤر جدي ــور ب ــة،  وظه مرتفع
ــدة  ــل بش ــك العوام ــت تل ــث تفاعل حي
ــر  ــة، وغ ــة اهلش ــادات املحلي يف االقتص
العمــل  فــرص  توفــر  القــادرة عــى 
املــدرة للدخــل املســتدام للفقــراء، وهــو 
أمــر تفاقــم يف ظــل طبيعــة الفقــر نفســه 
ــن  ــرة م ــبة كب ــة نس ــد، وهشاش يف البل

ــر.  ــم للفق ــال تعرضه ــع واحت املجتم
       وبغيــة حتليــل الفقــر يف العراق يوضح 
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اجلــدول اآلت أن نســبة الفقــر يف العــراق 
ــت  ــنة 2007  انخفض ــت 22.9 س بلغ
ــادت  ــنة 2012 ع ــة س اىل 18.9 يف املائ
ــة  ــة املزدوج ــبب االزم ــاع بس اىل االرتف
ــل  ــذا يدل ــنة 2014  ، وه اىل 22.5 س
ــر  ــة الفق ــة يف مواجه ــود احلكوم أن جه
ــة بســب الظــروف  ــج مرضي مل تعــط نتائ
املــارة الذكــر .وختتلــف النســب يف حالــة 
اســتخدام منهجيــة الفقــر متعــدد االبعــاد 

الــذي ال يقتــر عــى بعــد الدخــل 
الفقــراء  يشــمل  بــل  االســتهاك  أو 
الذيــن يعانــون مــن احلرمــان يف التعليــم 
والصحــة واخلدمــات االساســية وبذلــك 
ــن  ــرب اىل االم ــوم أق ــذا املفه ــوم ه يك
املنهجيــة  هــذه  وبحســب  االنســاين، 
ــإن الفقــر شــكل نســبة 27.6 يف عــام  ف
2012 انخفــض اىل 13.8 يف املائــة ســنة 

.29 2014 واىل 13.3 ســنة 2017 
جدول) 11(

 نسبة الفقر يف العراق للسنوات 2007،2012،2014 بحسب خط الفقر الوطني
خط الفقر الوطني دينار/فرد/شهرنسبة الفقر بحسب خط الفقر الوطنيالسنة

200722.926896
201218.9105500
201422.5110285

املصدر:
- التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة 2010 ص 311.	
- التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة 2010 ص 292.	

        زيــاد طــارق حســن الربيعــي، الفقــر واشــكالية التوزيــع يف االقتصــادات الريعيــة :العــراق إنموذجــًا )دراســة 
قياســية(، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة اىل كليــة االدارة واالقتصــاد ،2019، غــر منشــورة، ص 89.

البطالـــــــة- 
ــاكل  ــر املش ــن اخط ــة م ــد البطال          تع
التــي تواجــه االقتصــاد العراقــي ملــا 
ــة   ــة واجتاعي ــار اقتصادي ــن اث ــا م هل
وسياســية ، إضافــة اىل اهنــا متثــل 
ان   . االنســاين  بالعنــر  هــدرًا 
اســتيعاب  يف  الدولــة  سياســة 
الدولــة  اجهــزة  يف  العاملــن 
ــح يف  ــا مل تنج ــة منه ــة االمني وخاص

اســتيعاب قــوة العمــل املتزايــدة بــل 
كانــت هلــا  نتائــج ســلبية اذ ظهــرت 
البطالــة املقنعــة يف القطــاع العــام ممــا 
جيعــل  الصعوبــة يف مكافحتهــا اكــر 
ــي  ــلبية الت ــردودات الس ــبب  امل بس
ــد عنهــا . ان احلــد مــن ظاهــرة  تتول
البطالــة  و مــن ثــم معاجلتهــا حتتــاج 
اىل جهــود اســتثنائية  واىل حزمــة 
مــن السياســات املتكاملــة  واهلادفــة 
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اوال اىل إصــاح ســوق العمــل  واىل  
املســتوعبة  القطاعــات  إصــاح 
القطاعيــن  وخاصــة  العالــة  اىل 
والزراعــة  الصناعــة  اإلنتاجيــن 
ــاص. ان  ــاع اخل ــاح القط ــع اص م
ــاد  ــاب االقتص ــذي أص ــر ال التدم
يف  دخولــه  خــال  مــن  العراقــي 
ــد  ــه بع ــق ب ــا حل ــاث وم ــروب ث ح
التغيــر يف نيســان 2003 مــن حرب 
وأعــال إرهابيــة فضــا عــن سياســة 
االنفتــاح غــر املنضبطــة والتــي ادت 
ــر  ــكل كب ــتراد بش ــادة االس اىل زي
ــف  ــي وتوق ــرض املح ــور الع وقص
ــل  واىل  ــبه كام ــكل ش ــاج بش اإلنت
تراجــع الصــادرات) عــدا النفطيــة (  
ــة  ــادرات النفطي ــو يف الص ــع النم وم
يســمى  مــا  أعــراض  ظهــرت 
ــدت  ــث فق ــدي بحي ــرض اهلولن بامل
مــع  تنافســيتها  الزراعيــة  الســلع 
ــد  ــح البل ــتوردة  وأصب ــلع املس الس

يعتمــد بشــكل كامــل عــى اخلــارج 
، ومجلــة هــذه األســباب االقتصاديــة 
وقفــت عامــا مســاعد يف تفــي 
ظاهــرة البطالــة     فضــًا عــن اإلرث 
األنظمــة  خلفتــه  الــذي  الثقيــل 

الســابقة.
 إن االقتصــاد العراقــي ومنــذ 2014  يمر 
بحالــة مــن الركــود بســبب الصدمــة 
ــعار  ــار اس ــة باهني ــة املتمثل املزدوج
االرهابيــة،  والتنظيــات  النفــط 
وهــذا يتطلــب تنشــيط االقتصــاد 
ــة  ــتوعب العال ــف تس ــق وظائ وخل
ــال  ــن خ ــك م ــم ذل ــدة، ويت املتزاي
دعــم الصناعــات كثيفــة العمــل 
القطــاع اخلــاص ومنحــه  ودعــم 
سياســة  باتبــاع  وليــس  احلوافــز 
نتائجهــا  تكــون  التــي  التقشــف 
ســلبية عــى متغــرات االقتصــاد 
ــي  ــي ه ــة الت ــة البطال ــكي بخاص ال

ــدالت . ــى املع ــن أع م
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ارتفــاع  اىل  أعــاه  اجلــدول  يشــر 
ــة  ــن 10.6 يف املائ ــة م ــدالت البطال مع
املائــة عــام  اىل 10.8 يف  عــام 2014 
2016 اال أن هــذا االرتفــاع خيفــي تباينــًا 
كبــرًا بــن الفئــات العمريــة، فقــد بلغت 
ــة يف  ــور17 يف املائ ــباب الذك ــة الش بطال
ــام 2014  ــة 15-24 يف ع ــة العمري الفئ
ارتفعــت اىل 20.1 يف املائــة عــام 2016 
أعــاه  وللعامــن  لإلنــاث  وبالنســبة 
بلغــت 64.8 و 38 يف املائــة ، وهــي 
معــدالت مرتفعــة جــدًا تدلــل عــى 
ــد.اال  ــا البل ــر هب ــي يم ــود الت ــة الرك حال
ــاض  ــاد اىل االنخف ــة ع ــدل البطال أن مع

عــام 2017 إذ بلــغ 13.8 ، وهــذا نتــاج 
التحســن الــذي طــرأ عــى اســعار النفــط 

ــنة30. ــك الس يف تل
  ان معاجلــة البطالــة يف العراق كا اســلفنا 
حتتــاج اىل حلــو ل اســتثنائية  خاصــة وان 
ــات   ــي الكلي ــن خرجي ــة ب ــبتها مرتفع نس
ــا و  ــات  توليده ــف الي ــب اوال وق تتطل
هــذا حيتــاج اىل الــرشوع بإصاحــات 
اقتصاديــة تطــال كل مفاصــل احليــاة 
عمــل  فــرص  وخلــق  االقتصاديــة 
يتــم توليدهــا يف القطــاع اخلــاص اوال 
وعــدم االعتــاد عــى القطــاع العــام 
ــا  ــن مم ــث العراقي ــتوعب ثل ــذي يس ال

جدول )12(
معدالت البطالة العام ومعدل بطالة الشباب وعالة االطفال للسنتن 2014 و 2016

**2016*2014مؤرشات التشغيل والبطالة
10.610.8معدل البطالة لألعار 15+

17.020.1معدل بطالة الشباب لألعار )15-24(/ذكور
64.838.0معدل بطالة الشباب لألعار )15-24( /اناث
20.022.7معدل بطالة الشباب لألعار )15-24(/ امجايل

42.743.2معدل النشاط االقتصادي 15+
2.13.4معدل عالة االطفال لألعار )6-14(/ذكور
0.82.0معدل عالة االطفال لألعار )6-14(/ اناث
1.52.7معدل عالة االطفال لألعار )6-14(/ امجايل

*نتائج املسح االجتاعي واالقتصادي لألرسة يف العراق لسنة 2014 
**نتائج مسح تقويم احلالة التغذوية واهلشاشة لألرسة يف العراق لسنة 2016 
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يوضــح مــدى الرتهــل يف هــذا القطــاع. 
ــات  ــجيع عملي ــر تش ــب االم ــا يتطل ك
تنظيــم الســكان وحتديــد النســل مــن 
ــد  ــف عن ــة ال تتوق ــج توعي ــال برام خ
ــل  ــد وان تص ــل الب ــام ب ــدود االع ح
اىل املــدارس واجلامعــات ومؤسســات 
املجتمــع اذ ان معــدالت النمــو الســكاين 
يف العــراق مــن اعــى املعــدالت يف العــامل 
كذلــك معــدالت اخلصوبــة ، كــا حيتــاج 
ــي  ــام التعليم ــر بالنظ ــادة النظ ــر اع االم
يف العــراق بشــكل جيعــل ســوق العمــل 

ــن . ــتوعب اخلرجي يس
  وقــد كان لرنامــج القــروض الصغــرة 
ــؤون  ــل والش ــره وزارة العم ــذي تدي ال
االجتاعيــة دور يف تشــغيل اعــداد كبــرة 
مــن اخلرجيــن اال ان هــذا الرنامــج افتقــر 
اىل الشــفافية واىل متابعــة التنفيــذ  كــا انــه 
ــو كان  ركــز عــى املشــاريع الصغــرة ول
ــة واىل  ــة توعي ــام بحمل ــق القي ــن االوف م
وضــع برنامــج تدريبــي يتعلــق باجلوانب 

الفنيــة لكانــت مردوداتــه افضــل  

سادسا«:- الخاتمــــة         
ــاين«  ــاين »االنس ــن االنس ــوم االم ان مفه
التارخييــة كان املقصــود  الناحيــة  مــن 
ــة مــن  ــه املحافظــة عــى ســامة الدول من
االعــداء اخلارجيــن ،الن االعتقــاد الذي 
كان ســائدا« لتهديــدات االمــن والســام 

ــة اذ  ــوى خارجي ــاج ق ــا نت ــن مه الدولي
كانــت الدولــة حتتكــر احلقــوق ووســائل 
احلايــة ملواطنيهــا. اال ان الصــورة قــد 
تغــرت خــال التســعينيات مــن القــرن 
املــايض مــع انتهــاء احلــرب البــاردة فقــد 
ــل  ــة داخ ــر االمن ــاع غ ــرشت االوض انت
ــم  ــادي واحلك ــر امل ــث الفق ــدول ، حي ال
ألعنفــي  والنــزاع  والبطالــة  الســيئ  
والصحــة  التعليــم  اوضــاع  وتدهــور 
والسياســية  االقتصاديــة  والضغــوط 
ــل يف  ــذه العوام ــامهت ه ــة ، س اخلارجي
عــدم االســتقرار ســواءا« عــى املســتوى 
املحــي او الــدويل . ومــع ذلــك مازالــت 
ــن  ــن االم ــة ع ــؤولة الرئيس ــة املس الدول
ــب  ــلهاـــ يف اغل ــن فش ــم م ــى الرغ ع
بالتزاماهتــا  الوفــاء  يف  ــــ  االحيــان 
االمنيــة بــل شــكلت هــي هتديــدا« ألمــن 
مواطنيهــا. ان هــذه العوامــل ســاعدت يف 
حتويــل االهتــام مــن امــن الدولــة اىل امن 
املواطنــن وقــد ازدادت هــذه االمهيــة بعد 
ان اخــذ مفهــوم االمــن االنســاين بعــدا« 
ــل  ــن قب ــه م ــم تبني ــا ت ــيا« عندم مؤسس
ــي يف  ــا االنائ ــدة يف برناجمه ــم املتح االم
عــام 1994. ان امــن النــاس يكمــل 
ــانية  ــة االنس ــوي التنمي ــة ويق ــن الدول ام
وحقــوق االنســان، وممــا جتــدر االشــارة 
اليــه ان بعــض الظواهــر قــد تشــكل 
ــت  ــا يف الوق ــاس لكنه ــن الن ــدا ألم هتدي
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نفســه ال تشــكل هتديــدا ألمــن الدولــة .
ــر  ــص التقري ــد خص ــراق فق        ويف الع
ــام  ــة لع ــة البرشي ــال التنمي ــي حل الوطن
2008 لألمــن اإلنســاين وجــاء يف تعريفه 
يواجــه سلســلة مــن االخفاقات تتجســد 
معاملــه يف كثــر مــن الشــواهد لعــل 
ــكل  ــم ب ــاع التعلي ــور اوض ــا تده امهه
مــرور  مــن  الرغــم  فعــى  مســتوياته 
اكثــر مــن ثــاث ســنوات عــى ســقوط 
هنــاك  تكــن  مل  الدكتاتــوري  النظــام 
ــة  ــات واضح ــداف وسياس ــفة واه فلس
املعــامل للنظــام التعليمــي يف العــراق . كــا 
ــن  ــدد ام ــرا« هي ــكل خط ــة تش ان االمي
النــاس اذ بلغــت مســتويات مرتفعــة 
اهلــدر  نســب  ارتفــاع  عــن  .فضــًا 
ــاث.  ــم الث ــل التعلي ــرسب يف مراح والت
و دليــل املســاواة بــن اجلنســن هــي 

االخــرى تدهــورت بشــكل خطــر.
       ويف املجــال الصحــي فــان االمــر 
مــؤرشات  بعــض  يف  ســوءا«  يــزداد 
االمــن الصحــي بــل تدهــور العمــر 
ــرض  ــات بم ــت االصاب ــع وارتفع املتوق
املاريــا ممــا يــدل عــى تدهــور اخلدمــات 

الصحيــة.. 
ــاين  ــر االنس ــة الفق ــال مكافح       ويف جم
نلحــظ مــدى التدهــور ايضــا« واحلاصل 
يف نوعيــة احليــاة حيــث يصنــف الراصــد 
الــدول  ضمــن  العــراق  االجتاعــي 

ــوأ  االس
       ان الوضــع النهائــي لألمــن االنســاين 
ــات مجــة ويف  يف العــراق يعــاين مــن حتدي
كافــة املســتويات ممــا يتطلــب االمــر 
وضــع السياســات الكفيلــة لتحقيقيــه يف 
االجلــن القصــر والطويــل .اال ان االمر 
ــة  ــات الكفيل ــع السياس ــن وض ــدأ م يب
بتجــاوز التحديــات التــي تواجــه االمــن 
ــوة  ــبقها خط ــة يس ــاده كاف ــاين بأبع االنس
مواجهــة الفســاد وجتــاوز املحاصصــة 
ــايل  ــم الع ــة والتعلي ــاد وزارة الرتبي وابع
ــن  ــاد  م ــاء االقتص ــادة بن ــا.  إن اع منه
شــأنه ان يــؤدي اىل القضــاء عــى البطالــة 
ــي  ــل وتف ــتويات الدخ ــاض مس وانخف
ــتويات  ــر يف املس ــم التأث ــن ث ــر وم الفق
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  االخــرى 

ــية . ــة والسياس والثقافي
   وأخــرًا البــد أن توضــع خطــط التنميــة 
واالســرتاتيجيات اخلاصــة بالتخفيــف 
التعليــم  وإســرتاجتية  الفقــر  مــن 
وإســرتاجتية الصحــة موضــع التنفيــذ 
ــر  ــادة النظ ــر اع ــب االم ــى وأن تطل حت
هبــا حتــى تصبــح قابلــة للتنفيــذ وأن 
ــط  ــرتاتيجيات واخلط ــك االس ــدر تل تص
ــذ. ــة التنفي ــون ملزم ــى تك ــن حت بقوان
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