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 التنمية االجتماعية في العراق
 

 رواء زكي يونس الطويل د.
جامعة -اإلقليمية تالدراسامركز / قسم الدراسات االقتصادية واالجتماعية/ مساعد أستاذ

 الموصل

 البحث لصستخم
فغيرا  التنميرة االجتماعيرة ، باعتبرار  ححرد الردول الناميرةينعكس األمرر علرا العرراق 

وذلر  علرا الررمن مر  ح  العرراق ، في العراق يشركل ححرد المحمرأل األساسرية فري العرراق
يمتل  م  الثروات ما تؤهله إلا ح  يحقق تنمية اقتصادية ينجن عنها بالمحصلة تطور 

التنميرة االجتماعيرة فري  ولعل مر  حبررز سرمات ميرا ، وتنمية علا الصعيد االجتماعي
فررعت المسررتول الصررحي للمررواط  العراقرري ففررح عرر  ، العررراق فررعت مسررتول التعلررين

للحيرا  بحيرث  األساسريةنقص كبير في عدد المساك  المحئمة وميرها م  المسرتلزمات 
وبمرا ح  العرراق ، حصبأل المواط  العراقي يعاني بشكل كبير م  حبسط مسرتلزمات الحيرا 

كبير في األوفاع السياسية واالقتصادية فرن  مر  األولويرات األساسرية  مقبل علا تغير
التي يج  ح  يتن االهتمان بها م  قبل حي حكومة عراقية قادمة هو العمل علا تحقيق 

 .تنمية اجتماعية حقيقية تعيد التواز  لحيا  المواط  العراقي
 

 مقدمة
ال  ةةار  لةةال  والةةذا الترييةةر ، التنميةةة مةةا الةةي يال عمليةةة ترييةةر   ةةار 

ولةةذلف فالتنميةةة تتتلةةال تلةةديي اجتماعيةةا للواقةة  التةةاري ي ، الصةةعولة والتعديةةد
من  يث أساليال اإلنتاج االقتصاد  وأنمات ، الذ  يعيشه المجتم  المت لف

الفكريةةة والديميةةة التةةي تعةةوق  االتسةةاقف ةةيع عةةن ترييةةر ، السةةلوف االجتمةةاعي
يال م ةةةددم ومسةةةالف لت ديةةةق الةةةذا وييزمهةةةا فةةةي ذلةةةف أسةةةال، الت ةةةديث والتدةةةدم
 الترير المنشود.
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جةةةوالر التنميةةةة االجتماعيةةةة الةةةو العنصةةةر اإلنسةةةاني  يةةةث يةةةتم التركيةةةز  ين
علةةق قواعةةد مشةةاركة الفةةرد فةةي التفكيةةر واإلعةةداد وتنفيةةذ اللةةرام  والمشةةروعات 
الراميةةة للنهةةو  لةةةه وزيةةادم معةةةدل الرفااليةةة وفةةراد المجتمةةة  واالالتمةةام ل لةةةق 

 ية لرام  التنمية التي تن صر في مجموعات ثيث الي:الثدة في فاعل
مجموعةةة ال ةةدمات ذات الصةةلة ال يويةةة الداجمةةة لةةالمجتم  والتةةي تشةة    - أ

 يام الذا المجتم  ونظامه اإلنتاجي سواء الزراعي أو الصناعي أو غيةر 
 ذلف.

مجموعةةة ال ةةدمات التدعيميةةة التةةي تعمةةل علةةق اإلعةةداد للمسةةتدلل مثةةل  - ال
 تعليمية والص ية وغير ذلف.ال دمات ال

مجموعةةةةةة  ةةةةةدمات اللنةةةةةق الت تيةةةةةة العامةةةةةة للتنميةةةةةة التةةةةةي تعةةةةةد الهياكةةةةةل  -ج
اوساسةةةية للمشةةةروعات مثةةةةل السةةةكف ال ديديةةةة والتةةةةرق وشةةةلكات الميةةةةا  
والكهرلةةةةةاء والصةةةةةرف الصةةةةة ي.. يلةةةةةل التةةةةةي تعتمةةةةةد عليهةةةةةا المشةةةةةروعات 

 المدتر ة للتنمية.
تةةةتم عمليةةةة  أنمةةةل وال يمكةةةن والةةةذ  المجموعةةةات الةةةثيث تعمةةةل ككةةةل متكا

ولةذلف فننةه ال يمكةن الدةول ، او رىالتنمية من  يل وجود ي داالا من دون 
كما أن تعثر ي دى الةذ  المجموعةات ينمةا يعنةي ، لأالمية ي داالا عن او رى

تعثر جهةود التنميةة االجتماعيةة ومةن ثةم ظهةور قصةور فةي الوظةاجف المنةوت 
ق الفةةرد وسةةلوكه أو علةةق المجتمةة  لأكملةةه لالتنميةةة ت ديدهةةا سةةواء الملاشةةرم علةة
 وترتكز تلف الوظاجف في اآلتي:

تزويد الفرد لالمهارات وال لرات الجديدم عن تريق معاالد التعليم ومراكةز  -1
 التدريال التي تعد مصادر الدوى العاملة المنتجة في الليد.

تزويد المواتنين لكةل مةا يعنةيهم علةق التكيةف مة  المتريةرات االجتماعيةة  -0
 التي تترأ علق المجتم  لما يمكنهم من مسايرم ركال التددم ال  ار . 
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رفةةة  مسةةةتوى اوفةةةراد عةةةن تريةةةق ال ةةةدمات الثدافيةةةة واإلعيميةةةة لكةةةل مةةةا  -3
يسةةاعدالم علةةق التكيةةف مةة  المتريةةرات االجتماعيةةة وكةةذلف تفةةاد  عوامةةل 

 لت لف الثدافي التي تعوق عملية اللرام  التددمية.ا
ت لةةي  اوفةةراد مةةن الشةةواجال الفكريةةة واوفكةةار اللاجةةدم والعةةادات والتداليةةد  -4

 اللالية الموروثة التي تعيدهم عن التددم والعمل علق رف  مستواالم.
صةةةدل ش صةةةية الفةةةرد التةةةي الةةةي جةةةزء مةةةن ش صةةةية المجتمةةة  وذلةةةف فةةةي  -5

 يتار الديم الدينية والفكرية.
تةةةةوفير  ةةةةدمات اومةةةةن والعدالةةةةة والةةةةدفاال وذلةةةةف لت ديةةةةق  يةةةةام االسةةةةتدرار  -6

 والتمأنينة والعدالة االجتماعية وفراد المجتم .
 

 مشكلة البحث
لمتددمة عنه فةي ليس من شف أن الفرق شاس  لين د ل الفرد في الدول ا

والةةذا الفةةرق ال يدةةف عنةةد  ةةد معةةين لةةل يةةزداد اتسةةاعا نتيجةةة ، الةةدول الناميةةة
ازديةةاد معةةدل نمةةو الةةد ل الدةةومي فةةي الةةدول المتددمةةة عنةةه فةةي الةةدول الناميةةة 
والةةةةةذا يةةةةةنعكس لتليعةةةةةةة ال ةةةةةال علةةةةةةق مسةةةةةتوى د ةةةةةل الفةةةةةةرد وعلةةةةةق مسةةةةةةتوى 

الل ةةةةاق لالةةةةدول ولةةةةذلف ت ةةةةاول الةةةةدول الناميةةةةة سةةةةاعية ن ةةةةو ، معيشةةةةته...يلل
المتددمةةةة رغةةةم كةةةل الت ةةةديات التةةةي تواجههةةةا فةةةي سةةةليل ذلةةةف فةةةي يتةةةار مةةةن 
الت تيت السليم الست دام مواردالا المادية واللشرية أعظم است دام ولهذا كان 

ولعةل ، التريير االجتماعي وال  ار   ةروريا فةي سةليل ت ديةق الةذا الهةدف
 -ية ما يأتي:من أالم أالداف التريير االجتماعي في الدول النام

 زيادم المتوست ال ديدي لد ول اوفراد. -1
 توفير العمل المثمر لكل مواتن. -0
 توفير ال دمات الم تلفة للمواتنين. -3
 تلني سياسة سكانية مناسلة ومتوازنة م  معدل نمو الد ل الدومي. -4
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االالتمةام لتركيةال المجتمةة  وتنظيماتةه الم تلفةة لمةةا ي ةمن تنميةة الجهةةاز  -5
 جتماعي لالكامل. اال

والةةةةةةذا يعنةةةةةةي أن التريةةةةةةر االجتمةةةةةةاعي الةةةةةةو عمليةةةةةةة ت ةةةةةةول مةةةةةةن الت لةةةةةةف 
االجتمةةاعي وال  ةةار  يلةةق التدةةدم االجتمةةاعي ولةةذلف فهةةو يتصةةل لاإلنسةةان 

 :يأتيويسعق الق معرفة ما ، ككاجن اجتماعي ونه المعني لهذا التريير
 واق  التنمية االجتماعية في العراق. .1
 االجتماعية.مسارات التنمية  .0
 ت ديد الرز مجاالت التنمية االجتماعية وعناصرالا. .3
 الصعولات والمشكيت التي تواجه التنمية االجتماعية.  أالمت ديد  .4
 

 البحث حهمية
فهةو الةذ  يةدف  ، الواق  أن اإلنسان الو  جر الزاوية في أيةة عمليةة تنميةة
، ومةةوارد  المتا ةةةلعملةةه النمةةو يلةةق  يةةث يريةةد المجتمةة  فةةي  ةةوء يمكانياتةةه 

ذا مةةا أ ةةيت ، ولهةةذا فهةةو يعةةد أسةةاس مهةةم ورأسةةمال مهةةم فةةي عمليةةة التنميةةة وا 
اإلنسان لالعناية المكانية والتدريال المثمر واكتملت له مدومات الص ة والعلم 

 أمكنه أن يصن  ال  ارم والديام لالترير لت ديق التددم المنشود.
اإلنسةةةان لاعتلةةةار  أسةةةاس وقةةةد اجمةةة  اغلةةةال المفكةةةرين االجتمةةةاعيين علةةةق 

وعلةةةةةق ت ديةةةةةق التنميةةةةةة االجتماعيةةةةةة يال ينهةةةةةم ا تلفةةةةةوا فةةةةةي ت ديةةةةةد ، الترييةةةةةر
فهةةي عنةةد المشةةترلين لةةالعلوم اإلنسةةانية واالجتماعيةةة تعنةةي ت ديةةق ، مفهومهةةا

التوافةةةق االجتمةةةاعي لةةةدى أفةةةراد المجتمةةة  لمةةةا يعنيةةةه الةةةذا التوافةةةق مةةةن يشةةةلاال 
لمعنيةةةةةةين لالعولمةةةةةةة السياسةةةةةةية والةةةةةةي عنةةةةةةد ا، لةةةةةةايولوجي ونفسةةةةةةي واجتمةةةةةةاعي

واالقتصادية تعني الوصول لاإلنسان يلق  د أوفق لمستوى المعيشة الينلري 
أن يدل عنه لاعتلار   دا لكل مواتن تلتةزم لةه الدولةة وتعةزز  الجهةود اوالليةة 

المتا ةة يلةق أقصةق  ةد مسةتتاال ونجةدالا  اإلمكانياتلت ديق كفاءم است دام 
تعنةةي تةةوفير التعلةةيم والصةة ة والمسةةكن الميجةةم  لةةدى المصةةل ين االجتمةةاعيين
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وكةةذلف ، والعمةةل المناسةةال لدةةدرات اإلنسةةان وللةةد ل الةةذ  يةةوفر لةةه ا تياجاتةةه
اومن والتأمين االجتماعي والترويح المجد  والد ةاء علةق االسةتريل وعةدم 

فةةةي  ةةةين نجةةةد أن التنميةةةة ، تكةةةافل الفةةةر  واالنتفةةةاال لال ةةةدمات االجتماعيةةةة
ى رجةةةال الةةةدين تعنةةةي ال فةةةاظ علةةةق كرامةةةة اإلنسةةةان لاعتلةةةار  االجتماعيةةةة لةةةد

  ليفة اهلل في اور .
 

 هدت البحث
الةةةةال االقتصةةةةادية الهةةةةدف مةةةةن الل ةةةةث الةةةةو ليةةةةان انةةةةه وراء تصةةةةنيف المت

تكةون  أنكمةا يجةال  اإلنسةانوتدديم تصةور لتوعيةة  يةام ، اع واالجتماعية  دوق
وسياسةةةةات ال كومةةةات لت سةةةين معيشةةةةة  أعمةةةالفةةةي عةةةالم المسةةةةتدلل وتوجيةةةه 

 شةةةةيءالمرغولةةةةة  اوشةةةةياء ينالةةةةق ليةةةةان  أي ةةةةاع ويهةةةةدف ، الشةةةةعوال الم تلفةةةةة
ولكن الذا الت ليل اليمن  لةأ   ةال مةن  .آ ر يءوال دوق لالمعنق الدقيق ش

تت ةةةول المتالةةةال المشةةةروعة لشةةةعوال لعةةة  الةةةدول الةةةق  دةةةوق  أن او ةةةوال
 معترف لها.

 
 يةالهدت م  التنمية االجتماع

لةةةو نظرنةةةا يلةةةق الةةةدف التنميةةةة االجتماعيةةةة فنجةةةد أنةةةه يندسةةةم يلةةةق قسةةةمين 
أساسةةين الدسةةم اوول والةةو الهةةدف التكنولةةوجي ويت ةةمن يعةةداد الدةةوم اللشةةرية 
، اليزمةةةة ال تياجةةةات التنميةةةة علةةةق م تلةةةف مسةةةتويات المهةةةارم والت صةةةي 

فالعنصةةةر اللشةةةر  مةةةن أالةةةم عوامةةةل التنميةةةة ون مةةةن لةةةين وظاجفةةةه اوساسةةةية 
تتوير وتنظيم وتشريل كل عوامل اإلنتاج كما أنةه مصةدر المهةارات ال رفيةة 

 واإلدارية من رجال اوعمال والمدراء والمنظمين والسياسين والمهنيين.
يعةدادا أما الدسم الثاني والو الهدف اويديولوجي فيت من يعةداد المةواتن 

سليما وص ي ا لما يتفق ونظام الليد وفلسفتها وكذلف ثدافة الذ  الليد التةي 
تمثةةةةل تريدةةةةة ال يةةةةام الكليةةةةة لهةةةةذ  الةةةةليد وذلةةةةف ون كفةةةةاءم العامةةةةل اللشةةةةر  
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وتتةةوير العنصةةر ، ومهاراتةةه وتثديفةةه مهمةةة للرايةةة فةةي عمليةةة التنميةةة والتدةةدم
ليم والنمو في المهارات والرغلةة اللشر  ينما يشمل أشياء كثيرم من أالمها التع

في العمل والتعليم يذا كان عامي مهما فةي عمليةة التنميةة فةنن النةاف مهةارات 
ويةةلد  ، ومسةةتويات معينةةة مةةن ال لةةرم العمليةةة والتتليديةةة متلولةةة عنةةد غيرالةةا

التعلةةةيم الفنةةةي واإلدار  يلةةةق كثيةةةر مةةةن الةةةذ  المهةةةارات والمسةةةتويات التةةةي مةةةن 
وير فةةةي قةةةدرات العنصةةةر اللشةةةر  العمليةةةة والفنيةةةة شةةةأنها ت سةةةين مةةةدى التتةةة

لاإل ةةافة يلةةق أن الةةذا التتةةور والنمةةو سةةيلد  يلةةق زيةةادم عدالةةة التوزيةة  فةةي 
 الد ل وال دمات.

وال يصة فنن التنمية االجتماعية مهمشة لمجاالت ال دمات االجتماعية 
سةةكان وغيةةر ذلةةف كمةةا تركةةز لصةةفة  اصةةة علةةق تنميةةة  مةةن تعلةةيم وصةة ة وا 

د اللشةةةرية والعمالةةةة أكثةةةر مةةةن المةةةوارد الماديةةةة وتهةةةدف مةةةن  ةةةيل الةةةذا المةةةوار 
للتدةةةدم والنمةةةو سةةةواء فةةةي النا يةةةة  اوفةةةراداالالتمةةةام يلةةةق ي ةةةداث ترييةةةرات فةةةي 

النفسية أو العدلية وغايتها مةن ذلةف يعةداد المةواتن الصةالح الدةادر علةق دفة  
 .اإلنتاجعملية 

 
 التنمية االجتماعية والتوزيع المنصت للثرو  

مسةةةألة  اوولةةةقمسةةةألة ال دةةةوق االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة الةةةي فةةةي الدرجةةةة 
التوزيةةةةة  المنصةةةةةف للثةةةةةروم وال لةةةةةرات ومسةةةةةألة تةةةةةوفر المةةةةةواد الماديةةةةةة اليزمةةةةةة 

تتفاوت من مجتم   أموروالذ   والتنظيم االجتماعي الميجم للتوزي  المنصف.
تةوفر  أنوال تسةتتي  ان تتلةال دولةة فديةرم ، (1)أ رىومن دولة الق  آ رالق 

 1111وي ةةاول تدريةةةر التنميةةة اللشةةرية لعةةةام ، مةةا تةةوفر  دولةةة غنيةةةة لمواتنيهةةا
العولمةة تةوفر فةةر  كليةرم لتدةدم اللشةةرية ولكنةه ي ةة   أنتأكيةد مدولةة مفادالةةا 

 .(0)اإلدارم سن  أوالو فدت لوجود  اكمية قوية  شرتاع لها 
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مدفوعة الراتال  يجازميكون علق مواتن دولة ما واجال توفير  أنيعدل  وال
فةي مجةال ال دةوق المدنيةة والسياسةية فدةدرم الدولةة  أمةا لمواتن الدولةة الفديةرم.

 تدل عن قدرم الدولة الرنية. الفديرم ال
مجةةةال  دةةوق المةةواتن ولةةيس فةةي مجةةةال  أوفةةي مجةةال ال دةةوق ال اصةةة 

ممارسةةة ال دةةوق السياسةةية  أن ديدةةة مفادالةةا  رينكةةايمكةةن  ال، اإلنسةةان دةةوق 
من الشروت المعيشية )مثل توفير المأكةل والملةلس  أدنق  داع والمدنية تتتلال 

، لةةةل قةةةل علةةةق المجتمةةة  الةةةدولي، والمسةةةكن..الل( التةةةي يتوجةةةال علةةةق الدولةةةة
 . (3)المتوفرم اإلمكاناتوفي  دود ، العمل علق توفيرالا

مةةةا اصةةةتلح علةةةق تسةةةميته لةةةال دوق االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة  يتةةةارفةةةي 
، فهنالةف  اجةات صةار ة ومل ةة، النالف مجال واس  لل ديث عن االولويةات

ولكنها في صميم مفةااليم العدالةة االجتماعيةة )سةواء  يل ا اع والناف مناف  اقل 
ام ملني فالمفهوم الليلرالي للمساو  غير ليلرالية(. أوكانت الذ  المفااليم ليلرالية 

مسةةاوام النةةاس كةةأفراد مةةن  يةةث العنايةةة واال تةةرام ولهةةذا المفهةةوم  أسةةاسعلةةق 
 اقتصادية واجتماعية اليمكن التنكر لها.، (4)ألعادالليلرالي 

 
 
 
 

 والتنمية االجتماعية اإلسحن
يجعةةل ملةةدأ العدالةةة الهةةدف الم ةةور  الةةذ  يةةدور  ولةةه نظةةام  اإلسةةيم ين

 اإلسةيم أدليةاتوالذا ما تعكسه ، ماتعار  م  ملدأ ال رية يذاال كم ويددمه 
لشةةةةكل يفةةةةوق مفةةةةردات  واإل سةةةةان واونصةةةةافالتةةةةي تةةةةزد م لمفةةةةردات العةةةةدل 

 .(5)اوولوياتلملدأ ال رية لددر ما الو ترتيال  تهميشاع وليس ذلف  .يةال ر 
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ا ةةةتر  اإلعةةةراالنفسةةةه مواقةةةف كثيةةةرم مةةةن ( ) ولدةةةد واجةةةه النلةةةي م مةةةد
يهةدد ال ةاكم المسةلم  آ ةرووقةف ، لتلف السجية العرليةة اع ترامللتسامح معها ا 

المراجةةة  لفكةةةر  ين، (6)لدومنةةةا  ل ةةةد سةةةيوفنا(( اعوجاجةةةا))واهلل لةةةو وجةةةدنا فيةةةف 
مةةةةن وصةةةةف الكةةةةواكلي ليسةةةةتلداد وتأثيراتةةةةه  شةةةةيجارواد النه ةةةةة العرليةةةةة يجةةةةد 

 -ال ةةةةلت السةةةةلتو  آليةةةةةالشةةةةعوال فةةةةي لعةةةة  مظةةةةاالر  أ ةةةةيقالسةةةللية فةةةةي 
 .(7)التي تشهدالا لع  الدول العرلية، يالريع

م اصةةرم المةةواتنين ، (8)يالريعةة -ال ةةلت السةةلتو  آليةةةوكةةان مةةن نتةةاج  
لدولةةه تعةةالق فةةي  مصةةداقاوا تلةةار مةةدى تمسةةكهم لةةال ق وتواصةةيهم لالصةةلر 

للةةةرول الوتنيةةةة وفةةةتح  وغيالةةةاع  اجتماعيةةةاع  فراغةةةاع لدةةةد  لةةةف ذلةةةف ، سةةةورم العصةةةر
 يةث ، الرديجة لترد العملة الجيدم من التةداول الن تدوم العملة واسعاع المجال 

الدليةةةل الكفةةةاءم مةةةن تةةةرد المةةةواتن  اونةةةانياسةةةتتاال صةةةا ال التوجةةةه النفعةةةي 
 .(1)من المسلولية الوتنية اودنقالمتمسف لال د 
وعديةةدم  شةةرعاع فهةةي دولةةة دينيةةة ، ذات تليعةةة مزدوجةةة اإلسةةيمفالدولةةة فةةي 

دارم  كماع لسلتة مدنية لشرية  والةي دولةة تسةتمد شةرعيتها مةن اهلل وتسةتمد ، وا 
الةةذ  الدولةةة لةةين الةةديني والسياسةةي  يتةةارفةةالتمييز دا ةةل ، ةاومةةسةةلتتها مةةن 

فيما يتعلق لالوصول الق السلتة وممارستها وتداولها لين   صوصاع  رور  
 .(12)وديمدراتياع  اع شوريأ   مدنياع ت سم  أنال كم والمعار ة التي يجال 

فيةه يةلد  الةةق  واإلفةرات، ال ريةة مفهةوم يصةعال  ةلته وت ديةد  ينغيةر 
ت ة يم  أدى يذ، ا تيل ميزان العدالة كما الةو فةي ديمدراتيةات الرةرال اليةوم

سةةلاغهالةةذا المفهةةوم  لرةةاء، علةةق الفةةرد الةةق تفكيةةف المجتمةة  وا   اوسةةرممفهةةوم  وا 
)ولةةةةةيس الفةةةةةرد( مكةةةةةان الةةةةةذروم فةةةةةي المجتمةةةةة   اوسةةةةةرملينمةةةةةا ت تةةةةةل ، التدليةةةةةد 
 .(11)اإلسيمي
ذا لمفةةةااليم التكفيةةةر   ا ةةةعاع لدةةةي التعةةةاتي للسةةةلتة وال ةةةيف لمفهومهةةةا  وا 

والتةةةفسيق والتمةةذالال الةةديني العديةةد  والفدهةةي التةةي سةةادت لةةين المسةةلمين فةةي 
 .(10)اإلنسانفي مستدلل للديمدراتية و دوق ، قديماع التعاتي السياسي 
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 الفقر وانعكاساته المجتمعية

الق مو وعين رجيسيين يتعلدان لالكيفية التي تم من  اإلشارمما يهمنا النا 
 ين: اوول، (13) يلهةةا تنةةاول الفدةةر وانعكاسةةاته المجتمعيةةة فةةي الةةدول العرليةةة

فةةالمفهوم نفسةةه يعلةةر عةةن و ةة  اقتصةةاد  الةةو  اولعةةادظةةاالرم الفدةةر متعةةددم 
كما يعلةر عةن و ة  اجتمةاعي الةو االسةتلعاد والتهمةي  وظةل ، الفدر الماد 

االجتمةاعي فةي المجتمعةات الرنيةة والفديةرم  لألمنيشكل مصدر تهديد  تير 
صةةةورالا نتيجةةةة  أدنةةةقفةةةي  اإلنسةةةانية -1–ويو ةةةح جةةةدول ، علةةةق  ةةةد سةةةواء

سةةكان لةةدون ، سةةكان لةةدون ميةةا  مأمونةةة، سةةكان لةةدون  ةةدمات صةة ية، الفدةر
 مرافق للصرف الص ي. 

 
 
 
         

 الفقر والخدمات االجتماعية -6–جدول 

 البلد

سكا  بدو  خدمات 
 صحية )بالمحيي (

6553- 6553 

سكا  بدو  ميا  
 مأمونة )بالمحيي (

6556-6553 

سكا  بدو  مرافق 
للصرت الصحي 

 )بالمحيي (

 6.0 6.3 6.6 األرد 

 6.5 6.6 6 العربية المتحد  اإلمارات

 - - - البحري 

 6.5 6.6 6.5 تونس

 5.6 3.5 6.3 الجزائر

 - - - جزر القمر

 - - - جيبوتي
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 0.5 6.5 6.3 السعودية

 06.5 66.5 6.5 السودا 

 0.5 0.6 6.5 سوريا

 5.5 3.5 5.3 الصومال

 3.5 66.5 6.5 العراق

 6.5 6.5 6.6 عما 

 - - - قطر

 - - - الكويت

 6.6 6.0 6.6 لبنا 

 6.6 6.0 - ليبيا

 56.0 60.6 6.5 مصر

 63.5 66.5 5.5 المغر 

 - 6.5 6.5 موريتانيا

 5.5 3.5 5.0 اليم 

 55.0 55 55.5 مجموع الوط  العربي

 جميع البلدا  النامية
 ا  نمو  األقلالبلدا  
 جنو  الصحراء حفريقيا

556 
3006 
3556 

 

6056 
056 
066 

0356 
056 
056 

 - - 5556 البلدا  الصناعية

 - - 63356 العالن

تر تةةةةه  العيمةةةات المميةةةةزم لعدةةةد التسةةةعينات الةةةو مةةةا ي ةةةدىفةةةان  :ا  وثانيررر
وقةةد دعةةت الةةذ  ، الفدةةر مةةن توجهةةات لمواجهةةة الةةذ  المشةةكلة يزالةةةسةةتراتيجية 

عدد اجتماعي جديد لين الدولةة والسةوق والمجتمة  علةق  يلرامالستراتيجية الق 
مةةةةن التكامةةةةل والت ةةةةافر وتنميةةةةة معةةةةايير التعةةةةاون وال يةةةةام المجتمعيةةةةة  أسةةةةاس

تيقجتماعية والشلكات اال تاقات الفدراء وتعميق وعةي النسةاء لد ةيتهن  وا 
يجاد  .(14)االجتماعي اومانودعم لشلكات  وا 

سةةتراتيجية ازالةةة الفدةةر ليتلةةق علةةق جميةة   اإلنمةةاجي ةةين يتةةرل اللرنةةام  
المجتمعةةات مةةن دون الةةد ول فةةي تةةةفاصيل  ريتةةة الفدةةر وسةةماته ومسةةةللاته 

ا ةةةر فةةةان المنظمةةةات الدوليةةةة  وعلةةةق صةةةعيد، علةةةق مسةةةتوى كةةةل قتةةةر عرلةةةي
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 مةن دون تدةديم العةون الةيزم لةذلف.، الكليرم تتالال ل رورم االالتمةام لةالفدراء
 مدى العناية لالمرأم وا ترام انسانيتها نتيجة الفدر . -0–ويو ح جدول 

 الفقر وعدن العناية بالمرح  -0–جدول 

 البلد

 اآلتيالنساء الحوامل 
 55-63 تبلغ اعماره 

ويعاني  م  فقر ا  عام
-6553 الدن )بامئة(

6556 

حاالت الوالد  تحت 
موظفي  حيي   إشرات

 مدربي  )بامئة(
6555-6555 

معدل الوفيات 
لنفاسية )لكل 

 حلت مولود حي(666
6555 

 636 55 - األرد 

 05 55 - العربية المتحد  اإلمارات

 56 - - البحري 

 656 55 55.6 تونس

 656 63 - الجزائر

 536 - - القمرجزر 

 356 - - جيبوتي

 656 56 05.6 السعودية

 0تابع جدول 

 البلد

 اآلتيالنساء الحوامل 
 55-63 تبلغ اعماره 

ويعاني  م  فقر ا  عام
-6553 الدن )بامئة(

6556 

حاالت الوالد  تحت 
موظفي  حيي   إشرات

 مدربي  )بامئة(
6555-6555 

معدل الوفيات 
لنفاسية )لكل 

 حي(حلت مولود 666
6555 

 556 55 36.6 السودا 

 656 56 - سوريا

 6566 0 - الصومال

 566 36 - العراق

 656 56 - عما 
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 - - - قطر

 05 55 - الكويت

 566 53 - لبنا 

 006 55 - ليبيا

 656 56 53 مصر

 566 56 - المغر 

 556 56 05.6 موريتانيا

 6566 65 - اليم 

 565.6 55.6 - مجموع الوط  العربي

 جميع البلدا  النامية
 ا  نمو  األقلالبلدا  
 جنو  الصحراء حفريقيا

- 
- 
- 

55 
05 
55 

555 
6663 
505 

 05 55 - البلدا  الصناعية

 565 55 - العالن

 
فاللنف الدولي يتالال لاجتثةاث الفدةر وجةاء فةي ا ةد لياناتةه لأنةه مةن غيةر 

والعشةةةرين اسةةةتمرار وجةةةةود والعةةةةالم فةةةي الدةةةرن ال ةةةةاد  ، اع المسةةةمول لةةةه اتيقةةة
المدلةةول مةةن التعلةةيم والصةة ة  اودنةةقيتةةوافر لهةةم المسةةتوى  المييةةين اللةةذين ال

مسةةةتوى التعلةةةيم فةةةي الةةةدول العرليةةةة مةةةن  يةةةث  -3–والترذيةةةة ويو ةةةح جةةةدول 
وجةةود  ويو ةةح اي ةةاع  اإلنةةاثلةةين  اوميةةةلةةين الكلةةار ثةةم نسةةلة  اوميةةةنسةةلة 
  ارج المدارس االلتداجية. أتفال
 

 التنمية االجتماعية وانتار االمية -5-جدول

 البلد
 بي  الكبار األمية

 سنة فأكثر(63)
 6553 )بالمحيي (

 اإلناثبي   األمية
سنة فأكثر(  63)

 6553 )بالمحيي (

خارج  حطفال
 المدارس االبتدائية

 6550 (باآلالت)
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 56 6.5 6.5 األرد 
 - 6.6 6.5 العربية المتحد  اإلمارات
 53 6 6.6 البحري 
 55 6.5 6.5 تونس
 355 5.5 5.5 الجزائر

 - 6.6 6.6 جزر القمر
 53 6.6 6.0 جيبوتي

 530 0.6 5.5 السعودية
 - 3.0 5.3 السودا 
 00 6.5 0.5 سوريا

 - - - الصومال
 656 5.0 5.5 العراق
 36 - - عما 
 5 6 6.6 قطر

 - 6.6 6.0 الكويت

 البلد
 بي  الكبار األمية

 سنة فأكثر( 63)
 6553 )بالمحيي (

 اإلناثبي   األمية
سنة فأكثر(  63)

 6553 )بالمحيي (

خارج  حطفال
 المدارس االبتدائية

 6550 (باآلالت)
 - 6.6 6.0 لبنا 
 - 6.3 6.5 ليبيا
 - 66.5 65.6 مصر

 6553 5.6 5.5 المغر 
 - 6.3 6.5 موريتانيا

 - - - اليم 
 5565 55.5 35.5 مجموع الوط  العربي
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 جميع البلدا  النامية
 ا  نمو  األقلالبلدا  
 جنو  الصحراء حفريقيا

536 
556 
056 

356 
636 
606 

- 
56 
56 

 - - - البلدا  الصناعية
 - - - العالن
 

العليةةةةا فةةةةي الللةةةةدان الناميةةةةة السةةةةتثمار المةةةةوارد  اوولويةةةةةتكةةةةون  أنينلرةةةةي     
للتنميةةة  عاجدةةاع الدصةةور فةةي رأس المةةال اللشةةر   أوجةةهتصةةلح  اللشةةرية  تةةق ال

–دول ةويو ةح جة، (15)الناس فةي  الةة فدةر متلةق يلداءق يلد  ال او عاميع 
والو التفل فيو ح نسةلة  يال، (16)العناية لاالستثمار اللشر  أوجهلع   -4

ومعةةدل وفيةةات ، ومعةةدل وفيةةات الر ةة ، الةةذين يولةةدون ناقصةةي الةةوزن اووالد
دون سةةةن ال امسةةة يعةةةانون مةةن ندةةة   وأتفةةال، ال امسةةةة دون سةةن اوتفةةال
 .(17)الوزن

 
 
 

  األطفالالتنمية االجتماعية ومعدل وفيات  -5-جدول

 البلد

الذي   األوالد
يولدو  ناقصي 

 )بامئة( الوز 
6555-
6555 

معدل وفيات 
الرفع )لكل 

مولود  6666
 6555 حي(

معدل وفيات 
دو  س   األطفال

الخامسة )لكل 
 مولود 6666
 6555 حي(

دو  س   حطفال
الخامسة يعانو  
 م  نقص الوز 

 )بامئة(
6553-6553 

 5 03 53 5 األرد 
العربية  األمارات
 المتحد 

5 65 06 - 

 - 06 65 - البحري 
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 66 55 55 5 تونس
 5 53 35 5 الجزائر

 - 605 55 - جزر القمر
 05 635 665 - جيبوتي

 - 55 05 5 السعودية
 - 600 55 63 السودا 
 60 55 55 66 سوريا

 - 066 606 65 الصومال
 60 56 35 63 العراق
 05 05 05 66 عما 
 - 05 06 - قطر

 - 65 65 5 الكويت
 - 56 55 66 لبنا 
 - 53 55 - ليبيا
 5 30 55 66 مصر

 5 35 55 5 المغر 

 البلد

الذي   األوالد
يولدو  ناقصي 

 )بامئة( الوز 
6555-
6555 

معدل وفيات 
الرفع )لكل 

مولود  6666
 6555 حي(

معدل وفيات 
دو  س   األطفال

الخامسة )لكل 
مولود  6666
 6555 حي(

دو  س   حطفال
الخامسة يعانو  
 م  نقص الوز 

 )بامئة(
6553-6553 

 55 655 666 66 موريتانيا
 56 660 665 65 اليم 

 - 56.6 55.6 66.6 مجموع الوط  العربي
 جميع البلدا  النامية

ا  نمو  األقلالبلدا  
65 
05 

56 
666 

55 
656 

50 
55 
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 55 65 جنو  الصحراء حفريقيا
 

655 56 

 5 65 65 5 البلدا  الصناعية
 56 55 55 65 العالن

 
 التنمية االجتماعية في العراق

 أن، لم ت دق التنمية االجتماعية في العراق ما يتناسال م  ما انفق عليها
فكيف سيكون  .اإلنفاقذلف الن المتلوال الو ليس مجرد ، فشلت ينهالم ندل 
ولذلف ، 1111والتمويل كما  دث لعد عام  اإلنفاق اقت مصادر  يذا اومر

ينتلةةق  أنفةةان أ  تصةةور مسةةتدللي للتنميةةة االجتماعيةةة فةةي العةةراق اللةةد مةةن 
وفي اعتدادنا  من عددين. أكثرالسالدة توال  اإل فاقاتمن تش ي  عوامل 

، النظم الشمولية وتفتدر الق الرليةة المرنةة للواقة  أنالعوامل الو  تلف أول ين
تصلح فيه التنمية االجتماعيةة فعةيع يللةي  أدامذاته الق  ت ول المجتم . فننها

ولةةيس ، والةةق الهياكةةل التةي تعةةزز اليمنتهةةا،  اجةة السةةلتة الةةق الدعايةة لةةذاتها
 والمجتم . اإلنسانفعيع يللي  اجات 
 مركلةةاع يلةةدأ لندةةد مةةا الةةو قةةاجم فةةي المجتمةة  كةةي يدةةدم اللةةداجل.والتنميةةة فعةةلع 

فانه يجند كل الممكنات المتا ة ويسةتثمر  .يليهوينتهي  لاإلنسانيلدأ  يذوالو 
التنميةةة فعةةل مركةةال  أنو ةةين ندةةول  التاقةةات لكةةي يعةةزز االنجةةاز لاالنجةةاز.

 ينصةةةةعولته فدةةةةت لةةةةل يعنةةةةي  يوان عناصةةةةر  متفا ةةةةلة متكاملةةةةة فهةةةةذا اليعنةةةة
لدةدر ، والةو سةا ة للتنظيةر االيةديولوجي اووجةهجتهاد  وله واسة  ومتعةدد اال
 .(18)الو  تاال لوعود يوتولية ما

 اآلفةاقوان شروت نجال التنمية االجتماعيةة فةي العةراق فةي  ةوء عوامةل 
 تل   فيما يلي: او يرينالتي شهدالا المجتم  العراقي  يل العددين 

 .ينسانيةرلية  كيمة ورشيدم ذات سلتة  .1
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تمويةةةل مركةةةز  للمشةةةاري  واللةةةرام  السةةةتراتيجية و صوصةةةاع فةةةي مجةةةاالت  .0
 .واإلسكانالتعليم والص ة 

تتوعية للع  لرام  العمةل االجتمةاعي و صوصةاع  وأنشتة أالليتمويل  .3
 معينة. اجتماعيةتلف التي ت   شراجح وفجات 

 س .مجتم  مدني مللف من منظمات ذات   ور فاعل في  يام النا .4
 سياسة فاعلة لتتليق شروت النوال االجتماعي. .5
 و مان اجتماعي. أمانمظيت  .6
 دراسات ت صصية منجزم. .7
 دراسات علمية. .8
 نظم قانونية مرنة. .1

وانهيةةار ، الت ةوالت االجتماعيةةة السةةريعة التةةي شةهدالا المجتمةة  العراقةةي ين
الفجةة الوسةتق وتةدني مسةتويات المعيشةة وارتفةاال معةدالت الفدةر كلهةا عوامةل 

المزيةةةةةد مةةةةةن  أمةةةةةامالةةةةةق زيةةةةةادم التةةةةةوترات االجتماعيةةةةةة وفت ةةةةةت التريةةةةةق  أدت
 اومةر، االسةتدراراالنتكاسات المتكةررم التةي عر ةت اللنةاء االجتمةاعي لعةدم 

عيةة جديةدم تسةتهدف سياسةات اجتما يتلةاالالذ  دف  العديد مةن اللةا ثين الةق 
ول اصةةة علةةق الشةةراجح الفديةةرم ، وتأتهةةاال ةةد مةةن الةةذ  االنعكاسةةات وت فيةةف 

مثةةةةةل  (Vulnerable Group)تعر ةةةةةاع للصةةةةةدمات  اوكثةةةةةرولعةةةةة  الفجةةةةةات 
الفديةةةرات والمتسةةةرلين مةةةن العمليةةةة  واإلنةةةاثالعةةةاتلين عةةةن العمةةةل والمهمشةةةين 

 وكذلف المعوقين والمسنين وغيرالم.، الترلوية
االجتمةةةةاعي تتكةةةةون مةةةةن  زمةةةةة مةةةةن اللةةةةرام   اومةةةةانشةةةةلكات  ومةةةةا دامةةةةت

ي ةةاف الةةق ذلةةف قةةدر مةةن التمويةةل ، اوولةةقالممولةةة لواسةةتة الدولةةة لالدرجةةة 
لرام  المعونة مةن  يتارالمددمة في  أوالذ  توفر  المنظمات غير ال كومية 

 اآللياتفان الذ  الشلكات تعتمد علق مجموعة من ،  يل الشلكات ال اصة
الةل ولةرام  المسةاعدات والت ةوييت  ...،تعلةيم، ندةل، ص ة، غداء ةاوساسي
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 يد ةةال أوولةةرام  توليةةد فةةر  عمةةل ، الماديةةة والعينيةةة للفجةةات الشةةديدم الفدةةر
شةةةلكات  أالةةموان ، للفجةةات التةةي يمكةةن مسةةاعدتها علةةق االنةةدماج االجتمةةاعي

 :(11)االجتماعي في العراق الي اومان
 
A: الشبكات الخاصة 

عسةةكرية  االجتماعيةةة )تشةةريعات التداعةةد وال ةةمان االجتمةةاعي: التأمينةةات
 ومدنية(.

، المسةنون، الفدراء المساعدات االجتماعية )تشريعات الرعاية االجتماعية:
 العجزم من الفدراء(.
 والداصرين او داثتشريعات رعاية 

 لرام  المساعدات والت وييت المادية والعينية للفجات الشديدم الفدر.
للفجةةةات التةةةي يمكةةةن مسةةةاعدتها علةةةق  يد ةةةال أولةةةرام  توليةةةد فةةةر  عمةةةل 

 االندماج االجتماعي.
 .قانون صندوق الزكام

B: الشبكات الوطنية العامة 
 المجتم . أفرادتوفير ال دمات العامة لجمي  

، ندةةةةةةل، غةةةةةةذاء تعلةةةةةةيم، )صةةةةةة ة اوساسةةةةةةيةالسةةةةةةل  وال ةةةةةةدمات  أسةةةةةةعاردعةةةةةةم 
 وغيرالا...(.

 .اوسعارتعزيز الرقالة علق 
ذا  أالميةةكانت معتيات الواق  الفعلي في جمي  الدول العرلية تدلل مةن  وا 

 للشةةراجح الفديةةرم فيهةةا. اوساسةةيةالةةذ  الشةةلكات وفاعليتهةةا فةةي ت فيةةف المعانةةام 
الريفيةةةةة وان تلةةةةف  أووتتلةةةةاين مةةةةن  يةةةةث تركيزالةةةةا علةةةةق المنةةةةاتق ال  ةةةةرية 

الةةةةةا التمويليةةةةةةة الشةةةةةلكات تعةةةةةاني تلعةةةةةات سةةةةةمة عامةةةةةة تتمثةةةةةل فةةةةةي قلةةةةةة موارد
مكونةةةات الةةذ  الشةةةلكة لع ةةها عةةةام يسةةتفيد منهةةةا المواتنةةةون  ين. (02)ل اصةةة
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وقةد اعتمةد الةذا المةنه  فةي العةراق مةن  ةيل ، اعتلار لفدةرالم أ جميعاع دون 
مةن غةذاء وتعلةيم وصة ة ومواصةيت  اوساسةيةالسل  وال دمات  أسعاردعم 

ية فةةةي السةةةلعينات  يةةةث توسةةة  فةةةي فتةةةرم الرفااليةةةة االقتصةةةاد، وتاقةةةة وغيرالةةةا
 .اسةةةترجاال كامةةةل الكلفةةةة او جةةةزء منهةةةاثةةةم لةةةدأ لةةةالتراج  لاتجةةةا  ، والثمانينةةةات

واالتجةةا  نفسةةه اعتمةةد فةةي نظةةام اللتاقةةة التموينيةةة  يةةث ي صةةل كةةل مةةواتن 
الةةةةلع   أمةةةةاغنةةةةا .  أودون أ  اعتلةةةةار لدرجةةةةة فدةةةةر  ، علةةةةق نصةةةةيال متماثةةةةل

 لألشةةة ا  يال  التمةةةنح مزايةةةا يذ، مةةةن عناصةةةر الشةةةلكة فهةةةو  ةةةا  اآل ةةةر
 أساسيةالذين تتوفر فيهم الشروت المدررم في الدانون المنظم. والناف م اتر 

 :(01)ألرزالالعل 
اغللهةةةا التوجةةةه توجيهةةةاع دقيدةةةاع الةةةق الفدةةةراء  أن يةةةث ،  ةةةعف االسةةةتهداف .1

 اللع  منها يساو  في المعاملة لين الفدةراء وغيةرالم. يناللل ، ال ديديين
قةةاال المجتمةة  يعةة  لةةالفدراء والم ةةرومين والمهمشةةين والعةةاتلين  أصةةلحلدةةد 

ممةةا ي ةةد مةةن الجهةةود ، وغيةةرالم مةةن  ةة ايا اللتالةةة والت ةة م واليمسةةاوام
 اجتماعي فاعلة ونموذجية. أمانالملذولة في لناء شلكات 

فةي الوقةت الةةذ  ، تزايةد معةدالت التمةايز االجتمةاعي فةةي المجتمة  العراقةي .0
االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة توسةةةة  مةةةةن رقعةةةةة الفدةةةةر  اوو ةةةةااللديةةةةت فيةةةةه 

 .وأشكالهوال رمان لم تلف صور  
 اومةرالتهريةال ، اال ةتيس، التزوير، الرشوم اإلدار شيوال مظاالر الفساد  .3

اجتمةةاعي  أمةةانشةةلكات  إلقامةةةالةةذ  دفةة  العديةةد مةةن الللةةدان الةةق اللجةةوء 
تنفيذ السياسات ال اصة لشلكات  يساءملتجنال مشكيت ، تتسم لالعمومية

، تسةهم فةي الد ةاء ال اومروالذ  الشلكات في  ديدة  دقة. اوكثر اومان
نمةا، الت فيف منهةا أوعلق ظاالرم الفدر  ت فةف مةن  جةم المعانةام التةي  وا 
 يعيشها الفدراء. 
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 وفي العراق تلكد المعتيةات الواقعيةة عةدم فاعليةة اغلةال عناصةر الشةلكة.
للمشةةمولين فةةي راتةةال الرعايةةة  اوسةةرميعكةةس راتةةال رعايةةة ، الفعلةةق سةةليل المثةة

االجتماعيةةةة   ةةةعف دور الةةةذا العنصةةةر فةةةي الشةةةلكة فمديةةةاس الكفةةةاءم اعتمةةةد 
علق عدد المسةتفيدين مةن الةذا الدةانون دون الل ةث فةي المدةوم  أساسيلشكل 
 والو مددار الت وييت النددية المددمة .، اآل ر

 
 
 
 
 
 
 

 الفقير  لألسرالنقدية المقدمة  مقدار التحويحت -3-جدول 
 

 مجموع المبالغ المصروفة )مليو  دوالر( العدد السنة
6556 655 6.5 
6555 55556 65 
6556 56553 53 

حي حوالي ، دينار لكل رات  0666)بعد افافة  355 56056 6555
 دوالر(

 مليار 6.556 56556 6553
 مليار 6.565 56555 6555
 مليار 6.305 3306 6555
 مليار 0.530 55556 0666
 مليار 65.050 35565 0666
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 المصدر:
 أترو ةةةة، اوسةةةرمكةةةوثر العليةةةد : الم ةةةامين االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية لراتةةةال رعايةةةة . 1

 .0223، اآلداالكلية ، جامعة لرداد، دكتورا  غير منشورم في علم االجتماال
مجلةةة ، واآلفةةاقالمسةةارات ، العةةراقالتنميةةة االجتماعيةةة فةةي ، د.عةةدنان ياسةةين مصةةتفق .0

، 0223، للنةةان، ليةةروت، مركةةز دراسةةات الو ةةدم العرليةةة ،06، 015، المسةةتدلل العرلةةي
  81. 

 
مةة  ارتفةةاال  جةةم الملةةال   اوسةةر أعةةدادمةةن مشةةاالدم الجةةدول يتلةةين تراجةة  

المصروفة نظراع الةق تككةل قيمةة العملةة الوتنيةة مدالةل الةدوالر الةق  ةد يمكةن 
 أسعارقيمة الراتال لم تعد تعني شيجاع في ظل الت  م وارتفاال  ينمعه الدول 

مةن  ةيل  أولذا فان عدم كفاية الد ل سواء من  يل راتةال الرعايةة ، السل 
الةةق االعتمةةاد علةةق صةةناديق التكافةةل والزكةةام وعلةةق  أدى، او ةةرىالمصةةادر 
عةددم مت أشةكالورلمةا االتجةا  الةق ارتكةاال ، أي اع لل علق التسول ، الصدقات

والةدف التعةرف علةق فاعليةة الشةلكة فةي الت فيةف مةن ، من السلوف المن رف
 ظاالرم الفدر.

 
 المستفيد ( األسر)عدد  فاعلية الشبكة في التخفيت م  مظاهر الفقر -5-جدول 

 

 السنة
مجموع 
السكا  

 مليو /الكلي

نسبة 
 الفقر %

 األسرعدد 
 الفقير 

 األسرعدد 
 المستفيد 

 األسرنسبة 
المستفيد  

 األسرالا 
 الفقير  %

6555 65.5 05 306566 55.656 5 
6556 65.5 03 355.566 53.555 66 
6555 06 56 6.555.556 56.065 5.53 

 المصدر:
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 .80 ، مصدر سالق، . د.عدنان ياسين مصتفق1
ل ةةث مدةةدم الةةق ، االجتمةةاعي اومةةانلالرعايةةة وشةةلكات  اوولةةقيوسةةف اليةةاس: الفجةةات  .0

مشةةةروال ، المت ةةدم لألمةةةم اإلنمةةاجيوزارم العمةةل والشةةلون االجتماعيةةةة ومكتةةال اللرنةةةام  
 .1111، لرداد،  تة للت فيف من الفدر في العراق يعداد

 
ومةن فةي  كمهةم لةم يكةن يتناسةال مة   اويتةامملسسات لرعايةة  أنيي ظ 

 يةث ازداد عةدد ، المستفيدين أعدادوكذلف ال ال لالنسلة الق ،  جم المشكلة
، داراع  22وكةةان عةةددالا  9191دور الرعايةةة االجتماعيةةة ثيثةةاع فدةةت لةةين عةةامي 

داراع عةةام  91انةةه عةةاد وان فةة  الةةق  يال، داراع  22عةةددالا  أصةةلح 9111وعةةام 
المسةةةتفيدين  وأعةةةدادومةةةن فةةةي  كمهةةةم  لأليتةةةامدور الدولةةةة  أعةةةداد أمةةةا. 9111

 . 3فيو  ها الجدول  9111-9191منها للسنوات 
 
 
 

  والمستفيدي  لأليتاندور الدولة  -5-جدول 
ذكور  عدد الدور السنة

 المجموع مستفيدات إناث مستفيدو 

6555 00 005 555 6665 
6555 03 536 566 6636 
6556 03 505 556 6065 
6555 65 000 506 350 
 المصدر:

 ليانات وزارم العمل والشلون االجتماعية. .1
 .80 ، مصدر سالق، مصتفقعدنان ياسين  د. .0
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مةةةن  اوولو صوصةةةاع فةةةي النصةةةف ، لدةةةد كةةةان لنةةةاء الدولةةةة العراقيةةةة شةةةاقاع 
. وفي منتصف العدد الرال  من الدرن الما ةي كةان سةكان (00)الدرن العشرين

مةةةن السةةةكان يسةةةتوتنون  %05 ينومةةة   .%65نسةةةلته  يشةةةكلون مةةةا اوريةةةاف
مةةةنهم كةةةانوا مهةةةاجرين .وقةةةد كةةةان العامةةةل  %15يدةةةل عةةةن  فةةةان مةةةاال، المةةةدن

ف يع عن تةأثير الكةوارث ، الرجيسي في توزي  السكان الو العامل االقتصاد 
 . وفي الذ  الفترم شهد العراق انتشاراع (03)اإلقتاعية اإلجراءاتالتليعية وقسوم 
مةةن مجمةةوال % 5204وفةةي مدةةدمتها الميريةةا لنسةةلة  اومةةرا واسةةعاع لم تلةةف 

 سنوياع. ينسان 520222ية. واودت الميريا ل يام السار  اومرا 
مةن مجمةوال ميزانيةة  %6ولم تكد  صة مصل ة الص ة العامة تزيد علق 

التعلةيم  أنوقةد كشةفت لجنةة جامعةة كولومليةا عةن  للةدفاال. %32الليد مدالل 
ولةةم تكةةن  فةةي العةةراق آنةةذاف كةةان يتسةةم لةةالجمود وااللتعةةاد عةةن  يةةام النةةاس.

ولةم يت ةرج مةن مرا ةل الدراسةة الةثيث لةين ، %11ميزانية التعلةيم لتزيةد علةق 
تالال ومن ملشةرات العمةل االجتمةاعي  810222سوى  1144و 1111عامي 

 الي:  1158الرسمي والتوعي في العراق قلل عام 
 والمعوقين. لأليتام اوالليةمجموعة من الجمعيات والملسسات  .1
 .1131تأسيس وزارم للعمل والشلون االجتماعية عام  .0
 .1153تأسيس مديرية ال دمات االجتماعية العامة عام  .3
 .1150مركز للتنمية االجتماعية في المناتق الم تلفة عام  أول ينشاء .4
فةةةي مجةةةاالت التنميةةةة الريفيةةةة )مثةةةل لرنةةةام   أجنليةةةةلملسسةةةات  يسةةةهامات .5

 (.اومريكيةالندتة الرالعة 
 لةةدأتفدةةد ، لدةةد  ةةدثت ت ةةوالت متلةة  العدةةد ال ةةامس مةةن الدةةرن العشةةرين

ولذلف ت ددت لها  من عاجدات النفت. %51ال كومة العراقية لال صول علق 
تكون مصدراع ل ركة تنموية مةلثرم علةق الصةعيد االجتمةاعي.  أنموارد يمكن 

ولدأت لالفعل تتليق توصيات اللورد سولتر النعا  االقتصاد العراقي مركزم 
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العمةةل االجتمةةاعي شةةهد  أنغيةةر  .1158علةةق المشةةاري  الصةةناعية لعةةد عةةام 
التوعيةةةةةة واسةةةةةتمر تشةةةةةتت الجهةةةةةد لةةةةةين عةةةةةدت وزارات  أنشةةةةةتتهان سةةةةةاراع فةةةةةي 
اشةةةتدت ، 1172-1158و ةةيل الفتةةةرم  عمةةةل والدا ليةةة والصةةة ة.و صوصةةاع ال

رالةةةا الملاشةةةر فةةةي وكةةةان لهةةةا تأثي، الصةةةراعات السياسةةةية فةةةي المجتمةةة  العراقةةةي
. وم  ذلف صدرت قوانين ونظم اجتماعية مهمة في مجاالت العملية التنموية

صيلالرعاية االجتماعية  والتأاليةل المهنةي ومنة  اللرةاء وغيرالةا.  او ةداث وا 
كانت ملشرات العمةل االجتمةاعي الرسةمية والتوعيةة فةي العةراق لةين عةامي و 

 :(04)كما يأتي 9191و 9121
الرسةةمية الملسسةةية فةةي  اونشةةتةالتوعيةةة والتركيةةز علةةق  اونشةةتةتراجةة   .1

 مدينة الرشاد. يتار
صدور مجموعة من الدوانين والنظم المهمة مثل قةانون ملسسةات الرعايةة  .0

 .اإلصي يةنظام المدرسة ، او داثنظام رعاية ، االجتماعية
 مجلس التأاليل المهني. ينشاء .3
تزايد االنفاق علق ال ةدمات االجتماعيةة االيواجيةة مةن  ةيل تةدعيم جهةود  .4

 وزارم العمل والشلون االجتماعية .
 ت سن المستويات الص ية والتعليمية . .5

، تتةةورات تنمويةةة مهمةةة 9111-9191شةةهد المجتمةة  العراقةةي  ةةيل الفتةةرم 
 %9913العراقةي نمةواع كليةراعقد قةدر   ةوالي  اإلجمالي يث  دق النات  الم لي 

وشةةهد المجةةال االجتمةةاعي لالةةذات نسةةلة نمةةو  9111-9191سةةنوياع لةةين عةةامي 
وتزايةةةةةد نصةةةةةيال  .(05)أساسةةةةةيةفةةةةةي التعلةةةةةيم والصةةةةة ة لصةةةةةورم  %508مدةةةةةدارالا 

 9196مليةةون دينةةار عةةام  161ال ةةدمات االجتماعيةةة مةةن النةةات  الم لةةي مةةن 
 12وقدرت عاجدات الةنفت لن ةو  .% 9111الق مليار دينار لمعدل سنو  لل  

-9191ذلةةف لنيةةت  تتةةا التنميةةة الدوميةةة ليعةةوام  أسةةاسوعلةةق ، مليةةار دوالر

امةةا االةةم ملشةةرات التنميةةة االجتماعيةةة والعمةةل االجتمةةاعي فةةي العةةراق ، 9111
 الي: 9191-9111
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 ومجانية التعليم واتساال نتاق التعليم الجامعي والمهني. اإللزاميالتعليم  .1
شةةةةةةكل عةةةةةةدد الدارسةةةةةةين فةةةةةةي ، اإللزامةةةةةةي اوميةةةةةةةال ملةةةةةةة الوتنيةةةةةةة لم ةةةةةةو  .0

 المستهدفين. اوميينمن  %12 والي  1/7/1171
وكةةةةان معةةةةدل نمةةةةو المستشةةةةفيات ، ال ةةةةدمات الصةةةة ية كمةةةةاع ونوعةةةةاع  تتةةةوير .3

 سنوياع. 000%
الملسسةةةةية  اونشةةةةتةجتمةةةةاعي التةةةةوعي والتركيةةةةز علةةةةق تراجةةةة  العمةةةةل اال .4

معةةةدل نمةةةو و ةةةدات الرعايةةةة  والفنيةةةة. اإلداريةةةةالرسةةةمية وتتةةةوير الياكلهةةةا 
 .%806االجتماعية سنوياع 

 الل ث العلمي في مجاالت التنمية االجتماعية . أالميةالتأكيد علق  .5
 .1182لعام  106صدور قانون الرعاية االجتماعية  .6
 العمل وال مان االجتماعي. تشريعات .9

سرعان مةا تيشةت لفعةل  1182- 1172الجهود التي لذلت لين عامي  ين
التةةي تواصةةلت لثمةةاني سةةنوات .وازدادت معهةةا  ةةروت  اوولةةق ةةرال ال لةةي  

 أ سةنولم تعد التنميةة  تةق فةي ، وتراجعت ملشرات التنمية اللشرية، السلتة
نفجةةةةةار االجتماعيةةةةةة او  االتهةةةةةا سةةةةةوى م اولةةةةةة لت فيةةةةةف مةةةةةن ا تمةةةةةاالت اال

العمةل االجتمةاعي قةد لةدأ يتراجة  علةق  ينلةل  ال رال. آثارالستيعاال لع  
 لإلصةةيلالملسسةةة العامةةة  ألريةةت يةةث ، ن ةةو وا ةةح  ةةيل عدةةد الثمانينةةات

وتدلصةت م ةلة ، والمركز الدومي للل وث االجتماعية والجناجية، االجتماعي
التةةةي  واوسةةةرالفديةةةرم  اوسةةةر أعةةةدادوتعاظمةةةت ، ال ةةةمان االجتمةةةاعي للعمةةةال

تعاظمةةت وتراكمةةت ديةةون  كمةةا، والمفدةةودين اوسةةرىوزوجةةات  اورامةةلتعولهةةا 
 .(06)العراق ال ارجية

ولةةم يعةةد العمةةل االجتمةةاعي يجةةد مصةةادر تمويةةل كافيةةة. ذلةةف كلةةه اليدةةارن 
مةن الدةرن العشةرين اثةر د ةول  او يرلالظروف والظواالر التي شهدالا العدد 

واثر فةر  ال صةار ، 1111ود وله  رلاع  اسرم مدمرم عام  ،العراق للكويت
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 ينوالواقةةةةة   .6/8/1112 الةةةةةذ  صةةةةةدر فةةةةةي 661عليةةةةةه لموجةةةةةال الدةةةةةرار رقةةةةةم 
من الدرن  او يرالسياسات االقتصادية االجتماعية التي است دمت في العدد 

وا تةةاج  الةةق نةةوال مةةن ال صةةار الةةدا لي تعةةزز يومةةاع لعةةد يةةوم. أدتالعشةةرين 
 .(07)اوغذيةةمليةار دوالر لسةد الةند  فةي  007الق  1116-1115العراق عام 

والةذا  .2015الةق  1112عةام  3060لةين  لألسةرموتناق  ملشر الدةوم الشةراجية 
وتراجة   مةن د لهةا علةق الرةذاء. %82 إلنفةاقا ةترت الةق  اوسرم أنيعني 

المشةةةةردين  اوتفةةةةالالفديةةةةرم وازداد عةةةةدد  لألسةةةةرملرنةةةةام  الرعايةةةةة االجتماعيةةةةة 
وتعةةاظم عةةالء الفدةةر علةةق النسةةاء مةة  اسةةتمرار تككةةل ، المنتشةةرين فةةي الشةةوارال

الليجيةةةة وازديةةةاد  اوو ةةةاالف ةةةيع عةةةن تةةةدالور ، الةةةد ل وقيمةةةة العملةةةة الوتنيةةةة
االجتمةاعي وظةواالر السةلوف المن ةرف والرشةوم والفسةاد  اومةنمصادر تهديد 

 ةةةوالي  ياللةةةم تسةةةد  فننهةةةا (08)اللتاقةةةة التموينيةةةة أالميةةةةومةةة   وغيرالةةةا. اإلدار 
لزاميةةةةمةةةن  اجةةةة العةةةراقيين .ولةةةم تعةةةد مجانيةةةة  35%  اوميةةةةالتعلةةةيم وم ةةةو  وا 

علةق  اوثةرمسةميات  ةعيفة  أووال مان الص ي واالجتماعي سوى الياكةل 
 .(01)صعيد الواق 

ال مايةةةة  ولهةةدف تةةةذليل العدلةةةات والمشةةةاكل التةةةي تعتةةةر  لرنةةةام  شةةةلكة
والشةةةلون االجتماعيةةةة الةةةدكتور ادريةةةس الةةةاد  قةةةال وزيةةةر العمةةةل ، االجتماعيةةةة
اللنف الدولي ألدى استعداد  التام لدعم لرنام  ال ماية االجتماعيةة  صالح أن

ال ديثةةة للتنفيةةذ وتتةةوير  لمةةا ي ةةدم العواجةةل العراقيةةة  لةةاوجهزم وتجهيةةز الةةوزارم
والمةةنح التةةي سةةيتم  اإلعانةةاتمةةن  أولةةقاللرنةةام  كمر لةةه  التةةي سيشةةملها الةةذا

(32)مليةةون عاجلةةة عراقيةةة واللالرةةة 0226هةةا  ةةيل عةةام توزيع
 ةةيل  وأو ةةح .

وزارم العمةةل والشةةلون  االجتمةةاال الةةذ  عدةةد فةةي وزارم الماليةةة ل  ةةور وكيةةل
التنفيةةذ  لشةةركة  االجتماعيةةة ووزارم الماليةةة والسةةيدم سةةيمونه مارينسةةكو المةةدير

لتسةهيل  زماوجهة و ةدثمنافةذ جديةدم لشةلكة اتصةاالت  إليجةاد/لوينف ليرنت/
 عملية توزي  المنح علق العواجل عةن تريةق اللريةد االلكترونةي للد ةاء علةق

 التدليدية. اوساليال
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كلةةةار المسةةةلولين مةةةن  فةةةي  ديثةةةه  ةةةيل االجتمةةةاال الةةةذ    ةةةر  وأشةةار
شةكلتها  التةي واإلعةيملجنةة االتصةاالت  ين الةوزارات والجهةات ذات العيقةة.

معدنيةةةة ثالتةةةة ت تةةةو  علةةةق أالةةةداف لرنةةةام  لو ةةةة  152الةةةوزارم سةةةتدوم لتنفيةةةذ 
التجمعةات  وأمةاكنالعامةة  اومةاكنال مايةة االجتماعيةة يةتم تثليتهةا فةي  شةلكة

اللوسةةترات والكراسةةات  يصةةدارلرةةداد والم افظةةات ف ةةيع عةةن  الم تلفةةة فةةي
ولين  رورم  .العراقية والعرلية والص ف الم لية في الف اجيات واإلعينات

يصةةاللةةرول شةةفافة وعدةةول نا ةةجة  وأساسةةياع  وراع مهمةةاع د اإلعةةيميلعةةال  أن  وا 
 اوسةةةةةاليالوااللتعةةةةاد عةةةةن . المعلومةةةةات الةةةةق المةةةةةواتنين لكةةةةل يسةةةةر وسةةةةةهولة

الم افظةةات  سةةيتم رلةةت جميةة  لأنةةهالةةوزير  أو ةةحالروتينيةةة والتعجيزيةةة كمةةا 
 . لداعةةةةةةةةةةدم المعلومةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةي مركةةةةةةةةةةةز الةةةةةةةةةةةوزارم لتنفيةةةةةةةةةةةذ الشةةةةةةةةةةةلكة

ويكةون تدويمةه  أولقكمر لة  أشهر 6النظام قالل للتدويم كل  الذا أن وأو ح
توسةةي  قاعةةدم المشةةمولين لالشةةلكة. الن الةةذا  مةةن قلةةل الم تصةةين مةةن اجةةل

التةةي تسةةاعد علةةق رفةة  المسةةتوى  واوساسةةيةاللرنةةام  يعةةد مةةن اللةةرام  المهمةةة 
 .المعيشي واالقتصاد  للفرد العراقي

نسةةلة الفدةةر فةةي العةةراق للرةةت  نيوالشةةلون االجتماعيةةة  ذكةةرت وزارم العمةةل
وقالةةةت ليلةةةق كةةةاظم عزيةةةز المةةةديرم  السةةةكان. عةةةدد يجمةةةاليمةةةن  %02 ةةةوالي 

لوزارم العمل والشةلون االجتماعيةة  العامة في داجرم الرعاية االجتماعية التالعة
صةندوق الندةد الةدولي والوكالةة  الةوزارم لالتنسةيق مة  أجرتهةاالدراسات التي  ين

مةةن  %02 ةةوالي  نسةةلة الفدةةر فةةي العةةراق للرةةت ينت لينةة، الدوليةةة للتنميةةة
  ةوالي مليةوني عاجلةة عراقيةة تعةي  لةيس أن وأ افت. عدد السكان يجمالي

نمةةافةي  الةةة فدةر  المدةاييس فةةي  ةةوء  أسةةاسدون مسةتوى  ةةت الفدةةر علةق  وا 
 .(31)ت ددت لدوالر للفرد الوا د الملشرات والتي
المجتم  العراقي  عزيز انه لعد ال رال لرزت ظاالرم  تيرم في وأو  ت

لرةةاءاللتالةةة و ةةوادث العنةةف  أسةةلالها أالةةموالةةي ظةةاالرم الفدةةر والتةةي مةةن   وا 
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رليةةةة الةةةوزارم لعةةةدد المشةةةمولين  أنمشةةةيرم الةةةق ، الكثيةةةر مةةةن الةةةدواجر والةةةوزارات
الهاجلة من الفدةراء.  اوعداديكاد يكون قترم في ل ر قياسا م   اوسرم لرعاية
الةف  171عةدد المشةمولين  تةق الةذ  الل ظةة الةو  أنالمسلولة الق ) وأشارت

الةةف دينةةار عراقةةي فةةي الشةةهر  52 الةةق 42لراتةةال  علةةق مسةةتوى العةةراق أسةةرم
لل الةةة االقتصةةادية والمعيشةةية  والةةو  ةةجيل قياسةةا أمريكيةةادوالرا  32 ةةوالي 

 .الساجدم في العراق
لسةةةنة  106الرعايةةة االجتماعيةةةة الةةرقم  انونقةةة أالةةداف أالةةةممةةن  ينيةةذكر 

الةةد ل او المعدومةةة  كةةان مةةنح راتةةال  كةةومي الةةي العةةاجيت المتدنيةةة 1182
 .والمدسمة الق ثماني فجات

كةةةةاظم مةةةةدير قسةةةةم الرعايةةةةةة  قةةةةال السةةةةيد الةةةةةاد  جليةةةةل، أ ةةةةرىمةةةةن جهةةةةة 
معونةات  وزارم العمل والشلون االجتماعية  صصةت أناالجتماعية في لالل 

 يةةث سةةيتم شةةمولهم  0226الةةف شةة   سةةيتم اسةةتدلالها  ةةيل عةةام  (46) لةةة
  لدانون شلكة الرعاية االجتماعية.

 المشةةةةةةمولين لهةةةةةذا الدةةةةةةانون الةةةةةم العةةةةةةاتلون عةةةةةن العمةةةةةةل أنولةةةةةين كةةةةةاظم 
والعةةاجزون عةةن العمةةل لسةةلال الشةةي و ة والمةةر  لاإل ةةافة الةةق المتلدةةات 

ات السةةةةةجناء لةةةةةديهن أتفةةةةةاال قاصةةةةةرين ي ةةةةةافة يلةةةةةق زوجةةةةة واورامةةةةةل اللةةةةةواتي
فةةأكثر وأ ةةاف ين التللةةة المتةةزوجين شةةملهم الدةةرار  والم كةةومين لمةةدم سةةنتين

لالدراسةةة والمصةةالين لالشةةلل الرلةةاعي والمكفةةوفين  مةةرم لشةةرت اسةةتمرارالم وول
 .(30)من فاقد  اللصر

 
 االستنتاجات

فريةةةاال التنميةةةة ، يةةةنعكس اومةةةر علةةةق العةةةراق لاعتلةةةار  أ ةةةد الةةةدول الناميةةةة
وذلةف علةق ، في العراق يشكل أ ةد الميمةح اوساسةية فةي العةراقاالجتماعية 

الةةةةرغم مةةةةن أن العةةةةراق يمتلةةةةف مةةةةن الثةةةةروات مةةةةا تلاللةةةةه يلةةةةق أن ي دةةةةق تنميةةةةة 
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، اقتصةةةادية يةةةنجم عنهةةةا لالم صةةةلة تتةةةور وتنميةةةة علةةةق الصةةةعيد االجتمةةةاعي
ولعل مةن ألةرز سةمات غيةاال التنميةة االجتماعيةة فةي العةراق  ةعف مسةتوى 

المسةةتوى الصةة ي للمةةواتن العراقةةي ف ةةي عةةن ندةة  كليةةر  ةةعف ، التعلةةيم
لل يةةام ل يةةث  اوساسةةيةفةةي عةةدد المسةةاكن الميجمةةة وغيرالةةا مةةن المسةةتلزمات 

ولمةا ، أصلح المواتن العراقي يعاني لشكل كلير من ألست مستلزمات ال يةام
أن العراق مدلل علق ترير كلير في اوو اال السياسية واالقتصادية فنن من 

ت اوساسةةةية التةةةي يجةةةال أن يةةةتم االالتمةةةام لهةةةا مةةةن قلةةةل أ   كومةةةة اوولويةةةا
عراقيةةة قادمةةة الةةو العمةةل علةةق ت ديةةق تنميةةة اجتماعيةةة  ديديةةة تعيةةد التةةوازن 
ل يةةام المةةواتن العراقةةي الةةذ  ظةةل يعةةاني اومةةرين لسةةلال ال ةةروال المتواصةةلة 
والعدولةةةةةات االقتصةةةةةادية التةةةةةي كانةةةةةت م صةةةةةلتها اوساسةةةةةية ينهةةةةةاف ومعانةةةةةام 

ولةةذلف  ةةان الوقةةت لكةةي نعيةةد االالتمةةام لهةةذا المةةواتن لكةةي ، تن العراقةةيالمةةوا
ورال سةةاجل يسةةأل عةةن اوسةةس التةةي يمكةةن مةةن  يلهةةا ، يكةةون لل يةةام معنةةق

ويمكةن اإلجالةة ، وعن تريدها ت ديق التنمية االجتماعيةة ال ديديةة فةي العةراق
مهمةةة عةةن الةةذا التسةةالل لةةالدول لةةأن التعلةةيم يعةةد أ ةةد العناصةةر اوساسةةية وال

ولةةةذلف يتوجةةةال علةةةق أيةةةة ، لت ديةةةق التنميةةةة االجتماعيةةةة ال ديديةةةة فةةةي العةةةراق
 كومةةة عراقيةةة قادمةةة أن تجعةةل التعلةةيم مةةن أولوياتهةةا الرجيسةةية  صوصةةا فةةي 
الوقةةت ال ا ةةر نتيجةةة دور التعلةةيم فةةي  لةةق أجيةةال متعلمةةة تسةةاالم فةةي لنةةاء 

ومةةر عةةن ويمكةةن ت ديةةق الةةذا ا، العةةراق وتعمةةل علةةق تتةةوير وت ديةةق تددمةةه
تريق زيادم  جةم الت صةي  الممنةول للتعلةيم والتةدريال علةق صةعيد ال تةت 
االقتصادية ف ي عن االالتمام لالتعليم ال ا  لمر لة ما قلل المدرسة )أ  

والتركيز علق المةدارس الفنيةة والمهنيةة الثانويةة والتةي تعتلةر ، ريا  اوتفال
مة لاإل افة يلق ييجاد ومنح  توم ملكرم لتدريال التلميذ لمهارت العمل اليز 

االتمةةةام  ةةةا  لتةةةدريال المعلمةةةين وتةةةأاليلهم وذلةةةف مةةةن  ةةةيل تأسةةةيس معاالةةةد 
 اصةةةة لتةةةدريال المعلمةةةين والهةةةدف مةةةن وراء ذلةةةف الةةةو تزويةةةد قتةةةاال التعلةةةيم 

وأ يرا ولةيس ، لالتوجيهات المهمة وعداد المعلمين والتفتي  والتأاليل الترلو 
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ة يلةق يعةادم تصةنيف المةدارس ال كوميةة يجال أن تلجأ ال كومة العراقي، أ را
لاالتجةةا  ن ةةو اقامةةة العديةةد ممةةا يعةةرف لةةة )المةةدارس الذكيةةة( التةةي تتةةوفر فيهةةا 
مواد دراسةية تسةاعد التيميةذ علةق تتةوير مهةاراتهم واسةتيعاال التدنيةة الجديةدم 
ومةةن المةةواد التةةي يةةتم االعتنةةاء لهةةا مةةن تلةةف المةةدارس أنظمةةة التصةةني  الذكيةةة 

، الندةل الذكيةة وأنظمةةتصةال ونظةم اسةت دام التاقةة غيةر الملوثةة وشلكات اال
وذلف أن )المدارس الذكية( ستعمل علق يد ال الةليد فةي عصةر المعلومةات 

تا ة نوعية التعليم الميجمة للليد في المستدلل.   وا 
أما علق المستوى الص ي فيتوجال علق ال كومةة العراقيةة أن تركةز علةق 

توير الدتاال الص ي لالعراق عةن تريةق تدةديم مةدى لرام   اصة لتنمية وت
متكامةةةةةل وواسةةةةة  وشةةةةةامل مةةةةةن ال ةةةةةدمات الصةةةةة ية النوعيةةةةةة وتشةةةةةمل الرعايةةةةةة 
الص ية اوولية والمتددمة ومن تلف اللرام  علق سةليل المثةال لرنةام  ال يةام 
الصةةةةة ية النموذجيةةةةةة ولرنةةةةةام  ال  ةةةةةانة مةةةةةن اومةةةةةرا  ولرنةةةةةام  السةةةةةيمة 

   ةةةةدمات الرعايةةةةة التليةةةةة ولةةةةرام  الدةةةةوم اللشةةةةرية الوظيفيةةةةة والصةةةة ية ولةةةةرام
الص ية وأ يرا لرام  الل وث والتتوير التلية ف ي عن زيادم عدد اوتلاء 

 والمستشفيات نسلة يلق المواتنين العراقيين. 
ويتوجال علةق ال كومةة العراقيةة المدللةة أن تلةذل قصةارى جهةدالا لت سةين 

في ذلةف ييجةاد و لةق مر لةة  ساساومستوى معيشة المواتن العراقي ويكون 
جديةةدم وت سةةين وتتةةوير اليكليةةة التوظيةةف ونةةه أسةةاس مةةن ت سةةين مسةةتوى 
معيشةةة المةةواتن العراقةةي ف ةةي مةةن ت فةةي  مسةةتوى الفدةةر عةةن تريةةق مةةنح 
يعانةةات ماليةةة للفدةةراء  صوصةةا لمةةن يعةةول أسةةرم والةةو معةةوق أو غيةةر قةةادر 

نشةةةةةاءراء علةةةةةق العمةةةةةل لسةةةةةلال الشةةةةةي و ة وتأسةةةةةيس صةةةةةندوق لةةةةةدعم الفدةةةةة  وا 
مشروعات اجتماعية موجهة لتتوير الريف واونشتة الزراعية وتوفير مرافةق 
اللنيةةة اوساسةةية االجتماعيةةة واالقتصةةادية فةةي المنةةاتق الناجيةةة الفديةةرم لمةةا فةةي 
ذلةةةةةف مرافةةةةةق الندةةةةةل واالتصةةةةةاالت السةةةةةلكية واليسةةةةةلكية والمةةةةةدارس وال ةةةةةدمات 

تمةةةاعي للعةةةاملين وأ يةةةةرا الصةةة ية والكهرلةةةاء والعمةةةةل علةةةق ييجةةةاد  ةةةةمان اج
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ولةةيس أ ةةرا التركيةةز علةةق نةةوا ي ال يةةام العاجليةةة واالالتمةةام لالنسةةاء والشةةلاال 
وو ةة  لةةرام   اصةةة لتتةةوير العاجلةةة وتدويتهةةا و لةةق عاجلةةة صةة ية ومسةةتدرم 

، اولةةةةوم، الوالةةةدين، ومتجانسةةةة ومةةةةن تلةةةف اللةةةةرام  لةةةرام  تركةةةةز علةةةق الةةةةزواج
جانةةةال الثدةةافي الةةةذ  يعةةد اوسةةةاس فةةةي تتةةوير المةةةراالدين االالتمةةام لتتةةةوير ال

وندةول ينةه ، ت ديق تنمية اجتماعية  ديدية ف ةيع عةن االالتمةام لاللعةد الليجةي
يتوجال علق أية  كومة عراقية قادمة معالجة الذ  الد ايا لشكل أساسةي يذا 

 ما أرادت قيام تنمية اجتماعية  ديدية في العراق.
 

Social development in Iraq  
 

          Dr. Rawa Zeki Younis yihyia ALtawel 
Assistant Profesor 
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Abstract 

This is reflected on Iraq as one of the developing countries, the 

absence of social development in Iraq is one of the highlights of Iraq, 

despite the fact that Iraq possessed of wealth of which qualify it to 

achieve economic development, resulting in nutshell development 

and development at the social level, and perhaps the most striking 

features of the absence of social development in Iraq, the low level 

of education, poor health of Iraqi citizens as well as a significant 

shortfall in the number of adequate housing and other basic 

necessities of life so that Iraqi citizens suffered greatly from the most 

basic necessities of life, and that Iraq is on the verge of significant 

change in the political and economic conditions it is the key 

priorities that must be taken care of by any coming Iraqi government 

is working towards the development of a genuine social re-balance 

to the lives of the Iraqi citizen. 
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 351-387. 
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 يملف الوقوف امام  رية الندد والتعلير  تق لو للرت  د التتاول.

مركز دراسةات الو ةدم ، ديمدراتيةال لي  العرلي وال، وآ رونعلدالر من  وأسامةد. علي  ليفة الكوار   (9)
 .136 ، 0220، العرلية ليروت
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ت ت تاجلة ال رمةان مةن ال دةوق  أغلليتهمالمهني واستكانت  أوال س الوتني  أص االوانزوى لذلف  (91)
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الةو مةن الديمدراتيةة مةن مةاالو لةيس منهةا ليسةت عمليةة مداالنةة لدةدر مةا الةي مدارلةة وذلةف  لذا فان ما (92)
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فةةةي و ةةة  ، اإلسةةةيميينالةةةديمدراتيين  أمةةةامالمهةةةام فةةةي النظريةةةة وفةةةي الممارسةةةة  أصةةةعالسةةةيكون مةةةن  (93)
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