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 ثالبح مستخلص
قطاااا الخاادمات أداء يعاااني اقتصاااد العااراق مناا  عسااد ماان الساانوات ترديااا كبياارا فااي 

رغام الههاود والمحااوالت تحسان مع نمو السكان ال تنبا  ب الحرمان ن مؤشراتأالعامة و 
من الخادمات العاماة فاي محاف اات  تحليل طبيعة الحرمان إلىتهدف الدراسة  المب ولة.
 فاي الحرماان حالاة وتسادير آثاار مكونااتالدراساة  فيعلى محاف ة نينوى  تركزو العراق 

علاى لا ل  هدت آثاارا سالبية كبيار  و  قدو  لمعيشي للسكان.االقتصاد المحلي والمستوى ا
ات العامااااة وت طيااااة مالكلااااي وتستاااار  النهااااو  باااا داء قطاااااا الخااااد االقتصاااااد األداء 

 .االقتصاديةاحتياهات السكان شرطا للشروا الناهح بالتنمية 
 

 سدمةم
قطررررا  فرررري العرررررا  املميررررة الملحررررة ل رررر ا ال الخرررردمات العامررررة يطررررا واقرررر 
ية لورررا ا المجتمرر  بعامررة االقتصررادمرر  امحرروال المعيوررية و  بصررورا اسررتيةا ية
بخاصررة فرري ارروج الحاجررة الملحررة إليررادا التةميررة بعررد يقررود  ولف اتررا المةتجررة

حدييررة وال  مررن الترردلور والتراجرر . لرر ل ليسررت الحالررة خاصررة بررالعرا  حسرر 
ي ررد يلررم المجتمعررات الةاميررة خال صة ابخصوصررية وررديدا فيررا  كررون التةميررة 
اإلقتصادية المةتظرا فيا  ات توجا ةحو تةمية محلية المركزية بجاةر  تةميرة 

                                                 
 بحث أوسع حول أسس التنمية اإلقتصادية للعراق في كلية  هذا البحث في األصل جزء من

 .ULبجامعة لندن  SOASالدراسات اإلفريقية والشرقية 
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يمكرن الحكرم  مؤوررات اومرن  .[Haigh 2008, Loester2003] مجتمعية يامة
ون جرودا الخردمات تكف  يلم السياسات االقتصادية المتبعة من قبل الحكومة

 [World Bank 2003]يلرم جرودا الحكرمللحكرم العامرة فري صردارا المؤوررات 
برامج رررررا االقتصرررررادية و يرررررر لالحكومرررررة  كررررر لك الحكرررررم يلرررررم مرررررد  تحقيررررر و 

. وفررري معظرررم البلررردان الةاميرررة يجرررر  التعريررر  [Wilson 2002] االقتصرررادية
الخرردمات رات مررن خررؤل مؤوررللحكومررات المحليررة دارا االقتصررادية اإل كفرراجاب

 [Mulas 2009] ميررررال الوررررر  والصررررر  الصررررحيامساسررررية العامررررة ميررررل 
وتةميرررررة حاجرررررات المجتمررررر   سررررررلألترررررامين الحاجرررررات امساسرررررية و والك ربررررراج 

 .وتحسين بي تا
فرررري الحرمرررران مررررن الخرررردمات العامررررة تحليررررل طبيعررررة لررررم صت ررررد  الدراسررررة 

واقر   مرن متخر االمحلري  االقتصاد في مكوةاتا راتقدير آيو  العرا  محافظات
ة مررر  توقعررريؤقرررة م الواقررر ل ررر ا صةمو جرررا للبحرررح والتحليرررل. و  ةيةرررو  محافظرررة

  وتفترررررد الدراسررررة ظصن محافظررررات العرررررا  دون امداج االقتصرررراد  المحلرررري
كررل مررن  صيررر سررلبا فرري اسررتيةاج تعرراةي ترديررا كبيرررا فرري قطررا  الخرردمات العامررة

كرل محرراوالت الة ررود  ر ررم امداج اإلقتصراد  والمسررتو  المعيوري للسرركانظ 
في ما. ولكون مؤورات كؤ الجاةبين لم تتحسن مة  يقرد مرن الزمان فالدراسرة 
تطرا تبةري اإلصرؤا اإلدار  ل ر ا القطرا  وررطا صساسريا إليرادا تاليلرا قبرل 

 لؤقتصاد. صو م  خيادا تاليل ال يكل اإلةتاجي
 اإلةسراةيةةميرة وكر لك دليرل الت العرالميالبوررية دليرل التةميرة  خن: البيانات

الحرمران التري سرادت فري  تتطابقا مؤ ما في تغطية حاال العربية لم يتامةا
مصرررمم م رررراد المقارةرررات  الررردليلمن   مطلررر  املفيرررة الجديررردا ةررر العررررا  م
محليررررة السررررتطؤيات الوادوليررررة التقررررارير ال كمررررا صن. امولررررمبالدرجررررة  الدوليررررة
وقر   ل ا مؤ مة للتحليل.  ا  يربياةاتو المعيوية و االقتصادية  البي اتمتبايةة 
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للخصرا   المحليرة لقيرال الفقرر  ومؤ مرةدليرل اكيرر تفصريؤ   يلرم اإلختيار
ية يررن موازةررات امسرررا  يررا  البياةررات التفصرريل ي ظررلفرر  البوررر  فرري العرررا 

ةفا  في العرا  وايتماد ةسبة كبيرا من سكان العرا  يلرم الرديم والدخل واإل
اسررعار المحروقرات. والسررو  المحليررة بمررا في ررا وكرر ا امساسررية لمرواد الغ ا يررة ل

 تيتمردا  سو  العمل يووب ا يدم االةتظام والتاير بامواا  اممةية. ولر لك 
معلومررات دليررل الحرمرران ومسررتو  المعيوررة فرري التحليررل مررن صجررل السياسررات 

 االقتصادية.
اسرة الوطةيرة تقريرر ةترا ا الدر من لي  دراسةا م راد القاتسوالبياةات الم

وزارة التخطيييييييياط والت يييييييي و  ] 4002عررررررررام للألحرررررررروال المعيوررررررررية لألسررررررررر 

للعمرل الميرداةي  ورمول ان صال خ  ا سرابقةمردل تعرودة را صور م  [4002االنم ئي
صن و محافظات العرا   في صواا  الفقر طبيعة يستوفي متطلبات البحح في 

 آلن. فتم ايتمادا مة   لك الوقت ولحد امواا  لم تتغير جولريا في العرا 
ةسرربية  تبياةررات ومؤورررات احصررا ية تفصرريلية لعيةررا مررن التقريررر اتاررمة مررا

التركيرز يلرم و ومل قيال مستويات المعيورة  العرا محافظات ل  ير موزوةة
الحرمان صقرر  مقيرال للفقرر والعروز فالحرمان وخصا صا وتوزيا الجغرافي. 

جواة  االجتماييرة والقردرات  يومل فقر الدخل والو   ال   لو الفقر اإلةساةي
من الفقررر ظررالرا متعررددا االبعرراد ال تقتصررر يلررم فقررر الرردخل. وفيررا تررم بةرراج 

 دليل سمي ظدليل صحوال المعيوةظ.
 البةررم التحتيررةو   الصررحةو   ارم الرردليل سررتة مجراالت ر يسررة  لرري  التعلريم

  )والبي رررة العامرررة( محررريط المسررركنو   السررركنو   )للخررردمات العامرررة امساسرررية(
اإلطرررار المؤسسررري واالقتصررراد  العرررام فررري مررر    واررر  امسررررا االقتصررراد و 

مترررردن  العرررررا . وقررررد ايتمررررد التصررررةي  اليؤيرررري اآلترررري لمسررررتويات المعيوررررة 
  (7)حرمان يال(  وفيرا قيمرة دليرل مسرتو  المعيورة برين )الصرفر وصقرل مرن 

وصقل من  7متوسط )حرمان متوسط(  وفيا قيمة دليل مستو  المعيوة بين )و 
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مسررتو  معيوررة يررال )حرمرران مررةخفد(  وفيررا قيمررة دليررل مسررتو  و   (.754
 .(4و .754المعيوة بين )

التةميررررررة بمات العامررررررة الخررررررديؤقررررررة ةرررررراول المباحررررررح القادمررررررة تحليررررررل  تت
  فررري ةيةرررو  للحرمررران مرررن الخررردمات العامرررة الجغرافررريالتررروز  و   االقتصرررادية

 معيوررري واالقتصرررراد الحرمررران الو  الخررردمات البي يرررة والحرمررران البي ررريوحالرررة 
القياسرري  والتقرردير  املي للحرمرران المعيورري واالقتصرراد التحليررل العررو   للعرررا 

آيرار الحرمرران يلررم و   بررين المحافظررات لخارطرة الحرمرران ومسررتويات المعيورة
 قتصاد الكلي.اإل

 ن ةسرررربة امسررررر الترررري تعرررري  فرررريصالدراسررررة  تؤحررررظالعامااااة: مؤشاااارات ال
ولرررم  %32ومرررن امفرررراد  %37 تبلررر  حرمررران  بحسررر  دليرررل صحررروال المعيورررة

 %.يةتمون خلرم ف رة مسرتو  معيورة متردن )مرةخفد جردا  ومرةخفد(. مرة م 
فراد يعيورون فري فقرر مردق  )مسرتو  مرةخفد جردا (. من ام %2من امسر و

لرري    العرررا جةررو  حافظررات فررين المصلررم خوتوررير ةسرر  الحرمرران بوارروا 
 االكير حرماةا .

ةسرربة حرمرران  تلت ررا محافظررة بغررداد  يررم دةررم صربيررل  ات صكاةررت محافظررة 
سرررررررا لررررررم بوارررررر  اممحررررررافظتي كركرررررروك واالةبررررررار. )محافظررررررة كركرررررروك االو 

ولررررم بالسرررركن(. يررررم محافظررررة البصرررررا بالمرتبررررة ةبررررار اماالقتصرررراد  بيةمررررا ام
الخامسة وصؤا الردين السادسرة ودلروك السرابعة وةيةرو  اليامةرة والسرليماةية 

ماةرا لري الميةرم وقبل را بابرل فالقادسرية و   التاسعة. والمحافظات امكيرر حر 
 قار وديالم وكربؤج وواسط والةج  وميسان يلم الترتي .

( صسرررا 7700تعكررل ةسرر  الحرمرران الترتيرر  فرري ييةررات متسرراوية الحجررم )
صسرررا( وال يعكررل لرر ا الترتيرر  حجررم  3300مررن كررل محافظررة )باسررتيةاج بغررداد 

دد السرررركان مررررن محافظررررة الحرمرررران المطلرررر  لكررررل محافظررررة بسررررب  تفرررراوت يرررر
ولويررررات السياسرررررات صفرررري لي رررررا خالتةبررررا ولرررر ل الحقيقررررة التررررري يةبغرررري  مخررررر .

االقتصادية المعالجة  وحجم المروارد التري يجر  تخصيصر ا لتحسرين مسرتو  
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كبررر يرردد مررن امسررر المحرومررة طبقررا للرردليل صالمعيوررة في ررا.ففي بغررداد يوجررد 
تةرررتظم سررركان العررررا  تقريبرررا  جمرررالي خن في رررا ربررر  العرررام لمسرررتو  المعيورررة م

محافظة بابل بعدلا في العدد اإلجمالي للمحررومين  تلي را ةيةرو  يرم    قرار 
وديالم والبصرا والسليماةية يلم الترتي . ويزيد يدد المحرومين في كل مرن 

 ل ل المحافظات ين ةص  مليون فرد.
 يرن الةسر فري المحافظرات تةخفد الةسربة الم ويرة للسركان للمحررومين و 

ةررو  والسررليماةية وصررؤا الرردين محافظررات بغررداد والبصرررا وةيلسرركان الم ويررة 
قل من معدلا صن ةس  الحرمان في ا ربيل وكركوك ودلوك في ا  مصو ةبار وام

بياةات الدليل ما  رسمت للعرا  يموما. والعكل بالعكل في بقية المحافظات.
الرررردخل  يرررراتومررررن امكاة مررررن الخررردمات العامررررةحاجررررات للورررربا  خيتحقررر  مررررن 

. فتعرررد امسررررا محرومرررة مرررن خررردمات العامرررة والخاصرررةللحصرررول يلرررم تلرررك ال
ن كررران دخل رررا يؤلل رررا لررر لك  ا   ا تعررر ر الحصرررول يلي رررا و خ خررردماتللالحاجرررة 

المجتمر   صفراددارا الحكومية المعةية لخدمات ا لكل يصال اإلخول ا يعةي يدم 
 بةسبة المحرومين من تلك الخدمة.

قطايرررات ل اإلدار  صرررؤاإليلرررم ا اركرررز ملدراسرررة فرارررية الررر لك جررراجت و 
  ولررري مرررن مسرررؤوليات  يرررةالخررردمات البيمع رررا العامرررة و الحكوميرررة الخررردمات 

المجرراالت الحرجررة بالةسرربة  ات الصررلة ب خررر الخرردمات البلديررة والوحرردات ام
. وبراقي مؤورررات الحرمران مررن مةظررورفرري المرد  ال قطايررات اإلقتصرادلبراقي 

تيررة العامررة فرري التعلرريم والصررحة والسرركن تحتررل صولويررة البةررم التحتيررة والخدما
ك لك لكن ليل قبرل الخردمات العامرة والبي يرة. ولر لك سريرد ورت مرن التحليرل 

لررم دراسررة مسررتقلة مكملررة فرري لرر ا خيررن امخيرررا بصررورا مكملررة ولكة ررا تحتررا  
 االتجال في التةمية المحلية يلم المد  امبعد.
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 االقتصادية الخدمات العامة والتنمية .7
خرردمات الميررال الصررالحة للوررر  بحالررة جيرردا جرردا التغطيررة الكميررة لكاةررت 

مررن سرركان  %95لررم خ  حيررح تصررل الميررال الةقيررة باةتظررام 7117 لعقررود لغايررة
 ورمليو من سكان المةاط  الريفية في العرا .  %75لم ا  المةاط  الحارية و 

موزيررة  ةالةسرربولرر ل مررن المةرراط  الحارررية   %75ةظررام الصررر  الصررحي 
بررين مررا لررو متصررل بورربكة صررر  ومعالجررة مركزيررة ومررا لررو  4لررم خ 7 بواقرر 

موقعيرة لردورات  safe tanksو بمكرامن حواريةصمتصل بوبكة صرر  محلري 
 يسرودو لرم ة رر دجلرة. خالميال ومع ا وبكات سطحية لتصري  ميال اممطرار 

  و طبيعررررةولكررررن تصررررري  ميررررال اممطررررار   مررررن امريررررا  %40فرررري  الةظررررام
. يرررررم مجرررررار  راررررريةصيررررر  طبيعررررري صو صرررررةايي فررررري بررررررك ومةخفارررررات تجم

 4000يام  البةم التحتيةخدمات م  تراج  -الور  ميال مدادات خاةخفات 
صكيررر يررام  مسررتويات افرري الريرر  يررم تراجعررت  %46فرري الحاررر و %92لررم خ

ةسررربة السررركان وباترررت في مرررا يلرررم الترتي . %39و %80الرررم اقرررل مرررن  4001
  المسررررتو  الرررروطةي يلررررم 79.0% يةرررردميررررال آمةرررة در امصرررر مسرررتفيدين مررررنال

. وةسرربة السرركان الرر ين يسررتخدمون خرردمات الصررر  الصررحي 83.7% ودوةررا
ولكررررن الترابطررررات بررررين  للمسررررتويين يلررررم الترتيرررر . 92.4%و 83.9%اآلمةررررة 

ةماط الخدمات العامة للدولة متبايةة بين الجيدا والاعيفة  ويموما متوسطة ص
( للخررردمات %82.7احررردا  ولررري قويرررة وطبيعيرررة )صو ارررعيفة باسرررتيةاج حالرررة و 

 (.7-السكةية م  دليل المستو  المعاوي )الجدول
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 والتعليمية العامة الخدمات انماط الهزئية المسدر  بين االرتباطات :معامالت2-الهدول
  0222 عام العراق في والسكن والبيئة والصحية

Variables    Ed        He       PS  Ho        En        ES 

He        0.525 
0.025 
PS        0.407    -0.146 
0.094     0.564 
Ho        0.610     0.368    0.571 
0.007     0.133    0.013 
En       0.402     0.181    0.670 0.618 
0.099     0.473    0.002     0.006 
ES        0.477     0.384    0.337 0.511     0.333 
0.045     0.115    0.172     0.030     0.177 
LLI       0.759     0.477    0.698  0.827    0.816    0.668 
0.000     0.046    0.001     0.000     0.000    0.002 

ماان بيانااات وزار   Minitab for Windows 13.2المصاادر: تسااديرات الدراسااة ببرنااام  
التخطاااايط والتعاااااون االنمااااائي وبرنااااام  االماااام المتحااااد  االنمااااائي  خارطااااة الحرمااااان 

 Cell Contents: Pearson   هااداول عديااد .3ومسااتويات المعيشااة فااي العااراق   

correlation, P-Value 
 

رابط لررررو امكيررررر قرررروا بررررين قطايررررات االقتصرررراد والخرررردمات العامررررة  ات ترررر
المحلرررري وارتباطات ررررا بامبعرررراد االقتصررررادية واالجتماييررررة والبي يررررة الارررررورية 
لتحريرررك واسرررتيمار المررروارد الطبيعيرررة واالقتصرررادية مرررن القطايرررات الصرررةايية 

الخرررردمات ةرررروا  صمعررررامؤت االرتباطررررات الجز يرررة بررررين و والزراييرررة والتجاريررررة. 
خردمات العامرة وموجبرة للمتوسرطة   لي ارتباطات ل الساب في الجدو  العامة

PS  م  الوا  االقتصاد ES  ومر  القطرا  السركةي  0.337يةد لألسرHo 
  وك لك دليل المستو  0.670بةسبة  Enوالقطا  البي ي  0.571)اإلجتمايي( 

المؤوررررررات الفرييرررررة التفصررررريلية لألةمررررراط . وامخيرررررر مبةررررري مرررررن llIالمعاوررررري 
 ةوالبي يررررر ةوالسررررركةي ةوالتعليميررررر ةالصرررررحي خررررردماتاسرررررة  لررررري  المقالخمسرررررة ال

المتبادلة بين كل مجرالين  التاييراتوالخدمات العامة. تعكل ل ل االرتباطات 
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ة بمؤورررات ا مررن طررر  ومكررارل بي يررة ومواقرر   يررر يررالبي  الخرردمات وقررد ميلررت
الت يلم ارتباط بين مجاابارتباط بالخدمات العامة  ..مر وبة وةظافة وتةظيم
 لررررك ارتبرررراط الخرررردمات العامررررة  تبرررر ومررررن يررررم ي r=67%الخرررردمات الحكوميررررة 

 .%57بالخدمات السكةية الخاصة بالمعيوة 
 صقررررل  والخرررردمات العامررررة بررررالتعليم %61  متوسررررطط السرررركن بالتعليمارتبرررراو 

 تررابط ارع  كبيرر فري حرظكمرا يؤ. %40.2ارعيفة والبي ة بالتعليم  52.5%
  وام ر  لي %18.1و  %36.8البي ة بن و الخدمات الصحية بالسك صواا 

  فتحررررراول امسرررررر %14.6-العؤقرررررة السرررررالبة برررررين السررررركن والخررررردمات العامرررررة 
. ل ل العؤقات تفرز االستعااة ين الخدمات العامة بمحاولة تكيي  السكن

ن صوترردل يلررم   الخرردمات الصررحية والسرركن والبي ررة طصةمرراترابطررا اررعيفا بررين 
يرة واقعولري حالرة متوقعرة و   ن برؤ تفايرل متبرادللرم المرواطخصرل كؤ مة ا ت

توااررر   يرررا  التخطررريط الررروطةي الورررامل و .و فررري ظررررو  الحيررراا فررري العرا 
الدور الحكومي العام في تجاةل الصحة المجتمعية بين الري  والحار من 

وفري حراالت التردلور اإلقتصراد  كل مة مرا مرن جاةر  آخرر.  امنو جاة  
ومررررررة وترررررردخل ا بصررررررورا صو صخررررررر  لارررررربط يفترررررررد زيررررررادا فايليررررررة دور الحك

ولةا  داللرة واارحة  مرن . [Friedrichand Nam2009, 495-523] اإلقتصاد
كييرا يلرررم  يرررا  الفايليرررة الحكوميرررة العامرررة فررري التطررروير والتةميرررة صمرررور بررين 

 االقتصادية للمجتم .
سرر المحرومرة مرن الخردمات العامرة تتفرد ل ل المؤورات بارتفرا  ةسر  ام

ة مقارةررة مرر  المجرراالت الخدماتيررة الحكوميررة امخررر  جميعررا بزلرراج دون العتبرر
سرررررررا سررررررر المحرومررررررة حسرررررر  دليررررررل وارررررر  امالقريرررررر  مررررررن ةسرررررربة ام 58%

سررررر فرررري دليررررل المسررررتو  يلررررم مررررن ةسرررر  امصالترررري لرررري  %55االقتصرررراد  
 جماال.خالمعاوي 

 %54.7ن صكيررررررر مررررررن ةصرررررر  السرررررركان فرررررري محافظررررررة ةيةررررررو  وتحديرررررردا خ
 تروافرالعامة في مجال توفير الماج الصرالا للورر  و ن من الخدمات يمحروم
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الطاقرررررة  مرررررن خررررردماتالحرمررررران زد يلرررررم  لرررررك  .مصرررررادرل الر يسرررررة وةوييترررررا
الةفايرررات.  زالرررةا  لرررا واسرررتقرارلا وكررر لك الصرررر  الصرررحي و توافر الك ربا يرررة فررري 

مليررون  1.385يقرردر يرردد المحرررومين فرري ةيةررو  فرري ارروج لرر ل الةسرر  زلرراج 
جمرالي المحررومين فري العررا . لر ل الكتلرة لري خ رة مرن بالما 8.5فررد يميلرون 

ن تعةررررم ب ررررا خ  تحتررررل ةيةررررو  صمررررا يفترررررد بسياسررررات الحكومررررة والتمامات ررررا 
محافظرررة )وصة ررا برر لك مرررن صكيررر يررؤح محافظرررات(  18مررن بررين  16الترتيرر  

بررررررين  5بحصررررررت ا مررررررن مجمررررررو  صيررررررداد المحرررررررومين فرررررري العرررررررا   وبترتيرررررر  
 (. 4-لم سكان المحافظة )الجدولخم المحافظات بحس  ةسبة صيدادل

 
 في المحرومين اهمالي حرمانا من محاف ة وأقل وأكثر وب داد نينوى : حصة2-الهدول

 4002من الخدمات العامة  العراق
المحاف ةاألكثرحرمانا  ب داد نينوى العراق الحرمان من الخدمات العامة

 البصر 
 المحاف ة سكان %من

 حرمانا المحاف ةاالقل
المحاف ة  كانس %من

 دهو 
 118 1681 3160 1385 16293 عدداالفرادالمحرومين)الف(

 اجمالي من حصةالمحافظة
 العراق % في المحرومين

100.0 8.5 19.4 10.3 0.7 

 المحرومين االفراد نسبة
 المحافظة % ضمن

60.1 54.7 48.2 93.5 25 

 بحصتهامن المحافظة ترتيب
 المحرومين االفراد اجمالي

 حرمانا( لاالق1)
- 16 18 17 1 

 بحسب ترتيب المحافظة
 المحرومين االفراد نسبة
 االقل1 ) المحافظة ضمن

 حرمانا(

- 7 5 18 1 

حرمان االسر  نسب

 /حضر الخدماتمن
49.1 31.1 45.4 92.6 2.7 

حرمان االسر  نسب

 /ريفالخدماتمن
89.3 90.6 67.2 95.7 65.8 

مائي وبرنام  االمم المتحد  االنمائي  خارطة المصدر: وزار  التخطيط والتعاون االن
   هداول عديد .3الحرمان ومستويات المعيشة في العراق   
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 %49.1فراد ل ل الكتلة في المراكز الحارية بةسبة الةص  تقريبرا صيتوز  
فرري المةرراط  الريفيررة والقررر  والباديررة. وقررد توسرر   %90.6وةسرربة مرتفعررة جرردا 

ا  بعيررردا يرررن باديرررة الحاررر وجةرررو  سرررةجار فررري االسررتقرار الريفررري فررري العررر 
ن إن يدد البدو يميل ةص  يدد سكان امريا  فصتلول البا . وم  افتراد 

مررن سرركان الريرر  يفترررد وصررول صةابيرر  ميررال الوررر   %45الةصرر  اآلخررر 
لرم قررال  ولرم يميلرون مررا وةصر  بقردر يردد ا  ليرا و خوصيمدا اإلةارا الك ربا يرة 
لرررم خالمررردن والمراكررز الحارررية. لررر ا القطررا  بحاجررة امفررراد المحرررومين فرري 

 نيتبررراريقليميرررة تركرررز يلرررم يامرررل التررروطن فررري القرررر  واإلسرررتقرار إلخسياسرررة 
تخفرررريد ةسرررر  الحرمرررران فرررري ةوييررررة الحيرررراا القا مررررة يلررررم  ل  امو صساسرررريين

راارري العدالررة فرري الخرردمات العامررة واليرراةي تةميررة الترروطن الزرايرري قررر  ام
القطررا  الرر   يمررت   فرري الزرايررة ل توررغيلررم معرردالت اليصتحقيرر  الزراييررة و 

  .صيلم معدالت البطالة الدا مية والمؤقتة
كثر أقل و أ: نسب الحرمان لمؤشرات دليل الخدمات العامة في نينوى وب داد )3-الهدول

 لألسر( %) 4002محاف ة حرمانا( من الخدمات العامة 
مؤ شرات دليل الحرمان 

 من الخدمات العامة
المحافظة األكثر  بغداد نينوى قالعرا

 حرمانا البصرة
 حسب دليل الخدمات

المحافظة ذات 
األسر االقل حرمانا 

% من سكان 
 المحافظة اربيل

 35.4 81.9 18.5 21.5 31.8 المصدر الرئاس لما ه الشرب
 32.2 22.7 35.9 33.7 32.7 توافر ما ه الشرب

 17.4 89.4 41.0 39.0 48.9 مدى الرض  ع  نوعاة الما ه
 5.5 1.3 1.8 3.5 3.5 توافر مصدر كهرب ء

استقرار الط قة الكهرب ئاة م  
 الشبكة 

84.5 97.5 95.8 39.0 92.8 

 55.9 38.9 51.9 38.9 43.2 وسالة الصرف الصحي
 4.8 95.4 58.7 65.7 69.7 وسالة التخلص م  النف ا ت
 27.0 93.1 46.8 50.7 58.2 دلال مج ل الخدم ت ال  مة
دلال مج ل الخدم ت ال  مة 

 /حضر
49.1 31.1 45.4 92.6 24.9 

دلال مج ل الخدم ت ال  مة / 
 راف

89.3 90.6 67.2 95.7 86.2 

 خارطة نمائي ال  المتحد  مماأل وبرنام  نمائيال  والتعاون التخطيط وزار  المصدر:
 عديد . هداول  3  العراق  في المعيشة ومستويات الحرمان
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( ةسررر  الحرمررران لمؤوررررات دليرررل الخررردمات العامرررة فررري 3-ليبرررين )الجررردو 
كيررر حرماةررا مررن الخرردمات العامررة فرري قررل وامةيةررو  وبغررداد والمحررافظتين ام

. يؤحررظ ان مؤورررات دليررل ةيةررو  ترراتي يلررم العمرروم قبررل 4002العرررا  يررام 
التررري  لحرمررران مرررن الطاقرررة الك ربا يرررةاالمتوسرررطات العامرررة للعررررا   باسرررتيةاج 

مررن متوسررط الحرمرران يلررم مسررتو  العرررا   97.5ةسرر  الحرمرران  يلررمصتورر د 
المحافظررررة امكيررررر حرماةررررا فرررري  39.0ومررررن البصرررررا  84.5وصيلررررم مررررن بغررررداد 

العرا  باكير من الارع  بكييرر. وقرد طررص تحسرن طفير  ومحردود مةر  العرام 
لررم اليرروم مرر  الةمررو السرركاةي السررري  ةسرربيا. ولرر ل الصررورا لررم تتغيررر خ 4002

 السةوات التالية ر م التحسن الةسبي في ا.كييرا خؤل 
 
 في نينوىللحرمان من الخدمات العامة  اله رافيالتوزا  .4

 اقترن ةق  الخدمات العامة م  اةخفاد مؤورات الفقر والتعليم والوا 
  مؤكررردا  دور المؤسسرررات العامرررة فررري امداج اإلقتصررراد  الصرررحي فررري العررررا 

ت ةيةو  مااية فو  مستويات مييؤت ا ومؤورا. [Sayan2009] سلبا وايجابا  
للعرررا   مةعكسررة بورركل مباوررر يلررم الحالررة االقتصررادية لألسرررا بورركل بررين. 

( يعررررد لررر ل التؤزميرررة بصرررورا مفصرررلة فررري امقارررية التسررر  2-)الجررردولو
ن خارطرة الفقرر صقد لروحظ . و [UN2011, 2]4001لمحافظة ةيةو  ة اية يام 

سرركان محافظررة ةيةررو  تحررت خررط مررن  %25( ان 4-)الخارطررةفرري  والحرمرران
في العري  يلرم صقرل   %20.0الفقر الةسبي )صيلم من المتوسط العام للعرا  

دوالر للفرد براليوم  1.09يؤية دوالر باليوم للفرد )خط الفقر المطل   2.2من 
مرررن سرررركان المحافظررررة(. بحسررر  سرررركان امقاررررية  %5ويميلررررون  4000لعرررام 

رجرة امولرم مرن برين جمير  امقارية فري من سكان تلعفرر يراتون بالد 58.2%
المةررازل الواقعررة يلررم صسررفل السررلم مررن ةاحيررة اإلةفررا  والصررر  الكلرري. يلرري م 

 %37.9وتلكير  والحمداةيرة والوريخان بعردلما  %42.2الحارر  جسكان قارا
يلررررم  30.0و  30.7بةسرررر  متقاربررررة يررررم سررررةجار ويقرررررا  %35.8و  %36.4و 
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 تلعفررر ت عدصقاررية.%14.7و  %21.1وصرل التروالي وصخيرررا قارا ي البعررا  والم
 إلتصرالا معردالت اسروصالتري حظيرت ب امقارية والحاررمن والبعرا  وسةجار
 باسرتيةاج  ة مة را كر لكي د يؤيرة صقاروتور العررا . في العامة الميال بوبكات
 ل ااتصررا يرردم صوو/ طويلررة لسرراياتالك ربررا ي  التيررار الحاررر اةقطا  قارراج
 الك رباج. بوبكة

 : اقتران نقص الخدمات العامة مع مؤشرات الفقر والتعليم والوضع الصحي في4-الجدول
 أقضية نينوى

 المصدر

- UN,InformationandAnalysisUnit(IAU),GovernorateProfiles–Ninewa,Feb2011   
 

قاررية صتةتوررر صيلررم معرردالت الفقررر المرتبطررة باإلةفررا  بررين سرركان خمسررة 
ص( وبةسربة تفرو  7-تلكي  وتلعفر )الوركللي الحار والحمداةية والويخان و 

يلح السركان في را. قارا ين مة را لمرا الحارر والوريخان ومع مرا تلعفرر في را 
يلم ةس  امسر التي ليل لدي ا مراف  صر  صحي وبمديات تترراوا برين ص

 (. لرر ل امقاررية الرريؤح ومع ررا قارراج 7-مررن السرركان )الورركل 80%-40%
 امميرة لمرن لرم دون العورر سرةوات دالتيلرم معرصسةجار تةتور بين ابةا  ا 

  جر(.7-من السكان فاكير )الوكل %25وبةس  
 
 
 

 0222 نينوى في والعامة الصحية الخدمات من الحرمان بنسب المسترنة واألمية الفسر نسب توزيع م:2-الشكل
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نسب الفسر واألسر الواقعة على أسفل سلم -أ

 ف والنفاق الكلير الص

 
 لديها مرافق الصرف الصحي نسب األسر التي -ب

 
 نسب انتشار األمية حتى عشر سنوات -ها 

 

 
 نسب الحالة الصحية وانتشار األمرا  المزمنة -د

 الحار.  HR–بعا   BI–سةجار  SJ  -تلعفر  TA–تكي   TF -الويخان  SK–يقرا  AK–الحمداةية  HY–الموصل  MLمفتاا  
Key:  ML Mosul – HY Hamdaniya – AK Akra – SK Sheikhan – TF Tekeif – TA tela'fer – SJ Sinjar – BI Ba'iaj – 
HR Hadhra. 
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 ونفالسكان في المةاط  الحارية يوتركون في ص ل  مجاالت الفقر ويات

لررررم رفرررر  متوسررررط دخررررل الفرررررد والتعلرررريم وخرررردمات خولررررم بالحاجررررة بالدرجررررة اال
قامررررة yالصرررر  الصررررحي السرررركةية ورفرررر  مسررررتو  الخرررردمات العامررررة فيررررا مرررر  

المورويات الزرايية  وبخاصة مورو  ر  الجزيرا الجةوبي ومواري  تةمويرة 
h خررر   ات كيافررة توررغيل مرتفعررة للة ررود بالوارر  االقتصرراد  فيررا. يرراتي

رتبررررة  ات ررررا مررررن املميررررة قارررراج الورررريخان وبالدرجررررة ةفسرررر ا فرررري التةميررررة بالم
تقريبرررا كررر لك  ةفسررر الميرررة االقتصرررادية والتعلررريم والخررردمات العامرررة. ويحرررل بام

يلررم الطررر  اآلخررر مررن الصررورا  .آةفررا   قارراج يقرررا فرري المجرراالت المرر كورا
صيلرررررم ةسررررر  الحررررراالت الصرررررحية واةتورررررار يسرررررتحو  قاررررراج الموصرررررل يلرررررم 

   ولي من الظوالر المةتورا في المدن بوكل كبير.المزمةة اممراد
 



 

 
 
 

 [051] (33) 01دراسات خقليمية                                                      مركز الدراسات اإلقليمية            

 . الخدمات البيئية والحرمان  البيئي 3

 والسرركن والصررحة التعلرريمخرردمات و  البي ررة يمررة يؤقررة وتررايير متبررادل بررين
في الوقرت ةفسرا  لألسرا االقتصاد  الوا  م اآليار  تفايلتو بدرجة يالية. 

 بجمال را المتميرزا البي رات مرن سرابقا عرا ال في والبي ة .وتةعكل يلم السكان
 برررين المتعررردد الترررداخلقررروا  فررري مباوررررابررررزت مظالرلرررا ال وةظافت رررا  وتةوي رررا

 االقتصادية. الحياا في والخدماتية االةتاجية القطايات
 نص بخاصررة ةيةررو  وفرري بعامررة العررا  فرري للبي ررة الم مررة الخصررا   ومرن
 توررررابكات ا فرررري يررررؤير لررررم ماييررررةاالجت وتداخؤترررراتميزلررررا االقتصرررراد    يررررا 

 ترردميريلمميمررال التخريرر  وال مباوررراالسررلبية  يرراراآل ظ رررتقررد و . القطاييررة
 ارعف ا يوامرلقرد ظ ررت و  والحارر. الرير  في للسكان ساسيةام الحاجات

  كمرررا كاةرررت اآليرررار المحليرررةة والحكومررر الدولرررة مؤسسرررات ويلرررم سررررام يلرررم
 المرافرر  داراخ فرري وتراجرر  اررع م  سررابقا  ولحرر  بررالمجت ت ررايجابيررة لجوداإل

 العامة. الخدماتية
 راسمالبةاج  في الحكومية داراتاإل اع  ين معبرا بقيت التؤزمية ل ل
 طيلة الداخلي الت ديد ويوامل الحرو  مامص تصمد كبيرا بمواري متقدم  بي ي
 سوا وام الةقل مراف  في السري  والتقادم البي ي التراج  من يقود يؤح
 طؤ  بعد اإلستراتيجيات للتةمية في العرا خ  ر م ليةالمح

[MPDC2008] المركز  والبريد الموصل سايلو ميل ةر يس بةم من .ومابقي 
 العامة والساحات والمساحات الموجرا والجسور اليابت ال ات  وبداالت

 وويو  االستخدام سوج امامت في السةوات اليمان المااية صمد ة اروام
 سياقاتال وفقدان السكةية حياجامتوول و  المدن داخلمتراجعة  ةيمعيو ةماطص

المحافظات اريبة  فدفعت التلوح. من والماج ال واج صياةة في العامة
قليم كردستان  خباستيةاج محافظات  ماايفة ا  اعافص والحصار الحرو 

 .صربيل والسليماةية ودلوك



 
 

  [7.7]      الدكتور نوفل قاسم علي                                   الحرمان من الخدمات العامة في ...

 حرو يبة  الظرو  العص من يقود بعد: تفاعل العالقات البيئية
 لمخ %40 بينتراوحت  التحتية البةم من كبيرا ةسبةاررت ت  وحصار

 والامان والتعليم الصحة في  المختلفة الخدماتية القطايات في 80%
 يمالام داراا  و  والمرور التسيير وقواةين الاعيفة للف ات االجتمايي
ة القمام في مجال الةظافة  تةتور صكدال العامة. الخدمات وتقديم الحكومية

 آيارالتي تبقم ميام وصحياةا صسابي  في امحياج السكةية. ياا  ل لك 
السكةية الوا را صطرا  المدن وقط  امرااي  وماحول ا للطبيعةوويا الت

قط  امرااي السكةية  ير المستغلة تحتم يلي ا القواةين  داخل المدن. كان
للسح  والتملك من  حاطت ا باسيجة من قبل صصحاب ا صو تعرا اخالعامة 

 قبل البلدية.
داخرل امحيراج السركةية يرادت  الةقرل حيواةرات يرواجا  و  الماورية تربيرةظالرا 

يمرررررال العةررررر  وآيرررررار ص ةقرررررادصا زالرررررت مرررررو واةتوررررررت برررررؤ رقابرررررة صو تةظررررريم. 
موجررودا ال وررعاياتاإل يرن فاررؤ  اررواحي المردناإلةفجرارات وركامات ررا فري 

 البي رررة تررررد  وفارررؤ يرررن .سررركرا فررري مةررراط  الترررركيم خرررار  المررردن بوررركل 
ويمرررررل  والعرررروز التسررررول ورررركالصو  الفقرررررر مظررررالرت تفاقمرررر بالسرررركن المحيطررررة

 اةتوررت العوروا ية الداخلية وال جرا السكاةي الةمو وم  .امطفال في الووار 
 وافترررررا امسرررروا   فرررري الورررروار امرصررررفة و  وررررغالا  و كورررراك البيرررر  العورررروا ية ص

 للطرقات. الخاصة الحاجات و و  السن وكبار العجزا
مرررن الجةسرررين الفتررررات الزمةيرررة  سررررام معيلررريازدادت فررري الحيررراا اليوميرررة ل

 والتدف ررة للطررب  و رراز كيروسررين الةفطيررة  الموررتقات يلررم الحصررول طرروابيرل
 ةوييرررةتررردلور ال ومررر  .الك ربا يرررة والمولررردات للعجرررؤت الغررراز وزيرررت وبةرررزين

فرررري بعررررد  ايزالونمررررو  - السرررركان لجرررراب رررر ل المررررواد  الغرررر  وسررررا ل اةتوررررارو 
 الم %15 بين تتراوا بةس  الخو  واستخدام االوجار قط  لمخ – المةاط 

 .والساحات العامة الفقيرا الحارية المةاط  في 25%
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 وصرررعوبة فوارررمب الحيررراا قرررواةين يلرررم المتراجعرررة البي رررة قرررواةين اةعكسرررت
 صررروليةام والتعليمرررات القرررواةين ةفرررا خيرررادا خ يلرررمالمحليرررة  الحوكمرررةو  ال يمةرررة

ن مر كيررص يرةتغيررات الحياتالم مر  تتعامرل المحليرةسرلطات ال فباترت المةتظمة.
 مقومرات يلم ايسلب لك  اةعكلوالحاارية.  االجتمايية اليوابت م  ا تعامل

العوامرررررل  اسرررررت ةا و حترررررم احتمررررراالت صوخررررردمات ا  التحتيرررررة البةرررررماسرررررتدامة 
يسرررتدل مرررن لررر ا  العاجرررل. القريررر  فررري االقتصرررادية التةميرررةاالجتماييرررة فررري 

و يرا    التراج  البي ي يلم  تراج  امةظمة االجتماييرة والحارارية السرا دا
ورررركال المخالفررررة الصررررريحة فرررري صفايليررررة القررررواةين وسرررريادت ا وتطبيق ررررا يلررررم 

تراجررررر  اليقرررررة برررررين الفررررررد وال ي رررررات الحكوميرررررة   اسرررررتغؤل الممتلكرررررات العامرررررة
لة والمحاسربة لظروالر المجتمر  وتراج  المسؤولية العامرة فري المسراج  المحلية

 السلبية. 
 االسرتيماراتمحدوديرة و  البي يرة السياسراتفري فايليرة  فقرر مرن يقود يؤية

 يصرالالتغطية الوراملة إل ين التحتية البةم يجزلم خلتطوير البي ة صايفت 
 تقرادمصسر مت ب والةرواحي امقارية لرما  و  المردن ارواحي لرمخ العامة الخدمات

 االةتقررال لررمخ المررةخفد الرردخل اسرررب دفعررتو  الخارجيررة والطررر  الةقررل ةظررام
 زدادخمر  الةمرو السركاةي  االختةاقرات حرداا اديرز م   .للعي  المدن مراكز لمخ

وررربكة  ةقرررا خ يرررنقصرررور اإلدارات العامرررة  كالورررع  المختصرررة فررري البلرررديات 
 الصررياةةصيمررال  وفقرردان التصررري  ورربكات وت رررؤ االةسررداداتمررن  المجررار 

 .كبيرا ةس  في جدو ال
 البةررررراجصيمرررررال  اتسررررعتالعقررررد امول مرررررن القرررررن الحرررررالي  سرررررةوات خررررؤلو 
قواةين و  البلدية الاوابط ين بعيدا المرخصةو ير  القاةوةية  يرات اافواإل
 يووا ية صغيراية سكةلم موتمؤت خ البيوت حدا    مة ا تحويل تجاوزاتال
  يررر لسرركةيةا لوحررداتا صيررداد بلغررتوقررد  .و ور  يمررل وتصررلياصو مترراجر ص

 مرن  00% مة را 1997 يرام حصراجصحسر   وحردا  34147العرا  في الةظامية
كيررررر بعررررد يررررام صالحارررررية  ولكررررن لرررر  الةسرررربة ازدادت  المةرررراط  فرررري الطررررين
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 اممطرار بميرال الووار  وطوفان اآلسةة الما ية ركبال  لك لمخ ا ص. 4003
 مراد.وام وب ةواةتوارام وطفح ا المجار  واةسداد سكةية حياجص و ر 
اماكة ا  والخدمية الصةايية المةاط  تجر ال  لك  مطا  في

 وداخل السكةية حياجام داخل الور  فتا لمص صحاب اصا ولجالتخصصية 
 والتزييت والتوحيمالسيارات   سل ور  بمافي ا السكةية الوحدات من اجزاج
 ملمعا وحتم المعمرا ج زاوام للمركبات البي  مابعد وخدمات واللحيم

 والسمكرا والجلدية الغ ا ية والصةايات واللحوم لأللبان الخفيفة الصةايات
كل ل ل  صحية.  ير وبوروط والمخابز والمطايم وامفران والخوبية
ةتاجية و ل  س مت بتراج  ةويية الحياا ومع ا القطايات امصالعوامل 

د بصةايات الكيير من المصاة  ومعامل المواد الغ ا ية والمةزلية. ولم تعو 
لم المستوردات بديؤ في االست ؤك خو بديلة بل كان اللجوج صحديية 
 المحلي.

يبةم مقيال الحرمان البي ي من مؤورات يدا : مؤشرات الحرمان البيئي
والوا  البي ي. يتكون مقيال   واممان في ا  لي  ةو  الطر  والمواصؤت

 وةويية السير كةحر فريية لي   مؤورات يؤيةمن  والمواصؤت الطر 
حدلما صفرييين  مؤورينمن  اممانقيال ميتكون و ةقا . اإل ووصول الطر 

 مة مجتم  ال و ايا التيالحياا  طبيعة بسب   لكباراآلخر لو  ألطفالل
فريية لي   مؤوراتصما مؤور الوا  البي ي فيقوم يلم صربعة  سةين.
مجمو   صبا. ب  ا ي التبا وخدمات  يرالمر وبة والمواق  والمكارل الةظافة
 وزان.ام متساويةمؤورات  تسعةحالة البي ة  مؤوراتيدد 

 المجتمعيةو  البي ية لخدماتل معاييرالبي ي يقال من  الحرمانص  صن 
  لمخ الطر  سالكية تخ  وخمسة لألسرا  اتية مة ا رب ص للعي   الؤزمة

 رطة(الو )مراكز واممةية صحية( ومركز )مستوفيات الصحية الخدمات
 البريد ومكات  والحدا   العامة والساحات المدارل لمخ) واالجتمايية

 العرد وصاالت الريااية ةديةوام االجتمايية الرياية ومراكز و يرلا(
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 الخدمات مكات يم  ةترةتام ومقال والجمعيات والمةتديات والمسارا
و  البي ي دليل ةية تاريخية(. ورموز وايار ومتاح  ومعابد )مسابا الجمايية

( لكن دليل ا المعيوي يق  في .-لو امفال يلم مستو  العرا  )الجدول
 و محافظاتا.صالةص  امسوص يلم مستو  مةاط  العرا  الر يسة 

 : نسب الحرمان من الخدمات البيئية حسب المناطق )% لألسر(5-الهدول
 الترتيب دليل مستوى المعيشة الترتيب دليل مهال البيئة المنطسة

 2 23.9 1 23.4 لشماليةا
 3 30.5 2 33.1 الوسطى

 1 20.4 3 39.7 ب داد
 4 42.9 4 52.8 الهنوبية

  31.2  40.4 العراق
 29.0 (within 3) (within 2) 22.0 نينوى

الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا  و المصدر: وزارة التخطيط والتعاون االنمائي
 131ص  3ج، 6002االنمائي، بغداد،  امج األمم المتحدةنالمعلومات، بر

 

 وزارا مررر  UNDP ةمرررا ياما اممرررم المتحررردا اإلةررربر ل العيةرررات مسرررا تةررراول
 للحرمرررران المؤورررررا الر يسررررة البي يررررة المؤوررررراتةمررررا ي والتعرررراون اإل التخطرررريط

 العررالي البي رري حرمررانلل العامررة ةسرربةال وكاةررت البي يررة  الخرردمات مررن سررر ام
 الةسرررربة سررررمانتيقف مررررةخفدالو  متوسررررطحرمرررران المررررا الص. %40.4فرررري العرررررا  

 ين  الراا ومل والمواصؤت  الطر . في مجال الباقية
  المواصررررؤت وحركررررة السررررير  وكاةررررت ةسرررر  الحرمرررران العررررالي مة ررررا )مررررن

 %30.5مجمو  الحرمان الكلي(  
  لرررم السررركن مرررن حيرررح التعبيرررد والتبلررريط  وةسررربة خةوييرررة الطرررر  المؤديرررة

 يباتقر  %43الحرمان العالي 
 لررم المسرركن لة ايررة. خطفرراج سررعا  وسرريارا اإلامكاةيررة وصررول سرريارا اإل

 . يم %20بةسبة حرمان يالي 
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  تررررروافر مخرررررازن التباررررر  ودكررررراكين التسرررررو  ومرررررا يسرررررايد يلرررررم اةتورررررارلا
 %30.5بمجمعات قطايية. بةسبة 

  57.1الةظافة ومد  تلوح خار  السكن. وبةسبة حرمان يالي قدرلا% 
  وميال   و تبعير الةفاياتصالبي ة المحيطة بالسكن بتراكم المكارل البي ية في

اةتوررار وتبعيرررر   دخةررة المؤ يرررةحررر  الةفايرررات وام  المجررار  فرري الطرررر 
سرلحة فري مةراط  السركن. وةسربة و مطرامر لألصووجود مخازن   السكرا 

 %58.4الحرمان العالي قدرلا 
  سررركك   رمتررر 30المواقررر   يرررر المر وبرررة قرررر  السررركن  حافرررة ة رررر لغايرررة

رااري حديد و مةاط  صرةايية و خطروط الارغط العرالي و اسرتخدام ام
و صزبررررررال والقمامررررررات السرررررركةية والخدماتيررررررة العامررررررة المتروكررررررة لتررررررركيم ام

 %33.6متر. وةسبة الحرمان العالي  0.راية .. يلم بعد صمةخفاات 

 الوخصي  اممانوفي 
  34.5بالةسبة لألطفال خار  المسكن. بةسبة فقدان لألمان% 
  59.8خطورا الطري  للكبار مقاسة بالراا والمؤ مة. بةسبة% 

( مقرررررراييل المؤوررررررررات فرررررري ةيةرررررررو  ومع ررررررا بغرررررررداد 2-يلخرررررر  )الجررررررردول
ومتوسرررطات ارقرررام العررررا  و يرلرررا مرررن المحافظرررات امسررروص وامفارررل حررراال. 

فرري  %14.7تتصررايد الةسرربة العامررة للحرمرران البي رري العررالي فرري العرررا  مررن 
. تسررر  محافظرررات فرررو  المتوسرررط %39.7وبغرررداد  %22يةرررو  ربيرررل مررررورا بةص

 .%71.3اةت اج ببابل 
في نينوى وبغداد )اقل واكثر محافظة حرمانا( البيئية نسب الحرمان لمؤشرات دليل الخدمات  :6-جدولال

 )% لألسر( 2002البيئية المالئمة من الخدمات 

 من الحرمان مؤشرات

 البيئية الخدمات
بابل  بغداد نينوى العراق

 لمحافظة

 األكثر

 حرمانا

 حسب

 دليل

 ربيلا

 المحافظة

 االقل

 % حرمانا

 سكان من

 المحافظة

حضر 

 نينوى

ريف 

 نينوى
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 الخدمات
مدى الرضا عن 

المواصالت وحركة 

 السير

30.5 27.0 31.4 34.9 22.0 17.5 46.2 

نوعية الطريق المؤدي 

 للسكن
42.8 39.9 13.2 84.3 27.7 15.7 89.4 

ل سيارتي امكانية وصو

 االسعاف واالطفاء
20.0 19.9 10.6 33.5 21.9 9.9 40.3 

مدى الرضا عن توافر 

 الدكاكين واالسواق
30.5 32.1 24.7 44.0 15.5 15.3 66.8 

ن النظافة وعدم عالرضا 

 التلوث بالخارج
57.1 42.5 65.9 75.0 33.2 41.2 45.3 

عدد المكاره البيئية في 

 محيط المسكن
58.4 55.7 55.5 73.6 37.3 48.3 70.9 

عدد المواقع غير 

 المرغوبة قرب المسكن
33.6 20.3 29.5 52.5 48.0 20.8 19.1 

الرضا عن امان االطفال 

 خارج المسكن
34.5 15.3 58.3 31.8 20.8 19.1 7.7 

اطالق نار في منطقة 

 السكن
59.8 58.9 84.3 54.3 3.8 81.1 13.6 

دليل مجال خصائص 

 نالبيئة/محيط المسك
40.4 22.0 39.7 71.3 14.7 17.7 30.6 

دليل مجال خصائص 

 البيئة /حضر
36.1 17.7 39.9 64.1 13.5  

دليل مجال خصائص 

 البيئة / ريف
54.7 30.6 36.5 80.4 48.1 

الههاز المركز  لإلحصاء وتكنولوهيا المعلومات   و المصدر:وزار  التخطيط والتعاون االنمائي
   هداول متعدد .3   0222االنمائي  ب داد  ام  األمم المتحد  نبر 

 %22 يميلون ل ص 574 ةيةو  في المحرومين فرادام يدد يقدر
 بين 13 بترتي  العرا  في المحرومين جماليخ من %5.1  مةسكاة او

 سرام من %30.6 و الحارية االسر من %17.7 بواق  تتوز  المحافظات.
 .(1-)الجدول  كما يتاا من الريفية

 السكن من العراق في المحرومين اجمالي من حرمانا محافظة وأقل وأكثر وبغداد نينوى حصة:7-ولجدال

 2002 الجيدة

نينو العراق الحرمان من السكن

 ى

 األكثر المحافظة بغداد

 حرمانا

 بابل

 سكان %من

 المحافظة

 االقل المحافظة

 حرمانا

 سكان من %

 اربيل المحافظة

عدد االفراد المحرومين 

 )الف(
1128574 2675 1088 212 
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4 
حصة المحافظة من اجمالي 

 المحرومين في العراق %
100.

0 

5.1 23.7 23.7 1.9 

نسبة االفراد المحرومين 

 ضمن المحافظة  %
41.7 22.

6 

40.8 40.8 15.2 

ترتيب المحافظة بحصتها من 

اجمالي االفراد المحرومين 

 االقل حرمانا( 7)

- 13 18 18 3 

بحسب نسبة ترتيب المحافظة 

االفراد المحرومين ضمن 

 االقل حرمانا(  7المحافظة )

- 5 10 10 1 

نسب حرمان االسر من 

 ة/ حضربيئال
36.6 17.

7 

39.9 64.1 13.5 

ة بيئنسب حرمان االسر من ال

 / ريف
54.7 30.

6 

36.5 80.4 48.1 

لوجيا الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنو و وزارة التخطيط والتعاون االنمائيالمصدر:
 ، جداول متعددة.3ج، 6002امج األمم المتحدة االنمائي، بغداد، نالمعلومات، بر

 
 بكل الحرمان خارطة تغيرت يةلالمح البياةاتيلم  سةوات سب  بعد

وبقا  ا  العراقيين عاةاام استمرارلم تتغير م   االتجالاتلكن و  مجاالتا.
 المحروقات اراسع وديم الصياةة مواكبة في سو    ي كر تغيير بدون
ول ل  المةظفات. وبعد والزيت والسكر كالقما ساسيةام الغ ا ية والمواد

ويلم ووك االقتصار يلم  4001امخيرا و دت تراجعات كييرا مة  سةة 
  وباةتظار صدور قرار الغا  ا  4077طحين القما وبعد المةظفات يام 

 الةزوا غيراتت واستمرار السكاةي الةمو م في اوج التقلي  المستمر. 
 اتج ت مويقة قامةخ معلومات وص وا لية وص تملك اوابط بدون الداخلي
 واةوغال السياسية العملية صاح ي ال   الركود لمخ التوييقية الحالة

 الواس  البونبوؤوة م صكير من اإللتمام بوؤون السكان م   السياسيين
 في بالتجا بات نمةوغلي 4077 العام لغاية زالواماف المجتم . وبين بية م

 وةصو  لصيا اتا وتفسيرات اميمال تصري  وقواةين المصيرية االمور
 ت اال ي مجاالت في تةظيمية خر صو  م مة مسالة يلم والتصويت الدستور

 والتعديؤت.
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يية ا وليل قبل بدايت ا  ص  م   المعةية السةة ة اية قبيل تقر فالموازةة
 تجر  . ومؤسسات ا للدولة الختامية باتوالحسا العامة الميزاةية راصدخ وقت

 واحدا ميزاةية تةور لم ولكن القيود  بعد يرد ومحاوالت البةود مةاقوات
 وتةفي  وبرامج ا سياسات ا وتقييم المالية الرقابة لي ة قبل من لمةاقوت ا
 في معلوماتية تويية دوراتيليا  لةاك حاجة ل المجتم . قبل من خطط ا
 لتوايا البي ة ومديرية الصحة دا را قبل من المختلفة البي ية الصحة حقول
 اإلةسان وصحة بعامة االستخدام وميال الور  ميال بين العؤقة صلمية
 الجر ان ومكافحة سوا وام المطايم في الماكوالت وةويية لةظافة والتةبا
 والمواتل السكن داخل الحورية المبيدات ومعلومات والبعود وال با 
ل ل الصورا مستمرا مة   .[Al-Khatib et al. 2009, 1542-1552] الخاصة
يادا تاليل فعلية. ولةاك حاجة كبيرا خفقدت السكان اممل ببدج صسةوات 

لممارسة العمل بوفافية امام الجم ور وةور تقاليد الوفافية في وامداج 
 يؤن كل طر  التةفي  وصساليب ا وةوييت ا لغرد التقييم.ا  و 

 
 

 
 المعيشي والحرمان االقتصاد   .  الحرمان2

يمارررري التحليررررل الرقمرررري للبياةررررات المعتمرررردا يررررن مؤورررررات الحرمرررران فرررري 
حرمران اقتصراد  يورمل الحالرة .امول  ن مرن الحرمراناةوي العرا   وقد وجد

لرررم خة التررري تعتمرررد يلرررم الررردخل وةمرررط الحيررراا االقتصرررادية  ويورررير يالمعيوررر
لررم خ حرمرران معيورري يورريراليرراةي و حرمرران الرردخل ومحدوديررة القرردرا الورررا ية. 

صوررررركال الحرمررررران مرررررن الخررررردمات الحكوميرررررة العامرررررة فررررري  التعلررررريم والصرررررحة 
خيررا خردمات البةرم التحتيرة.تعبر صوالخدمات البلديرة والعامرة والسركن المؤ رم و 

خارطررة الحرمرران االقتصرراد  والمعيورري فرري ةيةررو  يررن وارر  ال يمكررن معررا 
ة محليررة تقروم يلررم معالجرة وتحسررين توقر  ةمرو اقتصرراد  بردون قايرردا اةتاجير

(. ول ل الصورا 0-اجتمايي لوظا   الري  والمديةة  محليا وقطريا )الجدول
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اموليرررة ترررديم بوررركل كبيرررر فرارررية الدراسرررة باولويرررة مرحلرررة الخررردمات العامرررة 
دارت رررا الحكوميرررة ومعالجات رررا قبرررل الوررررو  بج رررود اقتصرررادية لتةميرررة ماديرررة ا  و 

 وفعلية. 
 

  2002رطة الحرمان المعيشي واالقتصادي في محافظة نينوى خا  :8-جدولال

  الخدمات الصحة التعليم *مجال الحرمان 

 العامة

السككككن 

 المالئم

البيئككككككة 

والبنككك  

 التحتية

الحرمكككان 

 شييالمع

الحرمكككككككككان 

 االقتصادي

 1496 812.2 574 469 1385 700 933 عدداالفرادالمحرومين)الف(

ياحصككةالمحافظةمناجماليالمحرومين 

 لعراق%

10.1 11.8 8.5 7.9 5.1 8.7 9.8 

نسبةاالفرادالمحرومينضكككمنالمحافظة

% 

36.8 27.6 54.7 18.5 22.6 32.0 59.1 

ترتيبالمحافظةبحصتهامناجمالياالفراد

 االقلحرمانا(1المحرومين)

17 17 16 14 13 15.4 17 

ترتيبالمحافظةبحسبنسبةاالفرادالمحر

 االقلحرمانا(1ومينضمنالمحافظة)

10 7 7 6 5 7 12 

 50.0 17.2 17.7 6.7 31.1 13.5 17.0 نسبحرماناالسر/حضر

 71.9 55.3 30.6 38.9 90.6 50.4 66.2 نسبحرماناالسر/ريف

 57.2  22.0 17.2 50.7 25.8 33.2 دليلمجااللحرمان
 مج األمم المتحدة االنم ئي، نبر الجه ز المركزي لإلحص ء وتكنولوجا  الم لوم ت، و وزارة التخطاط والت  و  االنم ئيالمصدر: 
 ، عدة جداول.3ج، 6002بغداد، 

نسبة النسب الحرمان تعني و الف نسمة. .4.3هو  4002مجموع سكان نينوى بحسب التقديرات من النسب في الجدول لعام * 

 المئويةمن عدد السكان.
 

 

 التنمية االجتماعيةفي التوزيع التركيبي للحرمان المعيشي أ: 1-الجدول

 Pers. Urban Rural Average 1000 مجال الحرمان

rate*  

Deprivation Total % % % 

Ed 933 17.0 66.2 36.8 

He 700 13.5 50.4 27.6 

P.S 1385 31.1 90.6 54.7 

Ho 469 6.7 38.9 18.5 

En 574 17.7 30.6 22.6 

E.S 1496 50.0 71.9 59.1 

 س للنسب اإلجم لاة القط عاة*  للمكون ت الخمسة لكل نانوى ب  مة ولا
 .8-المصدر: الجدول
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مرن سركان ةيةرو  محرومرون معيوريا وتحديردا  %32محليا  وبصورا يامرة 
مررن امسررر فرري  %17.2ن صلرر  ةسررمة. توزيعيررا  لرر ل الحصرريلة تقررول ص 812.2

مررن امسررر فرري المةرراط  الريفيررة. قطريررا  لةرراك  %55.3المةرراط  الحارررية و
برين  7من الحالة في ةيةو  الواقعة في التسلسرل  سوص بكييرصمحافظات بحالة 

مررررن المحرررررومين  %8.7. تاررررم ةيةررررو  مجررررالمحافظررررات العرررررا  فرررري لرررر ا ال
كيررر حرماةررا مررن الرر كور بكييررر  كمررا صمعيورريا يلررم مسررتو  العرررا . واإلةرراح 

سررررةر  الحقررررا لعوامررررل اجتماييررررة وصمةيررررة متعددا.التفصرررريل العرررردد  لمكوةررررات 
قيقرررة يقرردم توخيصرررا دقيقررا لمرررا يتوجرر  يلرررم كرررل الحرمرران المعيوررري  فرري الح

يةررررد رسررررم السياسررررات  حسرررربانبعررررين ال اخرررر آقطررررا  مررررن القطايررررات العامررررة 
جرل صالخاصة با. ولو ما يتعين يلم الحكومة المحليرة مرايراا اسرت دافا مرن 

حرررل موررركلة التررردلور المعيوررري  والررر   يةبغررري تجررراوز ةسررربا تم يررردا لتحقيررر  
ة الةمررررو االقتصرررراد  ومورررراركة القطررررا  مورررراركة افاررررل للمجتمرررر  فرررري يمليرررر

ةتررررا  والعوا ررررد فرررري مختلرررر  فاررررل فررررر  االسررررتيمار واإلصالخررررا  اسررررتيمار 
 ميادين العمل.

سررركان ةيةرررو  فررري مجرررال  لرررد يلرررم معررردالت الحرمررران المعيوررري صكاةرررت 
والك ربرراج والصررر  الصررحي والخرردمات الوررر  الخرردمات العامررة  ولرري مرراج 

ارافي خديرم   ارو  البي يرة للمعيورة. ولرتةظي  المدن وتحسرين الظرلالبلدية 
حسررم مورركلة الخرردمات العامررة واسررتعادا مسررتويات ا السررابقة الدراسررة للفراررية 

 حررولي يردم معالجررة  لركقبرل اسرت ةا  يمليررة الة رود والبةرراج االقتصراد   و 
 ية ج ود ب لت وتب ل من جديد.صيمار خدون 

وري  كمرا توقعرت ام الحرمان من الخدمات العامة صدارا الحرمان المعي
مرررن سررركان  %54.6لررر  فررررد يميلرررون ص 1385المحررررومين  الدراسرررة وبلررر  يررردد
(. ولةررا يتاررا مررد  تحقيرر  بلديررة الموصررل وبلررديات ص0-المحافظررة )الجرردول

ةيةررو  ملررداف ا. ويلررم الررر م مررن كررل المورراري  الترري ةفرر ت فررؤ زالررت حالررة 
يررررا بسرررب  الخررردمات بعرررد سرررب  سرررةوات مرررن تررراري  لررر ا المسرررا لرررم تتحسرررن كي
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تقروم يلرم تورغيل واسر  للعمالرة  مر  الةمرو السركاةي لم خطط تةفير  خالحاجة 
دارات السري  ةسبيا. والخطط م  يوامل تحسرين كفراجا الج راز الحكرومي واإل

والسيطرا يلم الفسراد لرو مرا تحتاجرا السياسرات المقبلرة. يتروز  الحرمران مرن 
فررري مةررراط  الريررر  مرررن امسرررر  %90.6الخررردمات العامرررة فررري ةيةرررو  بةسررربة 

الحار. يةتظم قطا  التعليم بعد الخردمات العامرة مباوررا  من صسر %50.7و
مرررررن السررررركان فررررري الحرمررررران مرررررن فرصرررررا  والبلررررردان الةاميرررررة  %36.8بارررررما 

والمصررةعة حرردييا اسررتةدت يلررم التةميررة االقتصررادية معرفيررة القايرردا وحققررت 
 في ا الةجاا. 

ن مررن فررر  التعلرريم فرري يحرررومفرري ترروطن امفررراد الملرري المورركلة امكبررر 
مرن سركان الحارر يوراركوة م لر ل الحالرة.  %17بيةما  %66.2الري  بةسبة 

تةررتظم قطايررات الخرردمات الصررحية والسرركن يررم البي ررة مرر  البةررم التحتيررة بعررد 
مررن السرركان المحرررومين  %22.6خرر . والقطررا  امخيررر اررم صالتعلرريم بةسرر  

الحاررررررية. تقريبررررا ربررررر   فررررري المةرررراط  %17.7فررررري الريرررر  و  %30.6بواقرررر  
و يحصلون يلم خدمات البي ة الجيدا والبةرم التحتيرة صالسكان ال يستطيعون 

 السليمة في تحسين مستو  المعيوة.
( التوزيرر  التركيبرري للحرمرران المعيورري ويواررا ابتعرراد 1-يلخرر  )الجرردول

مكوةاترررررا يرررررن صسرررررل التةميرررررة البوررررررية فررررري الصرررررحة والتعلررررريم ويرررررن التةميرررررة 
ي حرراالت السرركن والبي ررة والبةررم التحتيررة  فاررؤ يررن الخرردمات االجتماييررة فرر

ن مرن واحردا صو يالمحرومرون فري مجرال التعلريم لرم التؤمير  المحرروم البلديرة.
  كيرررر مرررن مؤوررررات التعلررريم اآلتيرررة  يررردم مواصرررلة التعلررريم فررري سرررن التعلررريمص

  و يرررا  الرارررا يرررن المدرسرررة  والبرررالغون الررر ين لرررم ية ررروا التعلررريم االبتررردا ي
الررم المرردارل  سرريردقيقررة  .7كيررر مررن صطررول ممررا يةبغرري  صوطريرر  المدرسررة 

 يداديرررررررة.لرررررررم المدرسرررررررة المتوسرررررررطة واإلخدقيقرررررررة  .4كيرررررررر مرررررررن صاالبتدا يرررررررة و 
لرررررم الخررررردمات خن صرررررحيا لرررررم  و  اممرررررراد الررررر ين ال يصرررررلون يوالمحرررررروم
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و صوفقدان الرياية الصحية للحوامل   طفالالصحية  وحاالت سوج التغ ية لأل
 والراا ين ةويية الخدمات الصحية المقدمة.  ول للعؤ الوص
رقررررام م حرررراالت العرررروز والررررةق  فرررري صمررررا المحرومررررون خرررردماتيا فتسررررجل خ

والك ربرراج الوطةيررة   لترروافر الحصررول يلررم ميررال الوررر  مررن مصرردرل مرر  حالررة 
والررتخل  مررن الةفايررات. ولرر ل المسررالة   وخرردمات الصررر  الصررحي  العامررة

كيرلررا معاةرراا صلحرمرران اةتوررارا فرري القررر  وامريررا  و وسرر  حرراالت اصمررن صلررم و 
حد  حاالت السركن فري خوالحرمان السكةي لو الحرمان من  مفراد المجتم .

صو المكررارل الترري يحتوي ررا   و ةررو  الطاقررة المسررتخدمة فيرراص  و حجمرراص  ةويررا
  ميل المراف  الصحية وتصري  ميال اممطار ومعايير الحياا الجيدا و يرلرا

لرم سياسرات خا راا الساكةين ين ظرو  سكةالم. ل ا الحرمان يعرز  خير صو 
توزيرر  الررردخل بصررورا  يرررر مباورررا والرررديم العيةرري بالخررردمات العامررة بصرررورا 

 مباورا.
لرم خفر الةقرل صو السرالكية اوترو   لم  فقردان الةظافرةخوالحرمان البي ي يوير 

ا  ويجلة سعمكاةية وصول سيارا اإلا  خدماتا من مواصؤت وطر  مبلطة و 
فر المتاجر وقرب ا  ووجود المكارل من مزابل وور  صياةة اوتو   لياخطفاج اإل
والمواقر    ووجود المجار   و قصابة وخدمات  ير ةظامية ومطبات و يرلاص

المزيجررة ميررل محطررة قطررار ووديرران ودوا ررر حساسررة للورررطة وةقرراط مسررلحة 
  الدار وللكبار مرن ومخاطر تفقد اممان لألطفال في اللع  خار   و ير  لك

 مخاطر صمةية. 
والةرررو  اليررراةي لرررو الحرمررران االقتصررراد   ويورررمل الررردخل والعمرررل والتملرررك 
والقرردرات االقتصررادية. ولرري حرراالت  الرردخل لألسرررا مررن حيررح )الف ررة ووجررود 

وتملرك )سرل    وحالة العمل )فرصة العمل.. القردرا يلرم العمرل(  دخل ساةد(
)يرردا الماكررل / تدف ررة تكييرر  سررفر ايرراح ملرربل قتصررادية االوالمقرردرا   معمرررا(

لحرروم(. وفيمررا يرراتي ةسرر  الحرمرران مررن كررل مررن لرر ل المؤورررات الفرييررة الترري 
رسمت خارطة الحرمان المعيوي واالقتصاد  في محافظة ةيةو  فري صيرؤل  
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مؤورررر ارررمن سرررتة محررراور للحرمررران  خمرررل معيورررية والسرررادل  24ويرررددلا 
ا المعررردالت المتوسرررطة لعمررروم العررررا . اقتصررراد . ولررري مقارةرررة مررر  مييؤت ررر

( مقارةرررررة مررررر  72-1وجميررررر  المؤوررررررات الفرييرررررة لةيةرررررو  تعراررررر ا )الجرررررداول
مييؤت را يلررم مسرتو  العرررا . يمرراةي ويوررين مؤوررر فريرري لةيةرو  مررن بررين 

رات ررا المتوسررطة لمحافظررات العرررا . يصيلررم مررن ةظ 24المجمررو  الكلرري البررال  
 70مرن اصرل  1من اصرل يماةيرة والصرحة  1يةتور ص لب ا في التعليم بواق  

مؤورات فريية  ولكن الةس  ل ا وزن  72صل صمن  1والحرمان االقتصاد  
 آخر.

حالة الحرمان من مواصرلة التحصريل الدراسري فري التعلريم فري ةيةرو  كران 
يلررم ممررا لررو سررا د صمررن السرركان ولررو  %34.2المؤوررر امكيررر تفاقمررا بةسرربة 

كررر لك الحرررال لكرررل بررراقي المؤوررررات السررربعة . و %21.8يلرررم مسرررتو  العررررا  
امخرررررر   باسرررررتيةاج اليالرررررح مة رررررا  الخرررررا  بوقرررررت الطريررررر  الرررررم المدرسرررررة 

سررررال صاالبتدا يررررة. ولرررر ل حالررررة ال تبوررررر بخيررررر للمارررري بتةميررررة بورررررية  ات 
معرفي. والحالة فري االريرا  موركلة حقيقيرة مكيرر مرن ةصر  السركان لةراك 

 زاج رب  سكان حار ةيةو .خ
مة ررررررا فقررررررط  التسلسررررررؤت  ةالصررررررحة يورررررررا مؤورررررررات  يؤيررررررفرررررري مجررررررال 

( دون المعرررردالت المتوسررررطة للعرررررا  والبرررراقي م1-( مررررن )الجرررردول71،.73،7)
و صلررررم مركررررز صررررحي خيلررررم مة ررررا  والحالررررة الخطرررررا في ررررا وقررررت الوصررررول ص

وتتركررز فري امريررا  بورركل كبيررر. لر ا يررةم يررن حاجررة كبيرررا   %51.3طبير 
اررررررايفة لمررررررا لررررررو موجررررررود حاليررررررا لةوررررررر مراكررررررز صررررررحية لةرررررراك بصررررررورا م

تقريبا.ويورررا مؤورررات لةسرر  الحرمرران فرري دليررل البةررم التحتيررة مررن الخرردمات 
يلرم مة را. صمة ا دون متوسطات ا الكلية العامة للعرا  والبراقي  ةربعصالعامة  

ترررراوا برررين وجميع رررا يلرررم العمررروم فررري ةيةرررو  والعررررا  مرتفعرررة بوررركل مريررر  ت
 تررروافرلرررا فررري الطاقرررة الك ربا يرررة  مرررن وصخطر   خمرررل سررركان ةيةرررو  وةصرررف م

مرررن  %97.5ولكرررن   فقرررط  يرررر مورررتركين بالمصررردر %3.5مصررردر الك ربررراج 
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سكان ةيةو  يعاةون من الحرمان من اسرتقرار الطاقرة الك ربا يرة مرن الوربكة  
لسكان العرا . ولمرا ترزل الحالرة ةفسر ا تقريبرا لري السرا دا  %84.5مقارةة م  

 حتم كتابة ل ل التحليؤت.
يماةيررررة مؤورررررات ترسررررم مؤمررررا الحرمرررران لرررردليل السرررركن فرررري ةيةررررو  مررررن 

مة رررررا دون معررررردالت ا العامرررررة وامربعرررررة  ةربعرررررصالخررررردمات السررررركةية المؤ مرررررة. 
وحصة الفرد  %29.8خر  فوق ا  وخاصة لعدد المكارل البي ية في المسكن ام

ياررا. وتتكررون صوفرري الريرر  تتفرراقم الحالررة  %43.5مررن  ررر  المسرركن بةسرربة 
مؤوررر جميع ررا دون  74  الحرمرران لمؤورررات دليررل البي ررة فرري ةيةررو  مررن ةسرر

كيرلرررا صلرررم الةصررر   خمييؤت رررا للعررررا  بقليرررل  وتترررراوا برررين الخمرررل واليلرررح 
مقابررل   %55.7مزريررة فرري يرردد المكررارل البي يررة فرري محرريط المسرركن بةسرربة 

 في يموم العرا . 58.4%
ولررر ل الصرررورا   و وصخيررررا مؤوررررات الحرمررران االقتصررراد  لألسرررر فررري ةيةررر

موير  فري الجردول لرو تغيررت باتجرال التحسرن كييررا فري اميروام امخيررا يمرا 
يلررم مررن المعرردالت المتوسررطة للعرررا  وسرربعة ص  ةصررف ا ا  يوررر مؤوررر  مربعررة

خطرلررا مؤوررر الوارر  صمررن السرركان   %50 ياررا فررو  الرررصدوة ررا. وسررب  مةررا 
اط  الريفيرررررة سرررررر فررررري المةررررراالقتصررررراد  فررررري الريررررر  بحرمررررران اقتصررررراد  لأل

 (.72-)الجدول
يوررير مؤوررر متوسررط دخررل الفرررد الررم حالررة وقررو  ةسرربة م ويررة مررن االسررر 

سررر الموزيررة وفقررا لمتوسررط دخررل الفرررد. فرري ةيةررو  مررن ام% 20دةررم صاررمن 
 صكير من ةص  يدد امسر تق  في ل ل الف ة. 

بالما رررة مرررن الررردخول  20قرررل صمرررن امسرررر تقررر  فررري ف رررة  %53.3وتحديررردا 
سررر صبالما ررة مررن  73كيررر مررنصتخفرريد الفقررر يسررتديي رفرر  دخررول الفرديررة. 
ةفا  لم ف ة المتوسط لمعدل دخل الفرد والعمل يلم تخفيد ةسبة امخةيةو  

قرررل صقرررل و صلرررم مرررا دون ةصررر  الررردخل يرررم الرررم خالعرررا لي يلرررم المرررواد الغ ا يرررة 
قررل مررن صلررم خربعررين بالما ررة فرري مراحررل تاليررة مررن التةميررة صلررم خولكرر ا وصرروال 
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 3،400كير مرن صو  4002مليون ةسمة لعام  535 1 ك. تعداد سكان ةيةو  ل
لر  فررد )او ص 300كيرر مرن صلري  4002. تلرك الةسربة لعرام 4070مليون يام 

سرررا صلرر  ص 20و ةحررو صلرر  فرررد ص 200كيررر مررن ص 4070سرررا( ولعررام صلرر  ص 0.
سررا صلر  صفرراد(. فكير  يمكرن تعزيرز دخرول سربعين ص 1سررا )متوسط حجم ام

 حباط اقتصاد ؟خحالة في 
بالما رة فري  55.3بالما رة مرن االسرر حارر و 17.2 تروز  الحرمران المعيوري 

 الري 
بالما ررة  71.9سررر حاررر و بالما ررة مررن ام 50.0ترروز  الحرمرران االقتصرراد   

 في الري 
 اإلكتفرررراجاالقتصرررراد  فرررري لرررر ل المرحلررررة يلررررم  ترررردييميتركررررز الن صيةبغرررري 

سرركاةية اإلوتوظير  السياسرات العامرة يصرال الخرردمات خالمعيوري يرن طرير  
الخرردمات التعليميررة والصررحية رفرر  جتماييررة( و خالبي يررة )تةميررة وتوجيرا الريايررة 

 17.2بالما ررررة مررررن سرررركان المحافظررررة مرررروزيين بةسرررربة   32)تةميررررة بورررررية( لررررر 
 .بالما ة في المةاط  الريفية 55.3بالما ة في المةاط  الحارية و 

ان صواا  الحرمان بعامة )ري  وحار(  72لم خ 1من الجداول يؤحظ 
تتطل  تحقي  تةمية حقيقية وتطوير اقتصاد  جيد في دخل امسرا صوال وفي 

 17.0فررري مجرررال التعلررريم )مةافع رررا المعيورررية مرررن خررردمات الدولرررة ياةيرررا . ف ررري 
( وفي الخردمات العامرة والبةرم 50.4مقابل  13.5( وفي الصحة ) 66.2مقابل 

( وفرري 38.9مقابرل  6.7( وفرري السياسرة السرركةية )90.6مقابرل   31.1التحتيرة )
ن فراررررية التةميرررررة لواقرررر  االقتصررررراد خ (.30.6مقابرررررل  17.7الةررررواحي البي يررررة )

ن تقروم يلررم تطروير القردرات البوررية  التري تعررر  صالعراقري ومرا يوراب ا لري 
 فال في االقتصاد. صبالتمكين  وتحسين امواا  االقتصادية للسكان مداج 

 تقتررررراسرررربتي امسررررر فرررري الحاررررر والريرررر  للخرررردمات التعليميررررة مجمررررو  ة
وحردا وزةيرة. ومر   03يعطري  (83.2=66.2+17.0)معادلة بحدود تخصيصات

خررر  يقرردم المجمررو  الكلرري مجررامي  الوحرردات الوزةيررة للقطايررات الخدماتيررة ام
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 ا اسررتطايت الحكومررة المحليررة الحصررول يلررم مليررار إوحرردا وزةيررة. فرر 311
قليم ةيةو   فإن صوزان ما يرصد لكل قطا  تكون بحس  الروزن خدوالر لتةمية 

ات بالةسرررررر   تخصيصرررررروحرررررردا وزةيررررررة. تةقسررررررم ال 311الةسرررررربي لررررررا فرررررري الررررررر
لررررم وزة ررررا امصررررلي خ. وكررررل ةسرررربة تعررررود %73%+.،%74+%32+%71+44

 ولك ا للوحدات الوزةية الباقية.% 00و% 40ميؤ الم % 44لتةقسم الر
 320=20+22+741+22+03ن   إباسرررررتخدام لغرررررة الموازةرررررات الماليرررررة  فررررر

فرري رصررد ل ررا مليررار دوالر اسررتيمار   تترروز  كمررا يوحرردا وزةيررة  320تحظررم بررر
تةمية امقاليم يخطط توزي  مواري  . و %700ومجموي ا يساو  ( 7-)اإلطار

طررررة اسررررتيمارات ا العامررررة ب رررر ل التركيبررررة لتوزيعيررررة باإلسررررتفادا مررررن بياةررررات خار 
 فظة ةيةو .االحرمان في مح

 
 
 

 : مثال على السياسة التمويلية التي تسترحها حاالت الحرمان المعيشي في نينوى2-اطار
44%  +17%  +32%  +12،1%  +73% 

20 80 21 79 24.5 75.5 14.5 84.5 36.9

 63.1 

4.5% 17.6% 3.6% 13.4% 8.3% 25.7% 1.8% 10.6% 2.8% 

 8.2% 

 واالقتصاد  المعيشي لحرمانل العاملي التحليل.5
بالتحليل العاملي لدراسة يؤقات متغيرات الحرمان  بححيستعين ال

لم الكو  ين خلم العوامل التم جمعت ا. وي د  صالمختلفة وتوايا 
العوامل الموتركة التم تؤير فم الحرمان االقتصاد . يعمل ل ا االسلو  

ة فم المتواب طبيعة لاالمتغيرات  ات حزمة من اإلحصا م يلم تجمي  
  Factorتكوين ما يسمم العامل و تركيبة متجاةسة ومترابطة فيما بية ا 

ن كل متغير من ص  صويرتبط كل متغير من ل ل المتغيرات ب  ا العامل  
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لمية متغيرات الحرمان يتوب  يلم ل ا العامل بقيم متفاوتة تواا ام
 Giordano, Lauro, and]الةسبية لكل متغير مة ا والمرتبطة ب  ا العامل

Scepi2011,17-28]. 
ويص  التحليل يؤقات التباين التؤزمم بين المتغيرات المتاحة بداللة 

خر  فم مجمويات مختلفة  ول ل المجموية من صقليلة ةسبيا ين متغيرات 
ساسية متفردا لو  لك العامل. يستخدم التحليل صالمتغيرات تميل بةية 

ات المسؤولة ين وكل العؤقة واتجال ا ودرجت ا العاملي لتوخي  المتغير 
فيما بية ا وتحديد اآليار المتداخلة في حاالت الحرمان المعيوي في محافظة 

 ةيةو .
من  ر يلالمكون ال يعاملالتحليل يستخدم ال مجال الحرمانولتمييز 

وارتا ا  و  Unrotated تةاو مالعامل  ير وال تتحميؤ مصفوفة االرتباط
Communality ةو   الستخرا ات الر يسة علومطريقة المب إلستعاةةاب اوف ات

عامل التحليل  ةتا ا تبين(.72-)الجدول في من التحليل العاملي التةاو 
 الحرمان قيالالفريية ل المؤورات كل نخ المكون الر يل لمصفوفة االرتباط

 يلالمقاي بين الترابط تعكل  متبايةة بقيم التوب  معامؤت جدول في ظ رت
 Unrotatedراا يرالمد املو الع واراتخوصن   المعيوة مستويات لوص  الستة

كما في  7لي للتباين م وية ةسبةبو  2 قدرل بتباين واحدا ف ة في كل ا 
 .(.7-)الجدول
 التوبعات يلمص ظ رت varimax rotation بايلم التةاوبات تباينال في

 في قل اصو  0.713 ليميوالتع 0.715 الصحي يم 0.724   السكةي مجالال في
 .  مؤكدا مةطو  فراية الدراسةالعامة الخدماتصخيرا في و  البي ي المجال

 يلم دةمام لي سرالأل االقتصادية الحالة ناب كاملة ةقةاي عطمما ي اول 
في  االقتصادية موااي ا  اوتقييم ات ا  سرام ةظر وج ة من طؤ اإل
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لحرمان المعيوي وخاصة من وصن ا العام االقتصاد  والحرمان الفقر
 التةمية يواملو  .(71-الخدمات العامة لو صلم ا يلم اإلطؤ  )الجدول

 ية.جتماياال التةمية يوامل خؤ  يلم معيةة توبعات ظ رتص البورية
  ات الياةي بالعامل -يجتمايواال البور –الحرمان مقاييل جمي  وظ رت
 وةسبة فقط 3 بحدود كليال التباين كان متقاربة. ف ة امن سالبة وحةة
 الواحد. ةص  بحدود تباين
 
 .Ed; He; P. S.; Ho; En; Econ Depr : تحليل متغيرات )عوامل( الدراسة11-الجدول

Variable   Factor1   Factor2    Factor3    Factor4    Factor5      Factor6    Communality 

Ed            -1.000     - 0.008     - 0.003      0.001        0.002         -0.000        1.000 

He            -1.000      -0.009       0.003       0.002       -0.002         -0.000        1.000 

P.S.          -1.000       0.002       -0.008     -0.002       -0.001         -0.000        1.000 

Ho           -1.000      -0.023        0.003     -0.001        0.001           0.000        1.000 

En            -1.000       0.015        0.007     -0.002       -0.000           0.000`       1.000 

EconDep -1.000       0.023       -0.001      0.002         0.001           0.000        1.000 

Variance   5.9984      0.0014      0.0001    0.0000       0.0000         0.0000      6.0000 

% Var        1.000       0.000        0.000      0.000         0.000           0.000         1.000 

 

 لمدارة بتحميالت وتجميعات العناصرأعل  التناوبات اتباين : 16-الجدول
Varimax Rotation Rotated Factor Loadings and Communalities 

Variable   Factor1   Factor2   Factor3    Factor4   Factor5   Factor6    Communality 

Ed             0.713      -0.701      0.005       -0.003     -0.001      0.000 1.000 

He             0.715      -0.700      0.000       -0.000      0.003     -0.000 1.000 

P.S            .0.707     -0.707       0.011       -0.000      0.000     -0.000 1.000 

Ho             0.724      -0.690      0.000        0.001      -0.001     -0.000 1.000 

En             0.697       -0.717     -0.004        0.003      -0.001      0.000 1.000 

EconDep   0.691      -0.723       0.003       -0.002       0.001     -0.001 1.000 

Variance    3.0065     2.9933     0.0002      0.0000     0.0000     0.0000 6.0000 

%Var        0.501      0.499     0.000     0.000    0.000   1.000   1.000 

 

 

 Factor Score Coefficients:معامالت مجاميع العناصر17-الجدول

Variable        Factor1          Factor2         Factor3         Factor4         Factor5           Factor6 

Ed                  3.931              3.652            -22.496        -185.524       -68.366          611.524 

He                  4.828             4.643            -12.036          14.813          240.349         250.189 

P.S.                -0.893            -0.829            103.117        141.615        18.535            38.728 

Ho                  11.483            11.168          -20.566         32.114          -124.878       -680.170 
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En                  -7.165              -7.592          -22.417          83.489         -50.075          394.713 

EconDep        -11.476           -11.750        -25.613         -86.512          -15.598        -615.237 

 
 محافظة مستو  يلم الستة المجاالت بين العؤقات وبكة تحليليبين 

 ظ رت كنوالس والصحة التعليم معامؤت نص (71-الجدول) ةتا ا في ةيةو 
 امول العاملين في الصحيا الواحد ين تزيد ومعةوية موجبة بتوبعات
 طغم كبير بحرمان البي ية وبعدلا العامة الخدمات ظ رت بيةما والياةي.

 سجلت الةتيجة ل ل البورية. التةمية خدمات من السا دا التوبعات يلم
 بعا ا م  ايلةمتف والمتغيرات الكلية. االقتصادية للحالة رمانح حالة يلمص

 مستو  يلم وك لك المحافظة مستو  يلم السا د الحرمان ةمط تحديد في
 في مما يلمص الري  في يالية حرمان لحالة والحار الري  بين التوزي 
 الحارية. المةاط 

قدرت  71-.7وإلختبار استقرارية العؤقات المقدرا في الجداول اليؤح 
لحرمان المعيوي الفريية ل راتؤومالبين معامؤت االرتباط الجز ية الدراسة 

ووجدت ارتباطات موجبة قوية  (0-الجدول)الواردا في  االقتصاد الحرمان و 
حصة بين كل المؤورات الخاصة بةيةو   باستيةاج مؤور الةسبة الم وية ل

ويؤقتا م  ( 70-في )الجدول X2في العرا   جمالي المحرومينخمن  ةيةو 
. ولي مسالة مةطقية وتدلل باقي المعامؤت يلم المؤورات الخاصة بةيةو 

 القبول بالمؤورات المستخدمة والتعويل يلي ا. 
 الحرمان المعيشي واالقتصادي راتؤشم بين الجزئية االرتباط معامالت: 18-الجدول
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ولتصررررررور الحالررررررة الكليررررررة واررررررعت مقارةررررررة مقررررررادير الحرمرررررران المعيورررررري 
واالقتصررراد  لعمررروم سررركان ةيةرررو  يلرررم مسرررتو  كرررل مجرررال مرررن المجررراالت 
-المكوةة لحالة الحرمان الكلية بوكل موترك في مخطط بياةي. فري )الوركل

  فرررري رسررررم خارطررررة ص( يؤحررررظ االتجررررال التصررررايد  لعرررردد السرررركان برررراآلال4
لرم خالحرمان العامة. تتردر  الحالرة مرن الحرمران مرن مؤوررات السركن وصروال 

مؤوررررررات الخررررردمات العامرررررة. وامخيررررررا تميرررررل الجرررررزج امكبرررررر مرررررن الحرمررررران 
سكان ةيةو  البال   من %32.0ل  ةسمة  يميلون ص 812.2المعيوي  وبحدود 

 ص(. 0-كما لوحظ في )الجدول 4070ال  ةسمة في  .4.3يددلم 
يلرررم مرررن حرمررران الخررردمات العامرررة بقليرررل. وبررراقي صوالحرمررران االقتصررراد  

ةروا  الحرمرران فرري مجراالت التعلرريم والصررحة والبي ررة والسركن صلررون ةويررا مررا. ص
مررن  %97.5ولكررن الخرردمات العامررة  وبخاصررة الك ربرراج لرري المورركلة. حيررح 

لعامررررة. مرررردادات الطاقرررة الك ربا يررررة اا  السررركان يعرررراةون مررررن ةقررر  اسررررتقرارية و 
 %65.7تةررتظم بعرردلا حرراالت الررةق  بوسررا ل الررتخل  مررن الةفايررات وبةسرربة 

مرررن  %39.0مرررن سررركان ةيةرررو   ومحدوديرررة الرارررا يرررن ةوييرررة ميرررال الورررر  
السرركان وةقررر  وسرررا ل الصررر  الصرررحي بالةسررربة  ات رررا تقريبررا كمرررا مرررر فررري 

يرررررداد حررررراالت الحرمررررران مرررررن خررررردمات القطايرررررات خ(. ومجمرررررو  3-)الجررررردول
لرر  ةسررمة بقليل.الصررورا ص 1400مكوةررة للحرمرران المعيورري تتجرراوز الخمسررة ال

صيمررر  فررري المةررراط  الريفيرررة مة رررا فررري المةررراط  الحاررررية لةيةرررو  وتسرررتاير 
كيررر لتحقيرر  ترروزان قطررايي يحررافظ يلررم الةمررو فرري صبتركيررز االلتمررام بورركل 
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فارل مر  تحسرن اسرتقرار المعيورة لةراك المخططرين صالقطا  الزرايي بوتيرا 
 (.4-)الوكل     من 

 

 تحليل خارطة الحرمان ومستويات المعيشة  .2
تقررردم مؤوررررات الحرمررران مرررن الخررردمات العامرررة تصرررورا وافيرررا يرررن خارطرررة 
اموارررا  المعيورررية واالقتصرررادية فررري العررررا   ومة رررا فررري ةيةرررو . والبياةرررات 

لميت ررا وااليتمررراد يلي ررا فرري التحليررل قررد ال يمكرررن صالمتاحررة يلررم الررر م مررن 
ي ا كييرا في التقدير القياسي لآليار يلرم االقتصراد المحلري يلرم االيتماد يل

مسررتو  المحافظررة الواحرردا. وقررد يمكررن  لررك يلررم مسررتو  المؤورررات الجز يررة 
المكوةة للمؤورات الر يسة لكل ةو  من الخدمات. فالمعلومرات المتاحرة تارم 
خمسرررة مؤوررررات ر يسرررة مكوةرررة للحرمررران المعيوررري ومؤورررر سرررادل للحرمررران 

لررم تسررليط خصرراد  وكررل مة ررا مبةرري مررن مقرراييل يرردا. سرريعمد التقرردير االقت
الارروج يلررم اآليررار المقرردرا لحرراالت الحرمرران يلررم امداج االقتصرراد  يلررم 
-المستو  الكلي للعرا   تم يدا لتقرديرلا يلرم مسرتو  ةيةو .يجمرل )الجردول

اليمررراةي  مؤوررررات الحرمررران المعيوررري واالقتصررراد  لمحافظرررات العررررا م( 71
  ولي تعبر ين ةس  يردد امسرر مرن سركان كرل محافظرة التري توركو يور

مررن الحرمرران بحسرر  ةررو  الخرردمات. ولغيررا  المعلومررات يررن الةرراتا المحلرري 
االجمررالي يلررم مسررتو  المحافظررة الواحرردا فررؤ يمكررن تقرردير يؤقررة لمؤورررات 

سررررلو  قياسرررري للتقرررردير صلررررم خالحرمرررران يلررررم االقتصرررراد. لرررر ا تلجررررا الدراسررررة 
 المتغير الولمي.باستخدام 
العررام االقتصرراد   داجلررألتقريبرري قررر  مقيررال صمسررتو  المعيوررة دليررل يعررد 

التررري تتمتررر  بحالرررة اقتصرررادية معيةرررة فررري مجررراالت  مسررررمعبررررا يةرررا بةسررر  ا
يررردد امسرررر التررري  ف رررو يعبرررر يرررن. الررردخل وفرررر  العمرررل واإليالرررة والتملرررك

مقررراييل تبررردص بحالرررة مقررراييل الفرييرررة المكوةرررة ل ررر ا المؤورررر. لررر ل الورررمل ا الت
الرردخل الفرررد  لكررل فرررد يلررم سررلم ف ررات الرردخول فرري المجتمرر  وتتررراوا بررين 
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يالة وتملك امصول باقي المقاييل بين حالة البطالة وحالة العمل ومعدل اإل
تكرون امسرر الترري  وتملرك السرل  المعمررا وتقيرريم امسررا لوارع ا االقتصرراد .

يرروز وفقررر فرري مسررتو  المعيوررة.  لررم حالررة اقتصررادية جيرردا فرري حالررةختفتقررر 
ودليررل مسررتو  المعيوررة المعتمررد فرري لرر ا الصرردد يتكررون مررن تسررعة مؤورررات  

م(. تقيل الحالة اإلقتصرادية لألسرر فري ةيةرو   مرا 40-لي كما في )الجدول
مررن ف رات الرردخل فرري  %40دةررم صيتصرل بالرردخل وةسرر  امسرر الترري تقرر  فري 

فري امسربو   50$لرم مرا يعرادل مكاةيرة حصرول ا يخالمجتم   والتي توك في 
و ير رااية بوكل او آخرر يرن  (ID 2000 = 1$)حيح  4002باسعار يام 

قرل مرن صو ص 1صفرراد وتمتلرك  5حالة العمل مفراد امسررا التري تعيرل صكيرر مرن 
سلعة معمرا وال تمتلك واحدا من السل  المعمرا  فاؤ يرن تصرةي   72الم 

 امسرا لواع ا االقتصاد .
لرر ا المؤوررر يلررم مؤورررات الحرمرران مررن خرردمات البةررم التحتيررة  واةحرردار

ساسية يقيل وكل العؤقة وتايير كل مة ا يلم الوا  والخدمات العامة وام
االقتصررراد  لألسررررا. والتقرررديرات اآلتيرررة تبرررين صيرررر كرررل مرررن حررراالت الحرمررران 

 المعيوي يلم الحرمان اإلقتصاد  لألسر في محافظات العرا  
LLI=-40.4+0.0254 Ed +0.557 He+0.188 If+0.318 Ho+0.264 Env+0.300 Es..(1) 

           (-4.26) (0.52) (3.68)(3.34) (2.56)4.43) (3.04) 

S = 2.960       R-Sq = 96.6%     R-Sq(adj) = 94.8% 

 

 : مستويات الحرمان المعيشي واالقتصاد  في نينوى )ريف وحضر(0-الشكل
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 Minitab, Release 15باستخدام برمهية مخططات برنام : 0-لهدولالمصدر: بيانات ا

 

الحرمان بيةت وجود آيار موجبةوم مة  ات معةوية  متغيرات كل
حصا ية يالية في الدليل  باستيةاج الحرمان من التعليم لم تكن يؤقتا خ

(. وم راد التحليل استبعد 7-حصا ية )الةمو  خااليجابية  ات داللة 
مان من التعليم من الةمو   وصييد التقدير فارتفعت المعةوية متغير الحر 

 ( 4-حصا ية لجمي  المتغيرات كما في )الةمو  اإل
LLI=- 40.8+0.590 He+0.190 If + 0.309 Ho+0.260 Env+0.298 Es..(2) 

 (-4.45)(4.48)(3.51) (2.59)  (4.54) (3.12) 

S = 2.868     R-Sq = 96.6%      R-Sq(adj) = 95.1% 

 
لم تايير وااا. فاةخفاد الةسبة الم وية لألسر خ توير ل ل التقديرات

لم اةخفاد الةسبة خيؤد   %1المحرومة من الخدمات العامة بمقدار 
. %0.19الم وية لألسر التي تعاةي من اةخفاد مستو  المعيوة بمقدار 
ياا ص %1واةخفاد ةس  امسر المحرومة من الخدمات البي ية بمقدار 

لم ارتفا  مستو  المعيوة بتقليل ةس  امسر التي تعاةي من خ  يؤد
قيمة المقط  سالبة تؤور كفاجا . %0.26اةخفاد مستو  المعيوة بمقدار 
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ن زيادا خحجمية كلية مةخفاة في امداج وتقديم الخدمات.بعبارا صخر   
من امسر يحسن مستو  المعيوة بةسبة  %1اإلكتفاج من الخدمات العامة لر 

يرف  مستو  المعيوة لر  %1وزيادا االكتفاج من الخدمات البي ية  0.19%
من امسر.القيمة المحتسبة لدليل مستو  المعيوة من خط اإلةحدار  0.26%

 المقدر  لةيةو  
Nin. LLI =- 40.8 + 0.590 He+ 0.190 If + 0.309 Ho+0.260 Env+0.298 Es 
 =-40.8 +0.590 (25.6) +0.190 (50.7) +0.309 (17.2) +0.260 (22.0) 

+0.298 (57.2) 
 =- 40.8 +15.104 + 9.633 + 5.3148 + 5.72 + 17.0456 
 =- 40.8 + 52.8174 = 12.0174. ..(3) 

 ولمحافظة صربيل 
Erbil LLI=- 40.8+ 0.590 (15.7) +0.190 (27.0) + 0.309 (18.3) +0.260 (14.7) + 

0.298 (43.9) 
 = - 40.8 +9.263 + 5.13 + 5.6547 + 3.822 + 13.0822 
 = - 40.8 + 36.9519 = -3.8481...(4) 

-ومربيرررل12.0174 ويليرررا  فالقيمرررة المقررردرا لمسرررتو  المعيورررة فررري ةيةرررو  

. امولم فو  خط االةحدار المقدر والياةية تحتا. امخيرا تام ةسبة 3.8481
قررل بكييررر مررن ةسرربة امسررر صربيررل بمسررتو  معيورري مترردةي صسررر مررن سرركان ص

 مايلة من صسر ةيةو .الم
وةظيرررررل  29.0م( لةيةررررو  71-قيمررررة دليررررل مسررررتو  المعيوررررة مررررن )الجرررردول

. وصربيررررل تتميررررز بررررادةم ةسرررربة مررررن امسررررر  ات مسررررتو  معيوررررة 15.5مربيررررل 
لم مستو  المعيوة مربيرل  مريؤ خالمةخفد يلم مستو  العرا . وللوصول 

. ومرررررن %13.5فررررري ةيةرررررو  يةبغررررري التخفررررريد بمقررررردار الفرررررار  بية مرررررا ولرررررو 
فررإن كررل وحرردا م ويررة واحرردا تحسررن برردليل المعيوررة تسررتلزم  مررن  3-المعادلررة
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خررر  ومررن خررؤل قيمررة معررامؤت التررايير  تخفرريد ةسرر  امسررر صمررور صبررين 
ومعررا تخفرريد ةسرر   10.1=50.7/5)لررم الخمررل )خمحرومرري الخرردمات العامررة 

 . وللصررررحة(5.5=22/4)لررررم الربرررر  خامسررررر محرومررررة مررررن الخرررردمات البي يررررة 
 وللسرركن يلررح الوحرردا وللحالررة االقتصررادية اليلررح كرر لك. 1.7تخفرريد بمقرردار 

لررررم لرررر ل التخفياررررات  فررررإن قيمررررة دليررررل مسررررتو  خوبتطبيرررر  سياسررررات تررررؤد  
 لم خالمعيوة تةخفد 

Nin. LLI=- 40.8+0.590 He+0.190 Inf+ 0.309 Ho +0.260 Env+ 

0.298 Es 
= - 40.8 + 0.590 (25.6)/3+0.190 (50.7)/1.7+0.309 (17.2)/3+0.260 

 (22.0)/4+ 0.298 (57.2)/3 

=- 40.8 +15.104/3 + 9.633/1.7 + 5.3148/3 + 5.72/4 + 17.0456/3 

= - 40.8 +18.4 = -22.4...(5) 
 

فرررري حررررال ةجرررراا الج ررررود بتحقيرررر  تلررررك التخفياررررات بةسرررر  امسررررر  ات 
ة الحرمرران مررن المؤورررات المعيوررية للصررحة والخرردمات العامررة والسرركن والبي رر

والحالة االقتصادية بالمعامؤت المطلوبة تةخفد قيمة دليل مستو  المعيوة 
ولرري قيمررة تقديريررة تحررت خررط اإلةحرردار صدةررم بكييررر  (22.4-)لررم خفرري ةيةررو  

 (:40-من )الجدولربيل.صمن القيمة المقدرا للمستو  المعاوي في 
     ..(6) 

yNin = 31.2 + (-22.4)= 8.8. 
 

يمرة المقردرا لةسر  امسرر  ات الحرمران المعيوري فري ةيةرو  بعرد معدل الق
ن دليرل مسرتو  المعيورة فري ةيةرو  صج ود تةمية الخدمات العامة. ل ا يعةري 
فقررط. ولررو ةصرر  قيمررة  8.8لررم خ 29.0يررةخفد بموجرر  تلررك السياسررات مررن 

لرررم اررررورا تخفررريد خدليرررل صربيل.بصررريا ة مختصررررا  لررر ل التقرررديرات تورررير 
والمحرومرررة مرررن  الخمااا لرررم خحرومرررة مرررن الخررردمات العامرررة ةسررر  امسرررر الم
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 1.7مرن صصرل  1والمحرومرة مرن خردمات الصرحة  الربعلم خالخدمات البي ية 
 الثلاثلرم خوالحالرة االقتصرادية  الثلاث ومن خدمات السكن0.59 و ما يعادل ص

فقرط  %8.8لرم خك لك  تكون الةتيجة تخفيد ةس  امسر المحرومة معيويا 
فرري حررال تحقيرر  الةجرراا بةصرر  ةتررا ا تلررك السياسررات تكررون صو  فرري ةيةررو .

لرم ارع  لر ا المسرتو   خالحصيلة تخفيد ةس  امسر المحرومة معيوريا 
لررم خيمكررن لتلررك السياسررات الوصررول  ربيررل.صلررم مسررتو  ةظيرررل فرري خوالمقررار  

ربررر  سرررةوات  تتررروز  في رررا ج رررود صلرررم خةجررراز خرررؤل يرررؤح لررر ا المرررد  مرررن اإل
-  بحسرر  توزيرر  سرركان امقاررية  كمررا فرري )الجرردولالعمررل يلررم اسررر ةيةررو 

 م(.47
كمال خمن استمارات المسا لم توف  في  ا  يددن صيبدو  يلم ما قديؤحظ 

فقااج يقرا لرم يردر   ويمومرا يؤخر  بالةسر  الفعليرة لتوزير  السركان بياةات ال
 . كيررر مررن الخرردمات صو صفرري الواقرر  تترراير امسررر المحرومررة مررن واحرردا حية رر  
عكل  لرك يلرم واقع را االقتصراد   كمرا بيةرت التقرديرات فري ةسرلبا وير العامة

صيرؤل. والبحررح فرري المسرتو  المعيورري الرر   يتراير برردورل بالحالررة اإلقتصررادية 
حرررردلما يلررررم اةتاجيررررة العمررررل صو صيقررررود الررررم حالررررة مررررن توقرررر  تررررايير كلي مررررا 

و صود سرر ام ا فري الةرراتا محرردخواإلسر ام فرري امداج اإلقتصراد  العررام. فيكرون 
  ير كبير و ير فايل في امداج امفال ومن يم في الةمو االقتصاد .

ن ل ل امسر المحرومة ال تس م بالةاتا صيةد ل ل الحالة يفترد التحليل 
جمرررررالي  فالةسررررر  المتبقيرررررة لألسرررررر التررررري ال تعررررراةي مرررررن حررررراالت المحلررررري اإل

م فيرررا. الحرمررران فررري واحررردا صو صكيرررر مرررن القطايرررات الخدماتيرررة المبيةرررة تسررر 
خرررر  حررردالما ال تةرررتا وامخفيكرررون لرررديةا مجمرررويتين كبيررررتين فررري المجتمررر   

فيررا. لرر ل  1فرري متغيرر الةرراتا وامخررر  القيمررة  0تةرتا. امولررم تعطررم القيمررة 
وارررا للعؤقرررة المقررردرا. فررري لررر ل الحالرررة يمكرررن صالصرررورا ربمرررا ترسرررم مؤمرررا 

م( التررري 71-لاحتسرررا  متغيررررات االكتفررراج مرررن الخررردمات مرررن بياةرررات )الجررردو 
. ولي الةس  المكملة للعدد الصرحيا لكرل حالرة  متغيرات الحرمانتعبر ين 
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ولرررري الحرررراالت المقابلررررة للحرمرررران  والترررري يمكررررن تسررررميت ا بحرررراالت اإلكتفرررراج 
 المعيوي واإلكتفاج من الخدمات العامة.

 
 الحرمان مت يراتاالرتباط بين 

يرررة ةفسررر ا. وإلجرررراج فررري التعامرررل مررر  لررر ل الحالرررة تبةرررم الفراررريات التقدير 
التقررردير القياسررري للعؤقرررات التاييريرررة  يلقرررم الاررروج يلرررم معرررامؤت اإلرتبررراط 
الجز يررة بررين مؤورررات اإلكتفرراج المعيورري التفصرريلية الخمسررة ودليررل اإلكتفرراج 
لمستو  المعيوة.مصفوفة معامؤت ارتباط بيرسون تبين اآلتي  الحرمان من 

المتغيررررات امخرررر . ولكررر ا  الخررردمات الصرررحية يلرررم تررررابط ارررعي  مررر  كرررل
و  0.57لبررراقي المتغيررررات مررر  اسرررتيةاجات  بإرتباطرررات متوسرررطة تترررراوا برررين 

 LLI.d(. ولكررن دليررل الحرمرران مسررتو  المعيوررة 44-كمررا فرري )الجرردول 0.67
ارترربط بمعررامؤت قويررة مرر  متغيرررات الحرمرران المعيورري مررا يرردا الحرمرران مررن 

 . Education deprivation (Ed.d)الخدمات التعليمية
 

 االرتباط بين مت يرات الكتفاء
معرررامؤت االرتبرررراط الجز يرررة بررررين متغيررررات اإلكتفرررراج مررررن جرررر  احتسررررا  

العامرررة للعؤقرررات البيةيرررة  المؤمرررا(. 42-)الجررردول كمرررا مبرررين فررري الخررردمات
فرري السررطر الرابرر   Envلمؤورررات االكتفرراج  يررر قويررة. فقررط الخرردمات البي يررة 

 PSمتوسررررررطة مرررررر  الخرررررردمات البلديررررررة العامررررررة يجابيررررررة خكاةررررررت  ات يؤقررررررة 
وامساسرررية )ك ربررراج  مررراج  تةظيفرررات  صرررر  صرررحي..( والخررردمات السررركةية 

Ho.  لكررن دليررل مسررتو  المعيوررة ارترربط بعؤقررة قويررة مرر  قطررايين  الخرردمات
السكةية والخدمات البي ية.. وبعؤقة متوسرطة مر  قطرايين آخررين  الخردمات 

. المر كور سر  فري السرطر امخيرر مرن الجردولاإلقتصادية لأل ةالعامة والحال
 .ول ا ما ي تم با التحليل. ف ل ستكون االتجالات ممايلة في التقدير الكمي
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 حرمانالمعيشي وال حرمان: معامالت االرتباط الهزئي بين عوامل ال00-الهدول
 االقتصاد  ألسر نينوى

          Ed.d  He.d PS.d Ho.d En.d Es.d 

He.d        0.525 
                                0.025 
PS.d        0.407   -0.146 
  0.094    0.564 
Ho.d       0.610    0.368    0.571 
  0.007    0.133    0.013 
En.d        0.402    0.181    0.670    0.618 
  0.099    0.473    0.002    0.006 
Es.d         0.477    0.384    0.337    0.511    0.333 
  0.045    0.115    0.172    0.030    0.177 
lli.d        0.759    0.477    0.698    0.827    0.816    0.668 
                 0.000    0.046    0.001    0.000    0.000    0.002 

Cell Contents: Pearson correlation, P-Value 
 

 النات  المحلي االهمالي  فيالحرمان آثار  .1
جمالي يقال الةاتا المحلي اإل فيلتقدير آيار متغيرات الحرمان/ اإلوبا  

وموالدات   امخير بمتغير ولمي  تاخ  فيا موالدات الحرمان القيمة صفر
مرر  جرردول المتغيرررات  م71 . ودمررا الجرردولآةفررا   كمررا مررر  7ورربا  القيمررة اإل

 OLSطريقرررررة باسرررررتخدام جرررررداول التقدير صيطرررررت   لميالمتغيرررررر الرررررو و  المقابلرررررة
 العؤقات اآلتية 

GDP =0.058+0.00003 Ed+0.00961He+0.00022 PS+0.00735 Ho-

0.00164 Env-0.00671 Es ..(7) 

(0.54) (0.02)     (3.68)      (0.18)       (3.18)       (-1.26)       (-3.53) 

                                               S = 0.09352     R-Sq = 97.2%     R-Sq(adj) = 96.6% 

صن الةررراتا المحلررري اإلجمرررالي يةحرررردر  (7)يف رررم مرررن العؤقرررة المقررردرا رقرررم 
والخررردمات السررركةية  Heيجابيرررة ومعةويرررة يلرررم  الخررردمات الصرررحية خبعؤقرررة 

Hoعامرة.   ولم تتاكد معةوية اآلياراإليجابية للخدمات التعليميرة و الخردمات ال
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الةرراتا  فريتراييرات سرالبة للخردمات البي يرة وللحالرة اإلقتصرادية لألسرر  لةراكو 
ط المتعرردد ومعامررل التحديررد فررو  ابررالمحلرري. ويؤحررظ ارتفررا  قرريم معامررل االرت

لرم وجررود مورركلة االرتبراط الخطرري المتعردد بررين المتغيرررات. خممرا يوررير  96%
ن لررر ا قرررد ال يمةررر  مرررن صال خن التقرررديرات لعيةرررة مقطعيرررة  ص مرررن ويلرررم الرررر م

لرم حر   خوبدل الكور  والمعالجرة  يعمرد التحليرل ظ ور موكلة القيال ل ل.
جرررراج لرررم ولكرررن لرر ا اإلمتغيررر الخررردمات البي يررة لعررردم مةطقيرررة ورركل العؤقرررة. 
 .(8)يغير من صورا العؤقة وت. كما في الةمو   المقدر 

GDP = - 0.196 - 0.00254 Ed + 0.0104 He - 0.00079 PS + 0.00854 

Ho - 0.00168 Env    ..(8)  

(-2.09) (-1.07)  (3.39)  (-0.55)   (3.17)   (-1.10) 

                                                S = 0.1100      R-Sq = 96.0%     R-Sq(adj) = 95.3% 

 
. الخدمات الصحية والسكةية المتغيران لم تتغير صورا العؤقات كييرا

حصا ية وااحة  م  تغير وحيد لو تغير قيمة المقط  خوحيدان بمعةوية ال
لم تاكيد حالة اع  خلم سالبة معةويا  مويرا خمن موجبة  ير معةوية 

داج الكفاجا العامة لحالة الخدمات المعيوية بعامة وتاييرلا السلبي يلم ام
فبدت  Envوالخدمات البي ية  PSما الخدمات العامة صاإلقتصاد  المحلي. 

آيارلما سلبية ولكن بدون تاكيد  لك. ولم تزل موكلة التداخل الخطي 
لم ةظرا يلم خالمتعدد قا مة بين المتغيرات. وتحتا  الصورا التحليلية 

 معامؤت االرتباط الجز ي بين المتغيرات. 
دليل مستو  المعيوة  ظ ر الةاتا المحلي اإلجمالي بعؤقة  فاؤ ين

حرمان المعيوي. فقد ارتبط امخير بعؤقات طردية قوية جيدا م  متغيرات ال
م  يؤح متغيرات  لي  خدمات التعليم والصحة والسكن  فاؤ ين دليل 

ول ا تاكيد صحة الفراية بتقري  صمستو  المعيوة. ول ا لا يدا ماامين  
دليل مستو  المعيوة بالةاتا المحلي في التقديرات المبحح الساب   حول 
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ظ. والمامون الياةي لقياسي لخارطة الحرمان ومستويات المعيوةالتحليل اظ
ن المتغيرين الوحيدين ال ين ارتبطا بعؤقة اعيفة لما صالم م ك لك 

الخدمات العامة والخدمات البي ية. ول ا ما يفسر يدم معةوية اآليار المقدرا 
من صكير  –الةاتا المحلي. ول ان المتغيران لما الل ان ارتبطا  فيل ما 

بةس  امسر المحرومة من الخدمات العامة والبي ية  ول ا  -جمي  المتغيرات
اافي يلم تعبير المتغير الولمي تقريبيا ين متغير الةاتا المحلي ختاكيد 

االجمالي. والمؤحظة الوحيدا  ير المتوقعة لي ارتباط الةاتا المحلي م  
ديم لفراية امداج  يااصالحالة االقتصادية بعؤقة سلبية متوسطة. ول ا 

كير من الخدمات بصورا صو ص ير الكفوج لألسر  ات الحرمان من واحدا 
يامة في الةاتا المحلي اإلجمالي. مما يديم اتجالات التحليل وسؤمة 

المتغيرات المؤيرا معةويا  لم محاولة اختيار حزمةخالتقدير.ل ا يتجا اإللتمام 
محلي اإلجمالي  م راد تحليل في امداج اإلقتصاد  مقاسا بالةاتا ال

 السياسة  والحصول يلم صفال ةمو   قياسي 
 

GDP = - 0.233 + 0.00932 He - 0.00119 If + 0.00841 Ho - 0.00182 

Env..(9) 

(-2.65)    (3.22) (-0.85)  (3.12)         (-1.19) 

        S = 0.1102      R-Sq = 95.8%     R-Sq(adj) = 95.3%    F= 177.4 
 

ربعة متغيرات. ويؤكد يدا جواة   صيركز يلم  (9)الةمو   المقدر في 
لم ا  كفاجا امداج العام لخدمات المستو  المعيوي والمستو  االقتصاد  ص

يجابيا خوالسكن لما الوحيدان م مان  متغير  الصحة  لألسرا سالبة معةويا
يرا بمرحلة تراج  في امداج اإلقتصاد   ولما بالمةاسبة صقل القطايات تا

اقتصاد العرا   مسبا   مة ا البةية التحتية ل ما كاةت ةويا ما مسايدا في 
استمرار   صؤحا من بقية القطايات الخدماتيةخسر  صقل تاررا و صن يكوةا ص

خيرا صو   اآليار السالبة  ير المؤكدا للخدمات العامة والخدمات البي ية
 لمتغيرات التوايحية.استمرار موكلة التداخل الخطي بين ا
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(  واستةادا 42-توير مصفوفة معامؤت االرتباط الجز ية في )الجدول
لم التداخل الخطي العالي تماما بين متغير  خ Ferrar-Globarلم اختبار خ

الصحة والسكن. وكؤلما يرتبطان ارتباطا كبيرا بالمتغير المعتمد ولو الةاتا 
لم استخدام اةحدار خت القادمة جمالي. ل ا ستعمد التقديراالمحلي اإل

stepwise  بطريقة اإلستبعاد الخلفيbackwardelimination الخطوا امولم .
لي ا خوملت جمي  المتغيرات السابقة وصاا  البرةاما  (10)في الةمو   

اافة ل ا المتغير  ير إدليل مستو  المعيوة متغيرا سابعا. ل ا التقدير ب
 العؤقات كييرا  وكما ياتي 

جميررررر  المتغيررررررات المسرررررتقلة  ات يؤقرررررة موجبرررررة مررررر  الةررررراتا  بمرررررا في رررررا  (7
الخدمات العامة والخدمات البي ية  باستيةاج دليرل مسرتو  المعيورة سرال  

 معةويا.
كرررررل المتغيررررررات امخرررررر  موجبرررررة الترررررايير معةويرررررا بالةررررراتا سرررررو  الحالرررررة  (4

الخطروا  االقتصادية والتعليم لم تتاكد معةويت ما. ول لك اسرتبعد امول فري
 .3واستبعد الياةي في الخطوا  2

الخرردمات -السرركن-الصررحة  زادت المعةويررة االحصررا ية للمتغيرررات امربرر  (3
والخررردمات البي يرررة  ومع ررررا المتغيرررر الخرررامل السرررال   مسررررتو   -العامرررة

 المعيوة وبمعةوية يالية للجمي .
 بقيت الكفاجا الحجمية العامة في امداج سالبة في قيمة المقط . (2
موكلة التداخل الخطي قا مة ولي في الحقيقرة ال ترؤير يلرم اتجرال  بقيت (.

ول يرردم اكتمررال سررؤمة التحليررل لررألداج االقتصرراد  التحليررل لسررببين  ام
ن الةمرررررو   المرررررراد تقرررررديرل صحرررررد القطايرررررات الخدماتيرررررة  اليررررراةي صبغيرررررا  

وااليتمرراد يليررا فرري التحليررل يمكررن االيتمرراد يليررا م ررراد التةبررؤ  وفرري 
 حالة ال اير من بقاج الموكلة.ل ل ال

وصخيرررا  صييررد تقرردير العؤقررات يية ررا ولكررن بطريقررة اإلختيررار اممررامي فرري 
  وبسرررررب  (10a) ةفسرررررالرررررم خطررررروات الةمرررررو   خارررررافة المتغيررررررات المسرررررتقلة خ
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اررافة متغيررر التعلرريم.  وكرران مررن المتوقرر  ان يارري  خخطرروات كرران آخرلررا 
ارافة متغيرر خو بعرد ص  قبرل ص لك  البرةاما الحالة االقتصادية في امخيرر كر

التعلرريم. وكرران اسررتمرار وجررود متغيررر الحالررة االقتصررادية مةرر  الخطرروا الياةيررة 
ارافة خلرم خاع  الةمرو   المقردر فري الخطروات امخرر . فالبرةراما يسرتةد ص

Rالمتغيرررات بةسرر  متزايرردا فرري قيمررة 
صلميررة المتغيرررات بصررر  الةظررر يررن  2

 (10) مررررن الةمررررو   3ن الخطرررروا صمكررررن القررررول ومعةويت ررررا اإلحصررررا ية. لرررر ا ي
 فال تقدير يمكن االيتماد يليا للتحليل والسياسة.صالساب  لو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: معامالت االرتباط الهزئي بين عوامل االكتفاء المعيشي والكتفاء االقتصاد  ألسر 03-الهدول

 % نينوى
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           Ed   He   PS    Ho   Env    Es 

He        0.432 

             0.073 

  

PS       -0.171   -0.168 

             0.497    0.505 

 

Ho       -0.043    0.317    0.569 

              0.865    0.199    0.014 

 

Env      -0.089    0.181    0.639    0.634 

              0.724    0.473    0.004    0.005 

 

Es        0.087      0.388    0.374    0.498       0.335 

            0.732      0.112    0.126    0.035       0.175 

 

LLI       0.086    0.477     0.682    0.817       0.816      0.673 

              0.736    0.046    0.002    0.000        0.000      0.002 
Cell Contents: Pearson correlation, P-Value 
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في  الهمالي المعيشية والنات  المحليالمؤشرات الفرعية بين  : معامالت االرتباط الهزئي02-الهدول
 نينوى

Sub-ind . Ed             He           PS           Ho         Env          Es          LLI 

He        0.805 

             0.000 

 

PS       -0.189   -0.528 

             0.271    0.001 

 

Ho        0.827    0.947   -0.328 

             0.000    0.000    0.051 

 

Env       0.580    0.466    0.280    0.596 

              0.000    0.004    0.098    0.000 

 

Es        -0.153   -0.481    0.543   -0.410   -0.006 

             0.373    0.003    0.001    0.013    0.972 

 

LLI       0.864    0.801    0.012    0.882    0.816   -0.062 

             0.000    0.000    0.943    0.000    0.000    0.720 

 

GDP     0.764    0.972   -0.510    0.948    0.441   -0.572    0.747 

             0.000    0.000    0.001    0.000    0.007    0.000    0.000 

Cell Contents: Pearson correlation, P-Value 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ;Ed; He; PS; Ho بانحدار النات  متدر  الخطوات على مت يرات الدراسة  10: النمو   05الهدول 

Env; Es; LLI 
  Step       1    2     3 

Constant      -0.4275       -0.4116       -0.3414 
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Ed                 0.0034           0.0034          

T-Value        1.63                1.67          

P-Value        0.114              0.105 
 

He               0.0166             0.0164       0.0164 

T-Value        5.45                6.67            6.49 

P-Value       0.000               0.000          0.000 
 

PS               0.0035              0.0035        0.0031 

T-Value        2.42                2.67                2.37 

P-Value       0.022                0.012            0.024 
 

Ho               0.0107              0.0106           0.0103 

T-Value      4.83                   5.38                5.13 

P-Value       0.000                0.000             0.000 
 

Env            0.0037               0.0036            0.0028 

T-Value        1.91                 2.44                1.97 

P-Value       0.066               0.021              0.058 
 

ES               0.0003                   

T-Value         0.10 

P-Value         0.917                   

 

LLI          -0.0195                -0.0190         -0.0159 

T-Value       -3.38                -5.42              -5.22 

P-Value        0.002                0.000            0.000 
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------------------------------------------------------- 

S              0.0802                 0.0788             0.0811 

R-Sq          98.00                 98.00               97.80 

R-Sq(adj)     97.50               97.58               97.44 

C-p             8.0                    6.0                   6.7 

Backward elimination.  Alpha-to-Remove: 0.1, Response is   GDP    on  7 predictors, with 

N =   36 

 

 

 ;Ed; He; PSاالنحدار متدر  الخطوات بطريسة الضافة األمامية للمت يرات  10a: النمو  02الهدول 

Ho; Env; Es; LLI 

 Step    1      2      3       4        5       6                7 

Constant   -0.35238     0.01642   0.04979      -0.03390    -0.17605    -0.31161      -0.42747 

 

He          0.01705         0.01590   0.01015        0.01010     0.01383     0.01606       0.01659 

T-Value  24.04            22.44         5.75             6.10           5.10            5.16             5.45 

P-Value       0.000        0.000       0.000            0.000          0.000         0.000          0.000 

 

Es                               -0.0062      -0.0071     -0.0039        -0.0028      -0.0005        0.0003 

T-Value                      -3.36         -4.39          -1.88           -1.35           -0.21             0.10 

P-Value                        0.002         0.000         0.070           0.188         0.838          0.917 

 

Ho                                                  0.0060      0.0097       0.0094         0.0102         0.0107 

T-Value                                          3.48             4.26          4.24             4.51            4.83 

P-Value                                            0.001       0.000         0.000          0.000            0.000 

 

LLI                                                                 -0.0052       -0.0093     -0.0150         -0.0195 

T-Value                                                         -2.30           -2.86         -2.88              -3.38 

P-Value                                                            0.028           0.008       0.007             0.002 

 

PS                                                                                       0.0024      0.0030            0.0035 

T-Value                                                                             1.71          2.06                 2.42 

P-Value                                                                               0.098        0.049              0.022 

 

Env                                                                                                     0.0026             0.0037 

T-Value                                                                                             1.39                   1.91 

P-Value                                                                                               0.175               0.066 
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Ed                                                                                                                                0.0034 

T-Value                                                                                                                      1.63 

P-Value                                                                                                                        0.114 

 

S                 0.121           0.106         0.0919         0.0863        0.0838        0.0825       0.0802 

R-Sq           94.44           95.86         97.00            97.43         97.66          97.81         98.00 

R-Sq(adj)    94.28           95.61         96.72           97.10          97.27          97.35        97.50 

C-p             45.7             27.9           14.0             9.9               8.7             8.7            8.0 

Forward selection.  Alpha-to-Enter: 0.25,  Response is   GDP    on  7 predictors, 

with N =   36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
في حكومة العرا  وزارا مختصة بالخدمات العامة لألريا  لي وزارا 

 Ministry of Municipalities and Public work]البلديات  واموغال العامة
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 وزارا التخطيط والتعاون اإلةما ي  تطورت م مات ا الحقا داخل [2010
[MPDC & CADIT2006] يم اةفتحت يلم التعاون م  المؤسسات  

الدولية في براما التةمية  جميع ا لم تتمكن من تطوير الحياا اإلقتصادية 
ةحو الكفاجا في اإلس ام بالةاتا المحلي اإلجمالي. يقدم التفصيل الرقمي 

يقا لما يق  يلم جمي  القطايات المعيوي توخيصا دق لمكوةات الحرمان
العامة للقيام با  ولما يتوج  صن يؤخ  في الحسبان يةد وا  السياسات. 
ويلم دوا ر الخدمات العامة للحكومة المحلية صن تا  في ةص  

يجاد الحلول لموكلة  يمل امد  تحق  املدا  التي من صجل ا وجدت وا 
ل ا التدلور في التحاير  تدلور مستويات المعيوة. ويةبغي صن يتم تجاوز

مفال مواركة مجتمعية في يملية الةمو االقتصاد  ومواركة القطا  
الخا  للحصول يلم صفال فر  االستيمار واإلةتا  والعوا د في مختل  

 مجاالت الخدمات.
واا  االقتصادية  فإن صيلم معدالت الحرمان وفي التولي  بين تلك ام

حافظة ةيةو  كاةت في مجال الحرمان من السكان ال ين يعيوون في م لد 
الخدمات العامة  ص  الماج والك رباج والصر  الصحي والخدمات البلدية في 
 المدن والتةظي  لتحسين الظرو  البي ية للمعيوة. ول ا صياا يطرا ديما

اافيا لفراية كون حل موكلة الخدمات العامة واستعادا المستويات خ
ة اإلقتصادية يةبغي استيفا  ا قبل است ةا  السابقة صسال جولر  للتةمي

ال سيبقم ل ا الورط الارور   يملية اإلستيمارات والبةاج االقتصاد   وا 
 للة ود. للج ود التي تب ل يا قا صمام ص  ةجاا

فالخطط العلمية المدروسة م  يوامل تحسين كفاجا يمل الج از 
اسات الةظام العام الحكومي واإلدارات  ومكافحة الفساد لي ما تحتاجا سي

في الما ة مسر ةيةو   73للعمل.والحد من الفقر يستديي رف  الدخل ةحو 
ةصي  الفرد من الدخل والعمل يلم الحد من الميل الحد  الم ف ة متوسط 

لؤست ؤك واإلةفا  يلم ةمط الغ اج الم صقل من ةص  الدخل وتخفيد 
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لتةمية المحلية. لقد توز  با الم ة في مراحل الورو ب 20ةسبتا صكير الم 
الما ة من امسر في المةاط  الحارية و ب 7154الحرمان المعيوي بين 

في الما ة من امسر في المةاط  الريفية. وتوز  الحرمان االقتصاد   53..
 الما ة مة ا في الياةية.ب 1751الما ة من امسر في امولم و ب 050.بين 

صادية امساسية في ل ل المرحلة والتركيز يلم تعزيز امحوال االقت
( تقديم الخدمات 7خلم الكفاية المعيوية من خؤل استكمال ) يةبغي صن يتجا

( السياسات التي توجا للرياية  3( سياسات التوظي   و)4العامة )
واإلسكان البي ية )تةمية اجتمايية(  ورف  الخدمات التعليمية والصحية لتةمية 

ب  ل الةس  في  الموزيين من سكان ةيةو  في الما ة 34بورية لةحور 
المةاط  الريفية وفي المةاط  الحارية.وتحتا  ظرو  الحرمان خلم تحقي  

لدخل  لم التةمية الحقيقية والتطوير االقتصاد خالكيير  بادئ    بدج  
امسرا. وتستةد فراية تطوير واق  االقتصاد العراقي  وما وابا  لك يلم 

وتحسين  empowerment بالتمكين ية  التي تعر تطوير القدرات البور 
 الظرو  االقتصادية للسكان من صجل صداج صفال في االقتصاد.

من العمل التجريبي وفاؤ ين مؤور مستو  المعيوة  ظ ر الةاتا 
المحلي اإلجمالي بعؤقة جيدا م  متغيرات الحرمان من العي  الكريم. وقد 

وية م  المتغيرات اليؤية  التعليم والصحة ارتبط ل ا امخير بعؤقة خيجابية ق
واإلسكان  فاؤ ين مؤور مستو  المعيوة. ل ل العؤقة ل ا يدا 

ديم فراية التحليل  تقار  ةس  مستو   لمخاافة خماامين  مة ا  
المعيوة خلم الةاتا المحلي اإلجمالي للتقديرات السابقة في ل ا المواو   

 ي لخارطة الحرمان ومستويات المعيوةظ.حول ظالتحليل االقتصاد  القياس
 ويسما المامون الم م الياةي صياا اليةين من المتغيرات التي ارتبطت
بعؤقة اعيفة  الخدمات العامة والخدمات البي ية. ول ا ما يفسر  يا  
 -صلمية اآليار المقدرا يلم الةاتا المحلي اإلجمالي. ل ان المتغيران ارتبطا 

بةس  امسر التي ال تحصل يلم الخدمات  -يرات صكير من باقي المتغ
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التقريبي للةاتا. ولكن  القياسي للمتغير العامة والبي ية  ول ا يديم اإلستخدام
المؤحظة الوحيدا  ير المتوقعة لي ارتباط الةاتا م  الوا  االقتصاد  

في  بعؤقة متوسطة وسالبة. ل ا االرتباط يديم امداج  ير الفعال لألسر
حرمان من ةو  صو صكير من صةوا  الخدمات  بوجود ا المحلي اإلجماليالةات

بوكل يام  وال   يديم بدورل اتجال التحليل وقبول التقديرات. والحصيلة صن 
كفاجا امداج العام للخدمات وديم ا لمستويات المعيوة وللمستو  

 وصن الكفاجا الحجمية كفاجا سلبية خلم حد كبير االقتصاد  لألسر بقيت
لألداج العام ظلت سالبة في معادالت التقدير. وتفصيل المعالجات المختلفة 

 يستمد سياسات ا من التقديرات القياسية للدراسة.
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 2002: مؤشرات الحرمان المعيشي واالقتصادي في العراق حسب المحافظات م11-لجدول

التعل المحافظة

 يم

الصح

 ة

الخدمات 

 األساسية

السك

 ن

محيطالم

 سكن

وضعاالسرةاالقت

 صادي

دليلمستوىال

 معيشة

 28.6 58.9 18.7 26.6 27.4 25.8 35.6 دهوك

 29.0 57.2 22.0 17.2 50.7 25.6 33.2 نينوى

 29.4 57.9 31.3 19.6 29.6 32.7 35.1 السليمانية

 20.4 42.8 22.0 10.5 41.9 27.6 29.4 كركوك

 15.5 43.9 14.7 18.3 27.0 15.7 34.6 اربيل

 47.4 47.1 66.8 33.6 76.4 27.3 39.8 ديالى

 22.9 48.1 33.5 6.9 48.9 17.1 34.6 االنبار

 20.4 54.2 39.7 11.5 46.8 16.5 19.3 بغداد

 55.5 63.8 71.3 31.3 83.3 29.6 46.8 بابل

 45.6 58.1 60.8 27.7 75.0 19.4 44.4 كربالء

 43.5 49.1 56.2 33.0 74.5 23.8 45.9 واسط
 28.5 49.5 22.7 11.7 74.9 17.6 39.8 صالحالدين

 38.8 66.3 47.5 22.4 63.2 21.1 32.9 النجف

 51.6 62.6 50.2 39.7 84.8 28.1 45.2 القادسية

 56.4 80.4 42.2 34.4 79.2 31.7 55.9 المثنى

 49.7 62.7 68.1 27.0 71.8 21.8 35.8 ذيقار

 33.1 54.9 41.2 19.3 74.7 12.4 38.5 ميسان

 28.2 54.0 36.9 27.9 93.1 7.6 23.3 البصرة

 31.2 55.1 40.4 20.1 58.2 20.7 31.8 العراق

 واقل نسب حرماناعلى نسب حرمانالمصدر: ملحق جداول مؤشرات دليل الحرمان التفصيلية.

 

 

 2004م: مؤشرات مجاالت الوضع االقتصادي لألسرة في نينوى 20-الجدول

 % ت صيل المؤشر المؤشر ال رعي ت

منخفض جدا )الخميس االدنى( او  4002متوسط دخل الفرد  7

 منخفض )ثاني ادنى خميس(

30،1 

 23،1 ربما ولكن اشك او ال..  غير ممكن الف دينار باسبوع700امكانية الحصول على 4

 2،4. لقاغير راض الى حد ما او مط مدى الرضا عن توافر العمل وفرص العمل 3

فاقد االمل في الحصول على عمل  وضع حالة العمل الفراد االسرة 2

او عاطل عن العمل او معارضة 

االهل او الزواج او عوائق 

اجتماعية او معاق او احتياجات 

 خاصة او مريض

77،4 

 3،2. .اكثر من  معدل االعالة )حجم االسرة/عدد العاملين .

 1،7. او اقل 1 سلعة( 72عدد السلع المعمرة )من مجموع  2

 71،0 ال تملك االسرة ايا من االصول ملكية االصول )المسكن، سيارة، دخل ملكية( 1

: منزل دافئ 2عدد المتطلبات الحياتية التي يمكن تامينها ) 0

شتاء، منزل بارد صيفا، قضاء اسبوع اجازة خارج 

 المنزل، تغيير االثاث، شراء ثياب، اكل لحم او سمك(

 7،4. اقلاو  4

 41،3 نحن بين الفقراء في العراق تقييم االسرة لوضعها االقتصادي االجمالي 1

 .  70-0، ص ص ثمالحظة: أ  أو  ب  لكل منهما وزن النصف في الفقرة.المصدر:  الجزء الثال
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 لمحافظة نينوى 2002: عدد األسر في عينة مسح األحوال المعيشية في العراق م21-جدول

 % عدداألسر القضاء ت

 20،1 224 الموصل 7

 .،. 20 الحمدانية 4

 1،4 700 تلكيف 3

 0،7 00 سنجار 2

 74،1 720 تلعفر .

 7،1 40 الشيخان 2

 7،1 70 الحضر 1

 700 7000 المجموع
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Deprivation ofPublic Services inIraq and Impacton 

Local Economy,Focusing onNineveh Governorate 
 

Dr.NawfalKasimAliShahwan 

Department ofEconomic& Social Studies/Centre forRegional 

Studies/ University ofMosul 

Abstract 

Iraq's economy suffering of significant deterioration in thepublic 

service sector. The indicators have notimproved sincea decade. The 

study aims to analyse the nature ofthe deprivation ofthe different 

typesof public servicesin the provinces ofIraq.It focuses on the 

Nineveh Governorate as a case study. Estimates had shown thatthe 

effects ofits componentson the local economyand on thestandard of 

livingof the population as expected. Significant negative effects 

have affected the overall economic performance and propose 

improving the performance of publicservices sectortocover the 

needs ofthe total population as a requirementto proceed to 

successful economic  development. 
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