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  تذدن الفرا والريامات ولذي  هع  الفقر  و 

  قط الدخل
حالة عدم حصول الفرل تعبر عن الفقر ظا رت اجتماعية اقتصاللة سياسية    

الفقر .تبر الئقا او كا ياوستوى لالمعي ة لعوحد النى ون الر اه االنسان   عالى

ابعال نفسية وانسانية  وذ،و و  و  قر الفرا والريامات ولي   قر الدخل

 .عالم جغرا   همن عون وحال  و -وجتمع   -ل مو    سياق تاملر 

 قام  ئات واسعة الاوة ا قام وبما تتعرض له ال عوب ون االفقر لرتبط     

م اب والتهجير القسري وتعاظم ا،وتؤلي اعمال العسكرت والتجييش واالو ه

و ا ر التميي  الع صري والطائف  ولوم الوشائج االصطفائية والوالرات 

الى جانن الحروب ..اع اوؤسسات الدولة وا ت  لون الوط ية وتراجع  اعالية

ور الاي  عوب وتصاعد حاالت ال  وح االوهاع الاتد وم الكامثية الى 

و اا لرتبط .سر ال اعحة قام االاوة الدلموغرا يوهاع مباك االاسهم    ل

وتد وم البيئة  نفاق االجتماع  والردواتووامل الدولة عالى اال  تدنالضا ب

وان واالستقرام عالى المستولين الفرلي جوار عدم االا  االجتماعية،وتف 

لى وا ل به ن الر وعسكرات الالجئين ال عوب اتحول ول تج عن ذلك .والعام

 .حقوق ودنية ةلالغاار والدوار،و م وحرووون ون الالن لتقدوون لطالن ا



 التحتيذة والب يذة نتاجيذةاال القذدمت هذع  بسبن راق الع االقتصالتراجع لقد    

 المحالذذذذ  ال ذذذذاتج وذذذذن الفذذذذرل نصذذذذين انرفذذذذ  حيذذذذ  واسذذذذع نطذذذذاق عالذذذذى

 422.2 لقذذامب وذذا الذذى 1983 عذذام لوالم 2.44.2وذذن  (GDP)جمذذال اال

 المحالذذذ  ال ذذذاتج وذذذن الفذذذرل نصذذذين فذذذاعامت وذذذن بذذذالرغم،و2222 عذذذام لوالم

 وذذا العال انذذه اال 2244 عذذام لوالم 0222الذذى وذذا لقذذامب  (GDP)جمذذال اال

و ذذا تقذذدلرات  الفقذذر خذذط تحذذ  لعي ذذون العذذراق سذذكان خمذذ  وذذن لقذذامب

وعامت الصذذذذذذذذحة /2220 -2244السياسذذذذذذذذة الصذذذذذذذذحية الوط يذذذذذذذذة "الحكووذذذذذذذذة العراقيذذذذذذذذة

ان  اه المعدالت وتواهعة وقامنة  وت ير تقدلرات الم  مات الدولية".العراقية

 .وع حقائا االوهاع المعي ية
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7991 313. 
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0222 1.37 

0227 1.30 

0220 123. 

022. 3137 

 

وهاع المعي ية لغالبية خالل حقبة الحصام الطولالة تد ومت اال   

العراقيين،وبات ال اس ال لقدمون عالى ت اول الطعام الاي لوعع عاليهم 



لالكميرلن تممل وصدم الدخل  ن حصة الطعام بال سبةبالبطاقة التمول ية ال

ار هرومات الرئي  لالعائالة حي  لقووون ببيعها لك  لستطيعون شر

ن كان العراق    قمة السالم بين البالدان ال اوية ون حي  نسبة اوبعد .خرىا

صبح لخل الفرل الحقيق  ال هري الى ال اتج القوو  اإلجمال ،الخل الفرل 

قل ون لخل العاول ال ماع  غير الما ر    اله د الت  تعد ون ا 4000عام 

وكان  وستولات وعي ة .سمية قر بالدان العالم،حسن تقاملر اقتصاللة غير ما

سر ذات الدخل كمر تضرما ب كل عام،وخصوصا االسر    اال رال واالاال

وطبقا لتقدلرات و  مة الغاار وال ماعة .و الدخل المتوسطاالمحدول 

انرفض  وستولات الدخول والمعي ة  4002لعام (FAO -الفاو)الدولية

خالها وقامنة لعام سرت لقامب ثال  لصبح لخل االالمالم  سكان العراق،و

4022. 

ن ـــطة المالية االتصاعد الفجوت    ب ية االقتصال العراق  بين تتوسع     

ون  نتاجية والتصدلرلةن ـــطة االوالتجاملة ون ناحية،والركول    وجال اال

 عك  ذلك بدومه عالى وستوى توعلع الدخول ،ليخرىاناحية 

را التوظي  الم تج وخف  نتيجة هع    لي لال الفقرار  قراووالمروات،

وستولات الدخل وااللخام لالغالبية العـ مى ون السكان ولي لال ثرار وم ا ية 

ن طة التجامت والمقاوالت والمضامبات االطبقة المرتبطة ب

ن طة الف دقية العقاملة،والردوات المالية والوكاالت التجاملة والحصرلة واال

عقول السمسرت    الصفقات و -واقتصال الصفقات

والتهرلن،والمرتبطة بالرأسمال التجامي والمضامب (الكووبرالوم)التوملد

و   تقبع ،االج ب  ذي الطابع الطفيال  المرتبط بوشائج ورتالفة بالرأسمال

عالى قمة توعلع الدخول والمروات    باللنا،وليقاف التهميش باالحيار 

الحفاظ عالى وستوى تكا ح الطبقة المتوسطة  ل،بي ما الكاوالة خامج اطام المدن

تستجد ظا رت  كاا .وعي   وحترم والتمتع بالحد األلنى ون الحيات الكرلمة

ن الفقر المدقع  و الوجه اآلخر غ يار والفقرار الاالستقطاب الحال بين اال

 . ي المرار الفاحشالالعمالة،

العراق السابح  وق بحيرات ال فط والمفتون بالمومت والم اكسة والتائه    

تين ال ريل والغابات والمتعمد ب هري لجالة والفرات وشط العرب بين بسا

اح وة الفقر تطوق ،اكمر بالدان الراليج والبالدان العربية  قرا و بؤسا العال

ون    الصدامت العراق ولقبع .ودنه،انقاض وخرائن ووجوه كالحة ذائبة

الصووال السولان وعالى    ذلك حتى حي  عدم االستقرام والفقر،وتقدم 



ثال   الى ان اكمر ونة االجتماعي اتحور نتائج المسي تو.لت ال وعلمبابويوا

ون اجمال  %42حي  تبالغ نسبة الفقر ،لعي ون تح  خط الفقر عدل سكانه

بسبن االعمال  ون اب ار ال عن     قر ودقع%42عدل السكان بي ما لعيش 

االم ابية االخيرت لت  يم وا لسمى بالدولة االسالوية    العراق 

 اوا!تترك     الم اطا الرلفيةالفقرار ،وان ال سبة االكبر ون (لاعش)وال ام

ني وى وللالى واالنبام وصالح  اتهم ون وحا    اليوم فقرارالاكبر نسبة ون 

عائالة تعيش لون وستوى خمسة واللين وان حوال  ،المم ىالدلن وبابل و

تعالل   ساساى خط الفقر و ا االس  الت  تحدلت بدوالم لالفرل الواحد عال

وحسن وكاالت االوم المتحدت  ان ال سبة المئولة !4022القوت ال رائية لعام 

اليوم لتجاوع ال /لالعراقيين الالن لعي ون بدقل ون لوالم اورلك  واحد

وهعا اقتصاللا  ونعي راقيين العالوا لوما لع   ان الع ون المواط ين22%

 . ملاو

تد وم لعانون ون الالن سكان الرل  لعيش    ك فهما ،العوع والفاقة    

صعوبات الحياتية الت  ال حد لها واعتمال م وال الجفافاالنتاج ال ماع  و

ليهم اساسا عالى وفرلات البطاقة التمول ية، اا ان وصال  ا

ال ماع ،مغم شحته ال لستطيع انتاجهم .وقاتها،وغير وغ وشةاكاوالة،وب

 .مو ا سة المستومل لعدم وجول الحمالة والدع

 جدول لعرض نسن الفقر حسن المحا  ات
 الترطيط وعامت وع بالتعاون الفقر ون لالترفي  الوط ية االستراتيجية/الترطيط وعامت :المصدم"

 "2220 لس ة /كوملستان اقاليم   

 
 نسبة الفقر المحا  ة ت
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0-40%  
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  صالح الدلن .4

22-0.%  
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لم لكن سكان الرل  وحد م ون تحاصر م آ ة الحاجة وهيا اليد،بل كالك    

ووعسكرات  غالن هواح  المحا  اتالم ت رت    ا سكان المدن الهاو ية

وراض بسبن نقص الردوات تع عش ورتال  االال اعحين حي  

وانعداوها،وعدم وجول وراك  صحية،ونقص المدامس،وانقطاعات التيام 

،ان ر الجدول الكهربائ  المستمرت، ضال عن المطالبة بالمار الصالح لال رب

وصالح الدلن تقبع     ولبين الجدول اعاله ان وحا  ات المم ى وبابل.الناه

،ولقي ا 2220صدامت المحا  ات العراقية ون حي  ال سبة المئولة لالفقر عام 

ان االنبام وني وى وللالى لخال  سباق الم ا سة   ا بسبن االحتالل الداع   

 !2244واالعمال االم ابية عام 

 نفاقجدول لبين أ م وؤشرات الفقر    العراق وقيم اال
االستراتيجية الوط ية لالترفي  ون الفقر بالتعاون وع وعامت الترطيط /ترطيطوعامت ال: المصدم"

 "2220لس ة /    اقاليم كوملستان

 

 القيمة المؤشر
الفقر خط  

(شهر/فرد/دينار الف)  
 04.0 الغذاء

الغذاء غير  42.6 
 6.0. االجمالي

 
)%( الفقر نسبة  

 46.4 الحضر
 22.0 الريف

 00.0 االجمالي
قراءالف عدد  

(نسمة مليون)  
 0.2 الحضر

 0.4 الريف
 6.0 االجمالي

 ..2 الحضر 



)%( الفقر فجوة  4.2 الريف 
 2.. االجمالي

 

    الفقيرت الطبقات عالى السالبية اآلثام االقتصالي االصالح لبراوج    

والح ات حول و روع قانون االصالح /مائد  هم .ل:ماجع"األقـل عالى القصير المـدى

 ،وت  لا الطبقة المتوسطة ون جرائها همن لائرت"تصالي االتحالياالق

الفقر،وووهوعة ترفي  الفقر تبقى غير كا ية لون الب ار المتواصل 

لالقدمات الب رلة وعلالت الريامات اواوها لالستفالت ون قدماتها 

ترسخ براوج االصالح االقتصالي سياسة الاليبرالية االقتصاللة .المكتسبة

العتمال المفرط عالى آليات السوق والتحرلر االقتصالي وجعل الجدلدت با

الت مية ور ونة لدوم القطاع الراا الضعي  اصال،وم   الدوم الراع  

ان ال مو البطئ .لالدولة ووعامهة التدخل االجتماع  والت  يم  والرقاب 

والمتوق  لالقطاعات االنتاجـية العاوة والراصـة لهدل االنسجام االجتماع  

قى  را العمل هعيفة،ووما ل لد الطين بالة م ع الدعم الحكوو  عن ولب

 !اسعام السالع االساسية استجابة لضغوطات الغرب الرأسمال 

وحاصرت الفقر ووعالجة وسبباته والترفي  ون آثامه المدورت ليس   قط    

الفقر لعتبر شكال ون اشكال  .حاجة انسانية والحة بل صمام اوان اجتماع 

االنسان،و و  التهميش وعائا اوام الدلمقراطية لم  بكراوةاالقصار و

انتهاك لحقوق االنسان،وو ها الحا    العمل والدخل الم اسن والعيش 

و   حقوق اقتصاللة واجتماعية ،الخ..االجتماع  والصحة الكرلم والضمان

 .الفقر  و الوجه الحدل  لالعبوللة.ساسيةا
  الجتماع ط ون وصالم التوتر ايوصدم ن البطالة 
بين جمالة االعوات واالشكاالت السالبية الت  ظا رت وتمي ت البطالة     

ودسات حقيقية تهدل  تمملوق عة،و    ون لون حالولال عوب اليوم واجهها ت

تممل البطالة    كما .نسانية كا ةالمجاالت االقتصاللة واالجتماعية واال

سوأ اون و الجتماع تداعياتها المت وعة وصدما ن طا ون وصالم التوتر ا

نالر شؤم لتهدل    وبجمالتها ،والمجتمع اتالعالقة بين السالط عواتا وصالم

البطالة بكل اشكالها الب عة،      حقيقتها .يةاتالروابط والب ى المؤسس

نموذج سيئ ون نماذج الهدم المتعس  والمفرط لالموامل الب رلة 

ل ولالمجتمع ولالدولة عالى كمر الالوا لالفرالفاعالة،و   ال ا رت السالبية اال



السوار،االور الاي لضعها    وكان الصدامت ون جميع البراوج والرطط 

الوط ية الت  تهدف الى ال هوض بالمجتمع وتد يل االقتصال الوط   وخالا 

 .المقدوات الضروملة لت مية وستداوة والتصدي لمعضالت ا الم و ة

لسياسية لالبطالة،كالما ترك ت تت الد الوطدت االقتصاللة واالجتماعية وا     

   المتعالمين و   الفئات العمرلة الت  ت دمج تح  تص ي  ال باب،حي  

 كمر كفارت وقدمت عالى العملاتكون الطاقة المهدمت ون ع صر العمل 

ولكون استعدال  اه الفئات لالع   السياس  ،عالىاالحيولتها السياسية تكون و

حباط ربرت الحياتية المحدولت واالعالى بحكم السن الصغيرت والاوالج ائ  

ال دلد الاي تولده حالة التعطل الت  تصدم كل طموحات التحقا 

 ضال عما ترالقه ون نقمة ون جانن ال باب ،لال باب،بع   وبال  والت

حيانا االمتعطالين تجاه الدولة المقصرت    حقهم وتجاه المجتمع عمووا،و

نهم اليهم الكميرون عالى ال  ر  عمال الالنتجاه الطبقة العاليا ون مجال اال

لمالكون الكمير وتقدم لهم الدولة الكمير    الوق  الاي ال لقووون  يه بدوم 

وع د الحدل  عن البطالة،البد .وؤثر    ت غيل االقتصال وخالا  را العمل

البطالة المق عة المرتفعة بسبن العمالة غير الى نسن الضا ون التطرق 

والعمل    وظيفتين  اكمر  الى الرواتن  قطالم تجة    سبيل الحصول ع

 !واغتصاب مواتبهم

السياسات الت غيالية    الكمير ون البالدان العال  لون وستوى الدعم الاي    

تقدوه و  مة العمل الدولية لتطولر ال راكة االجتماعية بالصيغة التضاو ية 

ا العمل لتوسيع االن ارات الوط ية واستقطاب الرساويل االج بية وخالا  ر

الفعالة لتقاليل الفقر ووكا حة البطالة وتطبيا براوج تد يل وتدملن القوى 

العاوالة وت  يط سوق العمل وت ولع المهامات بما ل سجم والطالن عالى قوى 

االنتاج وتحدل  ت رلعات العمل الوط ية بما لتالئم والتجامب العالمية 

 . ووعالير العمل الدولية

رال  الدولة عن االلت ام بتعيين الررلجين وت جيع علالت السكان وتتؤلي    

القطاع الحكوو  وسور الترطيط التعاليم  وتدن  مبط المؤسسات التعاليمية 

لى م ع عطالة ابسوق العمل وعدم قدمت القطاع الراا عالى استيعاب ال

البطالة بصومت اساسية بين شرلحة ال باب الالن وتترك  .وعدالت البطالة

عاوا،والبطالة المق عة تترك  بين الررلجين الالن  22تقل اعمام م عن 

ال ركات ووكاتن المدن وت ت ر    !لعمالون    وهن اخرى ال تاليا بهم



الت غيل غير المرخصة الت  تدع  انها تعمل عالى ت غيل المواط ين لك ها    

 . الحقيقة تمامس ابت اعا لالووال وانتهاكا لالكراوة االنسانية

تجرى خامجها وال صالة لسياستها وكدنها قضية البطالة ت حكوواتضع ال      

ن لوم ا ل حصر    او علالتها،واو االجتماعية برالقها ااالقتصاللة 

المساعدت عالى حالها والمساعدت    خالا  را عمل وتطومت لال باب الواعد 

لى عدم اسباب   ل الم روعات المت ا ية الصغر اترجع و!المتحم   قط

لى آخره ون العدويات التى تالقى ا ت،عدم الربرت بالسوقالجدلة،عدم الكفار

لار االقتصالى لالمجتمع  رال ولي  عالى االخرى عالى االاولية ورت ؤبالمس

ال لتم .اتحكووال اه بدائل حقيقية لدى ،وال توجد وتكيفه الدولة الاى تدلره

م نتاج ووعطالة مغوكانها االانهم قوت اجتماعية باال  ر لالعاطالين ون عاولة 

نتاج االرالل    توجهاتها االقتصاللة التى تعيد  اتوال ترى الحكوو،مالتهاا

 حي  لتم ال مو باتجاه القطاعات غير الم تجة ومل الردوات والسياحة البطالة

والقطاع المالى واالتصاالت والمعالووات    وقابل هع  االستممام  والتجامت

  .نتاجية   القطاعات اال

 -4002حسن ال وع لالفترت ( س ة 24 -42)ن بعمر وعدالت البطالة لالسكا

2222  

 المجموع الذكور اإلناث السنة

4002 6.0 ..2 9.8 

2224 0..2 46.2 34.1 

2222 22.2 04.6 92.2 

2226 02.2 20.. 40.4 

2222 91.81 48.4 40.9 

 

مواجهة البطالة  عالة لالى براوج  تفتقد الحكووة   العراق اليوم،   

بتعيين الررلجين الجدل والتحكم االلجاب  بعدل الداخالين الجدل  والت اوها

السياسة االقتصاللة    استمرام امتفاع بول عك  الرالل .لسوق العمل

ون ظروف وعي ية شاقة لقطاعات  وعدالت البطالة والتضرم،ووا ل جم ع ه

التحدلات الكبيرت الت  تواجه   البطالة ال ت ال احد.واسعة ون اب ار شعب ا

العاطالين عن العمل،السيما ون  عمالية الت مية    العراق حي  تت الد اعدال



ون  %42ت كل  ة البطالةنسب وعامت الترطيط انة لوتاكر احصائي.ال باب

العمل بساعات قاليالة،تح  )البطالة ال اقصةوتتجاوع نسبة القوى العاوالة،

لقدم  ذاولا ن الب ك الدول  ابعد .%02وعدل (ساعة اسبوعيا 02وستوى 

،بي ما  يما لعان  مبع السكان ون الفقر ال دلد %00نسبة البطالة بحوال  

 %22 تؤكد احصائيات لولية اخرى ان وستولات البطالة قد تجاوعت وعدل

مغم اعالت المفصولين وتوظي  الكميرلن     ون وجموع القوى العاوالة

 42 م بين عماماتتراوح )وعدل البطالة بين ال بانتجاوع وال رطة والجيش،

وو ا %(.00)ال سبة ورتفعة بين ال سار وتتجاوعو،(%.2)ال(عاوا   20و

واليون عاطل عن العمل وسجل ب كل (4.426)التقدلرات الحكووية   اك نحو

و   اعالن اخير لوعامت .04/2/2220 ولغالة 46/0/2220 مسم  لالفترت ون

الة    نسبة البط دن  2244العمل وال ؤون االجتماعية ت رلن المان  

وعدالت    التفاوت صامخ !ون عدل سكان العراق% 46العراق تتجاوع 

   وقدوة المحا  ات ذات ال اصرلة تدت  وحا  ة ،والبطالة بين المحا  ات

التقرلر السياس  الصالم عن المؤتمر الوط   التاسع لالح ب ال يوع  "البطالة المرتفعة

 ."العراق 

واال الية والتعاونية     اا مرتالطة والوالعال لوم القطاعات الراصة    

الت غيل الحكوو   لغاي بي ما ،المضمام هعيفا لتواهع طاقتها عالى الت غيل

عـمال والم و ة لمستوى تكدل  الم لد ون البطالة المق عة المعطالة لال

ن اولتراجع البع  عن التقدم لالتوظي  بسبن التصوم ب.نتاجية العمالةا

   تحدلد ون ل غل الوظائ   الواسطة سوف تقوم بدوم وهم

او ..ن ون لي  له واسطة لت حى عن التقدم لالوظيفةاالمعروهة،وبالتال   

بسبن التر ل البيروقراط  وبقار الطالبات  وق الر وف العالية لالتعجرف 

وتبقى البراوج الحكووية حول التدملن التحولال  لالررلجين عالى .والئ ال

عالى تعاليمهم وتدملبهم عالى حرف ال نفا ا داما لكل وا االحرف المرتالفة 

ن  اا التدملن ال لع ى تحقيا الت غيل ا اا  ضال عن .ي تعاليمتحتاج ال

ن ذلك لتوق  عالى حاجة سوق العمل،وعالى  را العمل المتاحة لالمتدمبين ال

 . عاليا    القطاعات الت  تم تدملبهم لالعمل  يها

حساب الموامل  سد  جوت البطالة برالا بطالة وق عة عالى ال لجوع   

ان بقار البطالة ون شدنها ان .بال كل الصحيحممام ا عدم است،والب رلة

عدم استقرام و تؤلي الى و لد ون اعمال الع   والرط  واالبت اع والفسال

النتباه الى حقيقة جو رلة و   التبالن و  ا البد ون ا..الوهاع االو يةل



نيها    ورا ا اخرى حد ال اسع    وستوى امتفاع الرواتن،الى جانن تد

،الى جانن عدم استالم اعدال العدم والفاقة والعج  عن سدال وتطالبات الحيات

غير قاليالة ون الموظفين والعاوالين    المؤسسات الحكووية وشركات 

التمولل الاات  والمتقاعدلن مواتبهم وورصصاتهم ووستحقاتهم المالية 

لت  تواجهها المتدخرت و ا اشهر بسبن الضائقة المالية ا

البطالة،ورض سرلع العدوى والتدثير    تحولل المجتمع ون السكون .الدولة

 .والصبر واالحتمال الى االنفجام واالند اع والغضن العامم

عتبر التكولن العالم  ،ولواصل االمتفاع والبيانات وضطربةتالبطالة  توعدال   

لر حقيق     التعاليم حد كبير ولحتاج لتطو ىلاوالمهامي لقوت العمل وتدنيا 

نتاجية قوت العمل    الوحدات االقتصاللة القائمة  عال اوالتدملن سوار لر ع 

 .كمر حداثة    المجاالت عالية التق يةاو لتد يالها لالتعاول وع تق يات ا

 قرار العراق لسدلون للون صدام حسين الت  ل عتها له الدول الغربية     

تصاللة الت  ت فا ا الحكووة العراقية ب لالت بطين خاطر عبر االجرارات االق

استجابة لضغوط االعين شركات ال فط االحتكاملة اسعام الم تقات ال فطية 

،ص دوق ال قد الدول  WBالب ك الدول  )والمالوث الرأسمال  العولميات 

IMF و  مة التجامت العالمية،WTO) والمماطالة    اصدام تامت

وال غرابة ان .تامت اخرى نين العهد البائدالت رلعات الت  تحل وحل قوا

تتضرم وساطر العمالة    المدن العراقية،وبات   اه المساطر االكمر والئمة 

 يالا التسول ت لحم بها اعقة المدن ألنها وه ة و!لالعماليات االم ابية

 . م ون تامك  المدامساالطفال المتسولين  ون% 2.ان نسبة !مابحة

بط امتباطا وثيقا وواهحا باعللال وستولات ن قضية الفقر ترتا    

وت كل العالقة بي هما تحدلا كبيرا ،"والت غيل    العراق البطالة/هللا عبد شاكر"البطالة

سباب الهيكالية لالبطالة تكمن    نمط ال مو االاذا كان  خاصة ،لالت مية الب رلة

  االقتصالي المتمحوم حول استغالل ال فط،و   خصائص قوت العمل الت

لى التدملن الالعم لتالبية اترتفع هم ها نسبة ال باب    وق  تفتقر 

لمتاع  اا السوق باالعتمال شبه التام عالى القطاع .احتياجات سوق العمل

ان خطر البطالة وت الد عدل العاطالين عن العمل .العام    خالا  را العمل

ان عدم .عمللتفاقم وع ال ون وما لهدل بتفجر لالقوى الب رلة العاطالة عن ال

االستجابة لحاجات الت مية جعل الحكووة العراقية ومال تد ع الى اسواق العمل 

بآالف الررلجين الجاوعيين غير المؤ الين وما سا م    ظا رت البطالة،ولن 



تتوق  البطالة ع د حدول العمل والعج  عن الجال وومل لالعيش بل سيكون 

 .سية الرطيرتلها آثام ا االجتماعية واالقتصاللة والسيا

 عمال الع  االبطالة بيئة خصبة ل مو الجرلمة والتطرف و    

ن ت صن جهول الترفي  ون حدت الفقر عالى وعالجة ال بغ  و.واالم اب

وام القوى اسباب نقص  را العمل اسباب الب يولة لالبطالة ووعالجة اال

 يلدلى قطاعات كميفة االستردام لالات ولع االقتصال ليمتد و العاوالة

ان انتعاش الحرلات الفرللة والعاوة والتمتع بالدلمقراطية والقضار .العاوالة

عالت الب ار االقتصالي وتقاليص ام اب لقترن بال جاح المحرع    عال  اال

نهار الفقر وتحقيا العدالة االجتماعية بمعالير الردوات الصحية االبطالة و

جة لقالت لمتالكون الرؤلا والتعاليمية والضمان االجتماع ،وان نجاح الدول بحا

 !الوط ية ال اوالة،وبراصة االستراتيجية والسياسات االقتصاللة

  العدالذذة التوعلعيذذة تسذذتوجن تذذدوين الرذذدوات العاوذذة

 االساسية 
ال نعمة ،نعمة لال عوب اآلو ة المسالمة المتطالعة لغد ا ضل الردوات العاوة   

دوة السالم ولمر وجن تسرير ا    خحضاملة  حسن بل ثمرت تك ولوجية 

االتصاالت السالكية والمياه الصالحة لال رب ول مل الكهربار  اا و!الكوامث

 المعي يةوشبكات تصرل  المياه والردوات والالسالكية واالنترني  

بجو ر ا السالم  التقدو  ابتال  و ا الردوات المعي ية العاوة .االخرى

وها لالبت اع استردر ايجل لة    بالدان عدلدتاالستبدالبالحكووات واللتها 

قطع المبروج  حسن بل ال بال اب واوتصاا قوتهووالضغط عالى ال ع

لكولوج  عالى المواط ين لتجالر العب  والالوعقولية اوها لالضغط الساسترداو

 .حداث لتضيع    غموض الصد ة والالوع وتم لا ال سيج الم طق  لال

 لرتبط بالتصذدي غيذرتقدم عالى طرلا تحسذين الرذدوات العاوذة، ان تحقيا   

،والمعال ذذة الدائمذذة االنتقذذائ  وغيذذر المسذذي  لم ذذا ر الفسذذال االلامي والمال 

 الجولت ال  اويةو  عالية الحكووةو ستقرام السياس االو مؤشرات المحاسبةل

 !سيالت القانون والسيطرت عالى الفسالو

  وال ذالل الذاي لصذين القطذاعين الصذ اعالكهربار وسور الردوات ات عوا   

الذذذى جانذذذن التذذذرلي  2220 ذذذو وذذذا ل ذذذغل العذذذراقيين و ذذذا عذذذام وال ماعذذذ  

األو  ،وبات وعالووا لدى كل المرتصين بموهوعة اعوة الكهربار    العراق 

ان الحكووة العراقية مغم تم دقها بقرب حل  اه االعوة و ا الرطة الع ذرلة 



ة الوط يذة واالجرارات الالحقة وحتى خطة الت مي 2226لوعامت الكهربار عام 

،ال تمالذذك الذذة اسذذتراتيجية وط يذذة واهذذحة وعالميذذة 2244 – 2242لالعذذوام 

بعيدت المدى لالمعالجذة الجاملذة ألعوذة الكهربذار المستعصذية التذ  باتذ  وبذاال 

عالذذذذذذى اب ذذذذذذار ال ذذذذذذعن العراقذذذذذذ  وكاوذذذذذذل االقتصذذذذذذال الذذذذذذوط   بقطاعاتذذذذذذه 

السياسذذة اسذذتراتيجية وط يذذة ت ذذمل الضذذا الحالذذول السذذاليمة الممالذذى ل!الرئيسذذية

ال فطية والغاعلة بما  يها انتاج الغاع الطبيع  والقضذار عالذى اجذرارات  ذدمه 

وتوسيع الطاقة التكرلرلة النتذاج الم ذتقات ال فطيذة وتد يذل وتحذدل  شذبكات 

نقذذذل وتوعلذذذع الكهربذذذار وتذذذدطير التوليذذذد التجذذذامي وودسسذذذته لت  ذذذيم عمالذذذه 

ا ذا و  ذوم الجذاب  لحذل وومالمذا ال لوجذد !واالستفالت وذن طاقذة العذاوالين  يذه

اعوة الكهربار    العراق  دن المعالجات الراطئة الحكووية لالعوذة لطيذل وذن 

ودا ا النها وحاوالت وحكووة وسذبقا بالف ذل ووذا لواعلهذا وذن وعانذات قاسذية 

لعاوذذذذذذذذذذذذذذذة ال ذذذذذذذذذذذذذذذعن وو لذذذذذذذذذذذذذذذدا وذذذذذذذذذذذذذذذن االسذذذذذذذذذذذذذذذتيار والغضذذذذذذذذذذذذذذذن 

 ."طية عالى الفسالخصرصة الكهربار  روب الى االوام وتغ/الكاتن:ماجع"!واالحتجاجات

نعكاسذذات البعيذذدت االالكهربذذار جذذ را وذذن حيذذات المواطن،و اتانقطاعذذباتذذ     

 انقطذاع الكهربذار المسذتمر .المدى تفوق الرسائر الماللة الت  ال لستهان بهذا

حيذار وذع وذا لرا ذا ت ذغيالها وذن لع   االعتمال عالى المولدات    البيوت واال

الكهربائيذذذة الم  ليذذذة ومذذذل البذذذرالات لوات تالذذذوث بيئ ،نا يذذذك عذذذن تضذذذرم اال

قذذد .والتالف لونات،نتيجذذة االنقطذذاع المسذذتمر والمفذذاجئ لالكهربذذارالحواسذذين و

تكون  اه الرسائر ون نصين المواطن ولي  الدولة ككل،لك ها خسائر لالبالل 

لذذى اهذذا ة  باال.ال لمكذذن االسذذتهانة بهذذا عالذذى الصذذعيدلن ال رصذذ  والمذذالي

ات ون الدوالمات لت غيل المولذدات وشذرار الوقذول التالوث،لد ع المواطن المئ

عوذة الكهربذار ا/وليذد خذدومي.ل"لى جانذن وذا لد عذه وذن  ذواتير كهربذار لالدولذةالها،

 ".باليون لوالم خسائر س ولة 42هرام لالبيئة وا
وعمالية ،وي انية العائالة العراقية ومقالة بدعبار والت اوات كميرت ووت عبة    

عنر لر ا وي انية ر تو ير الكهربا .عالى االسى حسابها كل عالى حدت تبع 

العائالة،وال لمكن لالعوائل المحدولت الدخل تدوين وستولات الطاقة المطالوبة 

العوائل الفقيرت غير قالمت اطالقا عالى تدوين الحد االلنى ون .وهما كال  االور

اه الطاقة المطالوبة وتعطل الكهربار لع   تعطل الحيات بكل تفاصيالها،وت لال  

االعبار بعولت الطالبة الى الدماسة وحاجتهم الى االنامت والتد ئة    ظل 

تعطال  .واسعام اوبيرات التوليد التجامي  قدان او امتفاع اسعام الوقول

ال ماعة الت  تعتمد عالى المضرات الكهربائية ب كل كاول وامتفع  تكالي  



ل ماعة و ا الت غيل اي اسعام الوقول والمستال وات االخرى وتراجع  ا

 هد الومش والمحال االمتفاع المالحوظ    اسعام ا بسبن ت،بي ما واتس 

 .تدن  وداخيل الحر يين اليووية وع وف ال اس عن التصاليح

 Loadلقد عولج ال قص الحاصل    التوليد بقطع الحمل الكهربائ     

Shedding  بالت اوب ولوملا،ولميل توعلع الحمل ب دت لصالح االستردام

م  ل  الم فال ،وعالى حساب الحمل    القطاعات االقتصاللة االساسية ال

وباألخص القطاع الص اع  الاي ترتكن بحقه الحكووة العراقية كبرى 

وتع و الحكووة العراقية عالت تواصل !الجرائم االقتصاللة بد ماله ووحامبته

 اعوة الكهربار واالخت اقات المفصالية    و  ووة الكهربار الى اعمال

التررلن الت  تالحا بال بكة الكهربائية والتد وم االو   وال قص الحاصل 

   وستال وات االنتاج والفقر    االودالات الوقوللة و   الحصول عالى قطع 

الغيام االحتياطية العالت التد يل واعمال الصيانة،والى تقالم وكونات 

القائمة الم  ووة وانرفاض و اسين المياه وتدن  كفارت خ ن السدول 

 !بال سبة لالمحطات الكهرووائية

ال لذذتم بذذالوعول الوصذذول الذذى االكتفذذار والذذترالص وذذن القطذذع المبذذروج ان   

تحولذذذل التذذذدملج  المرماليذذذة والحالذذذول الترقيعيذذذة بذذذل بالمباشذذذرت الفوملذذذة لال

انتذذاج والمباشذذرت بع الطبيعذذ  الالمحطذذات الغاعلذذة والبراملذذة الذذى العمذذل بالغذذ

ت ركفذاوتوسذيع سذعة و،ل تذو يره الذى وحطذات التوليدوتاليل سذب وصانع الغاع

 Power عاوذذذذل القذذذذدمتوخطذذذذوط ال قذذذذل والتوعلذذذذع ووعالجذذذذة انرفذذذذاض 

Factorتحولل الوحذدات و،الموجذولت  ذ  الردوذةاالنتاجية تد يل الوحدات ،و

العمذذل بتق يذذة  مذذا  ذذوق وذذن الوحذذدات المفتوحذذة الذذى  .و.م 422الغاعلذذة سذذعة 

ة ستردام التومبي ات الغاعلة وذن و ذتقات واك ذاالك  عن و،الوحدات المركبة

وومذا لؤسذ  لذه !نتاج الطاقة الكهربائيذةاستعمالها لغرض االطائرت الت  بطل 

ان الحكووذة العراقيذة لذم ترطذو خطذذوت واحذدت لتد يذل شذبكات ال قذل والتوعلذذع 

المهترئة المتقالوة وبات بعضها ال لتحمذل الضذغط وغيذر وطذابا لالمواصذفات 

 ! العالمية

الكهربار وحاولة ل رع ة سذرقة حقذوق اب ذار ال ذعن وذن خذالل  خصرصة   

عذذذالت  يكالذذذة اصذذذدام قذذذانون لالسذذذتممام  ذذذ   ذذذاا القطاع،ووحاولذذذة عقيمذذذة ال

االقتصذالي لالدولذة وتقالذيص  ذرا العمذل  ذ   االقتصال العراق  والغار الذدوم

شذذذذتراطات المذذذذالوث العولميذذذذات  الرأسذذذذمال  ذعذذذذان ال،بمع ى االالقطذذذذاع ذذذذاا 

انهذا وحاولذة .المستقل صرلحة لالقرام الوط  المصالمت اللتدخل الرامج  ووا



المذواط ين عذن عماليذة ال هذن واالسذتيالر  تضاليللائسة القدام السالطات عال ا ب

لالقطذذاع اوذذا العاوذذة لالدولذذة وبيعهذذا  عالذذى الم ذذاملع والمؤسسذذات والممتالكذذات

لطفياليذذين وا حف ذذة وذذن المسذذتغالينالضذذعي  اصذذال وتتقاذ ذذه اليذذوم  الرذذاا

ماجذع "،او لالرأسمال االج ب والسماسرت المرتبطين ب  ام المحاصصة الطائفية

لماسذذذذات االسذذذاتات عصذذذذام الرالصذذذ ،عبد هللا الماشذذذذطة،جولت  وشذذذذيام،لطي   ذذذ   ذذذذاا ال ذذذدن 

 ."باسل الفرري.،ن ام االحمد،هيار المرعن،لوهران ووشيخ وهران. لالعكيال ،

كهربذذائ  وشذحة قطذع الغيذام عالذى اسذذالة انعكسذ  اعوذة انقطاعذات التيذام ال   

 المار الصالح لال ذرب وللمووذة هذره الذى المذواط ين االوذر الذاي تسذبن  ذ 

تعطل وهع  صذيانة وعذدات هذخ الميذاه الصذالحة لال ذرب واعللذال ترسذفات 

وتصذذدعات انابيذذن نقذذل المذذار الصذذا  ،وانرفاض حصذذة المذذواطن وذذن المذذار 

ى وضذذرات الميذذاه الصذذغيرت ووذذا الصذذا   الذذى نسذذن وتدنيذذة،ولجور ال ذذاس الذذ

لرا قهذذا وذذن اهذذطراب  ذذ  التوعلذذع واعللذذال  ذذ  احتمذذاالت التالوث،وانرفذذاض 

وتذدن  نوعيذة ويذاه % 2الكفارت الت غيالية لم املع اسالة المار الى اقذل وذن 

 .ال رب وانرفاض تركي  والت الكالوم

يذذذة الميذذذاه ال قال ذذذبكة الحكوويذذذة لوذذذن العذذذراقيين % 02ال لسذذذتردم اليذذذوم    

بعد ان غ ت السوق العراقية ق ان  الميذاه المعبذدت وانت ذرت  الصالحة لال رب

نسذذبة اوذذتالك  بالغذذ لقذذد ! ذذ  طذذول الذذبالل وعرهذذها المعاوذذل اال اليذذة لالتعبئذذة

 (4022 – 22) خذذدوات االسذذالة والصذذرف الصذذح  وذذن سذذكان المذذدن اعذذوام

ي  كيذذ   ذذ  اآلن بعذذد الكذذوامث القالسذذية والحصذذام االقتصذذال %02 وعذذدل

ول ذذكل االج بذذ  واعمذذال االم ذذاب والتقذذاع  الحكذذوو  والفسال  واالحذذتالل

الدماسذذات تمبذذ  ميذذاه ال ذذرب كامثذذة حقيقيذذة،حي  ال ذذبكة الحكوويذذة لتالذذوث 

بي مذذا لسذذبن نقصذذان ع صذذر اليذذول ،والتحاليذذل المرتبرلذذة تالوثذذه بكترلولوجيا

الع اصذذر و ذذاا نتذذاج طبيعذذ  ألخذذتالل التذذواعن بذذين ،التضذذرم  ذذ  الغذذدل الدمقية

الطبيعية    البيئة بفعل تعرلة التربة وبع  انواع الصروم وبواسذطة الميذاه 

علالت حذذاالت القذذد .ومذذل الرامصذذين والكالذذوم والسذذاليياليوم،الجاملذذة واالوطام

   !التسمم بمياه االسالة بسبن قالة والت الكالوم

عمالذة الت  وهى استممام الموامل الطبيعية الى ا دام وئذات الماللذين وذن ال   

التالوث الهوائ  والدخان االسول ل ت ران بسرعة وتفقذد جذدمان .س ة/الصعبة

ولرا ا !المبان  لونها وتصدأ بفعل طبقات الغبام المتراكمة والمطر الحاوض 

توسيع ومشات تصاليح السيامات وو اطا الصذ اعة علذالت  ذ  نسذن المعذالن 

لمالوثذذات حذذدول لتتجذذاوع تراكيذذ  ا(االلروسذذولل)يالذذة والرصذذاا  ذذ  الجذذوالمق



بذذذاألخص قذذذرب وعاوذذذل االسذذذم   !وعذذذالير الصذذذحة العالميذذذة المسذذذموح بهذذذا

لذذؤلي حذذرق كمذذا !ووحطذذات الكهربذذار والمولذذدات اال اليذذة ووعاوذذل البالسذذتيك

الماعوت الاي لحوي عالى نسن كبرل  عالية الذى انت ذام الج لئذات واكاسذيد 

ع لمجذذة حذرامت الغذذالف الكبرلذ  والكذامبون واالهذذرام بالجهذاع الت فسذ ،وم 

بي مذذذا لسذذذبن الب ذذذ لن المرالذذذوط بالكيروسذذذين !الجوي،واالهذذذرام بال ماعذذذة

والب  لن المرصص السمووية الحالت المذؤثرت عالذى الجهذاع العصذب  والقذدمت 

بسذذذذذموم   لالبيئذذذذذة  تالولمذذذذذا نابيذذذذذن الذذذذذ فط اتسذذذذذبن تفجيذذذذذر و!عالذذذذذى التفكيذذذذذر

العراق بذدو  ،دوالماتقتصال الوط   وخسائر بماليذامات الذها ية،وخرابا لالا

 .ليهااالحاجة 

عالذذذذذى خذذذذذدوات الصذذذذذرف الصذذذذذح  %(02)تحصذذذذذل ثالذذذذذ  األسذذذذذر تقرلبذذذذذا   

وتميل األسر الت  تفتقذر الذى اوكانيذة الوصذول الذى ال ذبكة العاوذة الذى .العاوة

اسذذذتردام احذذذواض التعفذذذين او حفذذذر وغطذذذات لالذذذترالص وذذذن الميذذذاه العالوذذذة،اذ 

وذذن األسذذر %(22)سذذتردموذذن األسذذر احذذواض التعفذذين وت%( 42)تسذذتردم

ون األسر احدى طرق الصرف الصح  غير %(6)الحفر المغطات،كما تستردم

لذدى األسذر التذ  %(40)اآلو ة ومل الحفر المك و ة،وترتفع  اه ال سذبة الذى

الجهذذذذاع المركذذذذ ي :ماجذذذذع"تكذذذذون وسذذذذاك ها وصذذذذ وعة وذذذذن  ياكذذذذل غيذذذذر وعمذذذذرت

تعطالذذذ  وتقالوذذذ  لقذذذد ."2244/كذذذانون االول/الرذذذدوات االساسذذذية -شذذذبكة وعر ذذذة/لالحصذذذار

عالذى  شبكات المجامي والصرف الصح  حي  تحوي وياه المجامي المصذر ة

نسذذن عاليذذة وذذن الفوسذذفات واالوونيذذا والكالوملذذد والمذذوال العضذذولة واالحيذذار 

اه قذذذامت ماجعذذذة وذذذن االسذذذترداوات المدنيذذذة والمست ذذذفيات ولوم يو،الدقيقذذذة

 .السكن والمرا ا العاوة والمطاعم

اهذذ  المذذدن العراقيذذة وذذراما وذذع عخذذات المطذذر الهاطذذل بسذذبن سذذور قذذد  ل   

و ذ   2240ترطيط والار البالدلات،وكان و  ر العاصمة العراقية اواخر عذام 

كمذذا !تسذذبح  ذذ  بحيذذرات الميذذاه اآلسذذ ة وحذذط ل  ذذة واسذذتغراب واسذذ  العذذالم

تعطال  وتقالو  وحدات وعالجة الميذاه الصذ اعية الكاوالذة والج ئيذة،وامتفع  

سذبن توقذ  وتقذالم لو.كي  االوالح الكالسية الاائبة المصذر ة وذن المصذانعترا

وحطات هخ وياه المجامي وتصرل  المياه القامت الذى االنهذر لون وعالجذات 

 .بالولوجية ترلي صحة المواط ين واعللال نسبة االعراض المرهية

لة الى الجفاف وتقالص  ترات  طول االوطام الى تضاؤل كمية المياه الجام   

 ذذ  االنهذذر وجفذذاف اآلبذذام والعيون،وتحذذول كميذذر وذذن المجذذامي المائيذذة الذذى 

لقذد !وواهع لال فالات ووراتع لالح رات والقوامض ووصدما لالروائح الكرلهذة



تحول  الى وجامي تعذان  وذن الطفياليذات والذاباب والبعذوض وورتذع ألوسذاخ 

العضذوي وتعذان  انهذر العذراق وذن الحمذل !ال ذاس وورالفذات المطذاعم القرلبذة

 .المالوث والموال الصالبة ووياه الصرف الص اع  الت  تصن  يها

تالوث  وياه االنهام واصبح  تسمم اب ار الوطن لمذا سذقط  يهذا وذن اسذالحة    

وتحوي الموال الكيمياولة العضذولة وغيذر العضذولة التذ  ت ذكل .ساوة وجم 

مذذل الفضذذالت عالذذى ع اصذذر سذذاوة ومذذل البذذاملوم وال مكونيذذوم وسذذاوة جذذدا و

 .الرصاا والفضة وال حاس وال يكل والكوبال  والا ن وال ئبا

لالمذذح المذذرر  ذذ  االحيذذار الع ذذوائية والمهم ذذة  ذذ  المذذدن العراقيذذة اكذذوام    

ال فالات المتجمعة ون لون تص ي ،واخطر ا ال فالذات الصذ اعية التذ  ت ذكل 

 الار تذرليولذؤلي .ون كمية القماوة التذ  لالقيهذا الفذرل العراقذ  لوويذا% 02

الوحذدات البالدلذة  ذ  جمذذع ووعالجذة ال فالذات اليوويذذة والتقصذير المتعمذد الذذى 

تذذراكم ال فالذذات  ذذ  االعقذذة واالحيذذار السذذك ية وانت ذذام الح ذذرات والقذذوامض 

  .واالوراض

وال لوجد اول  2220مهية    العراق وعطالة و ا عام خدوة الهوات  اال    

 عدم  يها ال فا ية والم ا سة الحرت وعقول شبكات الهات  ال قال ت!   اال ا

وال  ا ة الت  تكفل تدوين ا ضل الردوات،بدمخص االسعام الممك ة،وهمان 

االور الاي استال م ت  يم و ح التراخيص ل ركات الهات  !حقوق الدولة

ال قال العاوالة    العراق،و رض غراوات وتصاعدت وكبيرت عاليها    حال 

واتها،او تالبسها بعماليات االحتيال الكبيرت عدم استجابتها لطالن تحسين خد

كالف ل    تدوين االتصال،واستحالة اتمام المكالمة الواحدت !عالى المواط ين

نا يك عن لجور ال ركات الى علالت !لون وحاوالت عدلدت وملارت الصوت

اعدال الم تركين بسبن الالهاث ومار علالت االلرالات حتى وان كان   اه 

ة االستيعاب التق   لال بكات القائمة وا لؤلي الى قطع ال لالت خامج طاق

المكالمات  يضطر المواطن الى اعالت االتصال عدت ورات،وعدم ت فيا 

الت اواتها وو ها عدم  تح باب االستكتاب العام لبيع الحصة المقرمت 

لالمواط ين    العقد وبالسعر االسم  لالسهم،وعدم االلفار بد ع حصة الدولة 

لرالات االجمالية ون ووامل ال ركات،وتسدلد األقساط الباقية ون ون نسبة اال

كما وجن حساب مصيد المكالمة عالى .قيمة التراخيص    الوق  المحدل

اساس المانية ولي  الدقيقة،وكما  و وتبع    بالدان العالم األخرى،وكما 

 . ومب     العقد المبرم بين  يئة االتصاالت واالعالم وبين ال ركات



لذذتهم المواط ذذون شذذركات االتصذذاالت باسذذت  اف جيذذوبهم  ذذ  اكبذذر عماليذذة     

سرقة و  مذة،بي ما لحمذل وجالذ  ال ذواب الحكووذة العراقيذة وسذؤولية تذرلي 

خذذدوات الهذذات  ال قذذال  ذذ  باللنذذا وؤكذذدا ان قيذذام الحكووذذة بسذذحن صذذالحيات 

ى  يئذة االتصذذاالت واالعذالم المسذذؤولة عذن وراقبذذة خذدوات الهذذات  ال قذذال ال

الذذى تذذرلي خذذدواتها،وان الالج ذذة الوعاملذذة المسذذؤولة عذذن اعطذذار الذذرخص 

ل ذذركات الهذذات  ال قذذال حولذذ  قضذذية  ذذاه ال ذذركات وذذن قضذذية خذذدوات الذذى 

قضذذية واليذذة بحتذذة،وكان  ذذم الالج ذذة الوحيذذد الحصذذول عالذذى اوذذوال كبيذذرت وذذن 

لالحذذب بمذذرامت عذذدم اكتذذراث و!ال ذذركات ولذذي  تقذذدلم الرذذدوات الذذى المذذواطن

ت الهات  ال قال بالعقوبات الماللة الت  تفرض عاليها بسبن تالكؤ ذا  ذ  شركا

تقذذدلم الرذذدوات، ه  تذذد عها عبذذر جبالتهذذا وذذن المذذواط ين وبذذ ف  الطرلقذذة 

،وذذن خذذالل سذذرقات و  مذذة ووبروجذذة ومالمذذا %4222وبربحيذذة  ائقذذة تعذذالل 

ك  البذذامالو/الكاتذذن:ماجذذع"!سذذدلت بهذذا الت اواتهذذا الماليذذة وذذن قيمذذة الترخيصذذات

 "القسم الماون/الص اع     العراق الجدلد

 .222و ا خامطة الحروان الصالمت عن الجهاع المرك ي لالحصار عذام     

 ذذدن لمجذذة وحروويذذة وحا  ذذات ويسذذان والمم ذذى والدلوانيذذة وال اصذذرلة  ذذ  

 وذدى قياس  و المحرووية بدمجة المقصولاالعالى بين المحا  ات العراقية،و

 الذدخل قيذاس عالذى ولذي  األساسذية الحاجذات وذن عال   حروان ون لتحقا وا

 عالذذى لقتصذذر ال الذذدليل ان  ذذاا ولع  ،الحاجذذات  ذذاه عالذذى لالحصذذول المتذذاح

 األساسذذذية الحاجذذذات الضذذذا ل ذذذتمل نمذذذااو ت ذذذترى التذذذ  األساسذذذية الحاجذذذات

 ال رصذذ  كاألوذذان  قذذط المذذال وقابذذل عاليهذذا الحصذذول لمكذذن ال التذذ  خذذرىاال

 األسذذرت اعتبذذام لمكذذن اي..وغير ذذا الرذذدوات وتذذو ر وذذراضاال وذذن والرالذذو

 وذن لالحروذان بال سذبة الحذال  و كما وقبوال لخالها وستوى كان وان وحرووة

 او نقص عن ال اتج الصح  والصرف والكهربار كالمار التحتية الب ى خدوات

 و ذذ  وجذذاالت سذتة عالذذىالمحروويذة  لليذذل ل ذتملو.الرذذدوات  ذاه تذذو ر عذدم

 ووهع االجتماع  واألون والحمالة والمسكن التحتية والب ى والصحة التعاليم

 لتضذمن المجذاالت  ذاه وذن واحذدت كذل ان لذىا شذامتاال وع االقتصالي األسرت

 الذدليل ولمجذة وستوى ون الحقيقة الصومت تعك  الت  المؤشرات ون العدلد

احمذد شذذ ان :ماجذع".المرتالفذذة العذراق وحا  ذات بذذين المقامنذة غذراضال المعتمذدت

 "ترصيصات ت مية االقاليم و ا لمجة المحرووية/الويبحر الفت

 

 المحروويةلمجة  أساس عالى المحا  ات ترتنجدول لبين 



 ".222 لعام االولية البيانات/الحروان خامطة/لإلحصار المرك ي الجهاع:ماجع"

 

 (أل  نسمة)عدل السكان  الدليل المحا  ة التسالسل

األ مية 

 %ال سبية

 3.6 4220.2 22.2 ويسان 4

 2.6 40.2. 44.0 المم ى 2

 4.0 ..4424 44.0 الدلوانية 0

 6.6 ..4246 42.4 ذي قام 4

 4.1 4422 02.2 واسط 2

 6.1 .4.2 04.2 بابل 6

 11.5 0..020 00.2 ني وى .

 4.5 4220.2 00.4 صالح الدلن 2

 4.9 40.2.2 02.0 للالى 0

 3.6 4220.2 ..02 كربالر 42

 4.2 4422.6 20.6 ال ج  44

 9.1 2222.2 26.0 البصرت 42

 4.6 4202 22.6 كركوك 40

 25.5 422.2. 2..4 بغدال 44

 5.2 4424.2 42.0 االنبام 42

 100.0 28112.2 0..2 العراق 46

 

  تذذذدوين تذذذد ا البطاقذذذة التمول يذذذة ووفرلاتهذذذا وهمذذذة

 وط ية
قها خدوة وعي ية عاوة،وتدوين تد  بات  البطاقة التمول ية   العراق     

،انما  و وهمة وتحسين وكوناتها ووستوى شموليتهاووفرلاتها 

ستردوها لالبت اع والضغط عالى ال عن وجن وحاسبة ووعاقبة ون لو!وط ية

آلية توعلع الحصص التمول ية الدوملة -البطاقة التمول يةو!واوتصاا قوته

عوائل الها   لاوصدم لخل  4006حتى عام  تو ر،عالى اب ار ال عن العراق 

لى الترال  عن ال عتها الحاجة ووحدوللة وصالم الدخل الت   عراقيةلا

استهالك نوع وعين ون  اه السالع الت  لحصالون عاليها ون خالل البطاقة 

سعام الموال الغاائية الموععة احي  كان  ،و ترفي  استهالكهااالتمول ية 

لية توعلع البطاقة التمول ية آ اثر واكرت التفا م بات و.   السوق عالية جدا

 !الحصص التمول ية و ا برناوج ال فط وقابل الغاار



ليس  استهالكا عبميا بل نتاج السياسة لم تكن،و   البطاقة التمول ية    

الكامثية لالدكتاتوملة البائدت،وشحة  را العمل،ووجمل االعوات االقتصاللة 

ات بعد انرفاض الدخل الفرلي وئات المر،الت  عان  وتعان  و ها البالل

وانرفاض قيمة العمالة الوط ية ب سن وئولة غير وعقولة،وتضرم والفات 

الفقر ووا تح  وستوى الفقر،وتوق  عجالة الدومت االقتصاللة 

السالمية،والكسال االقتصالي الاي قل ن يره    تاملخ العراق 

وتوسع الهجوم ،والبطالة المك و ة والمقتعة،الحدل ،والغالر الفاحش

نفاق العام    وي انية الدولة صامم لالالتقاليص الو، ينالضرلب  عالى المواط

 !م  م لمداخيل المواط ينال هن الصالحات االقتصاللة،وبحجة التق   واال

طذام برنذاوج الذ فط وقابذل ابالتوملذدات  ذ   ن ذام صذدام حسذين تالعنلقد      

والتهرلذذذذن والسذذذذوق  ووذذذذامس التجذذذذامت غيذذذذر الم ذذذذروعة،الغذذذذاار وبعقول ا

سذ  تجذامت التمولذل الذاات  ابا سياسة الرصرصة والعمل عالى وطالسولار،

عوان ال  ام عالى الم  ذآت اوترويم قاعدت السالطات االجتماعية عبر استيالر 

التمول يذذذة البطاقذذذة وتعمد التالعذذذن بمواعيذذذد حصذذذص ،العاوذذذة المرصرصذذذة

لات او،وعانهذذا وحجمهذذا والغذذش  ذذ  نوعيتهذذا واسذذترداوها سذذالحا لالمعاقبذذةاو

لذذى االسذذالطات جذ را وذذن قيمذذة عقذذول التوملذذدات   حولذذكمذذا !عذذواناللمكا ذدت ا

توملذذذذد المذذذوال الفاسذذذذدت والرللئذذذذة والقدلمذذذذة   حاباو،حسذذذابات المسذذذذؤولين

عالذن الت اوهذا المذوقرت التذ  ت 2220وذا بعذد عذام  تاحكووذاال ان !والمستهالكة

 ذذ  المحا  ذذة عالذذى اتسذذاق  ذذاا ال  ذذام وهمالذذة ،تبذذدو ب  ذذام البطاقذذة التمول ية

جذذرارات جدلذذة لمعالجذذة الم تترذذا و،اعذذواماالنت ذذام الذذاي طبذذع عمالذذه طذذوال و

بل شذذهرلة كاوالذذة، صلم تفالذذح  ذذ  تقذذدلم حصذذوتبذذاطؤ توعلذذع المذذوال الغاائيذذة،

االعذوام االمبعذة قالص  المفرلات الى حد كبيذر بحيذ  لذم لسذتالم اال ذال  طيالذة 

والغذاع  سوى ال ل  والرع والطحذين  قط،ولذم تذوعع كوبونذات الذ فطالماهية 

،وا الى مغذم وجذول قذرام بذالك،2242 ال وع توعلع البطاقذات التمول يذة لعذاما

وكانيذة التحالذل عاليذه،وكل ذلذك الى تفاقم و كالة الفسال     ذاا ال  ذام و يذد ا

سذذتغالل هذذع   ذذيهم لألصذذن  ذذ  غيذذر صذذالح المذذواط ين الذذالن لتعذذرض اال

او  البطاقذة التمول يذةا ال تعمذل عالذى ترشذيالعراقية  حكووةالولبدو ان .كبراال

 !لغار البطاقة التمول يةالترشيد ا واخت ال وفرلاتها  حسن،بل تعد العدت 

واليذذون  42 ذذاق عذذدل السذذكان المصذذ فين تحذذ  خذذط الفقذذر  2220 ذذ  عذذام     

واليذون نسذمة  ذو وجمذوع سذكان الذبالل،ون بيذ هم واليذون  26صل اون  نسمة

ال عالذذى وجبذذة اوال لحصذذالون ،شذذد حذذاالت الفقذذر  تكذذااوذذواطن عالذذى األقذذل  ذذ  



وا الباقون  ذنن البطاقذة التمول يذة  ذ  وصذدم م الوحيذد  ذ  اواحدت    اليوم،

،وذ هم وذن لقذل %20بالغ  نسبة الفقر  .222الحصول عالى الغاار،و   عام 

،اوا الالن لقذل انفذاقهم اليذوو  %0.4لخالهم اليوو  عن لوالم واحد نسبتهم 

ثذذم انرفضذذ  الذذى  .222عذذام % 40.0 عذذن لوالملذذن ونصذذ  بالغذذ  نسذذبتهم

ثذم انرفضذ  % . .222بالغ  عام  ،اوا نسبة الحروان 2244عام % 44.2

 %. 6الى  2244عام 

وهع االسرت    اعتمال ا عالى جالن وصدم الغاار ون السوق لوهح جدول 

 2244عام  او ون خالل الحصة التمول ية المدعووة
وف االجتماعية واالقتصاللة    ن ام وراقبة ال ر/وسح شبكة وعر ة العراق:المصدم"

 "024ا/2244/الجهاع المرك ي لالحصار/وعامت الترطيط/العراق

 

الطحين/ الخبز مصدر الغذاء الرئيسي  الزيت والسمن اللحوم البيضاء اللحوم الحمراء البقوليات بطاطا رز 
%0,62 شراء من السوق  4,63%  ,,69%  ,,69%  ,,6,%  ,,69%  7067%  

%7060 حصة تموينية  ,467%  - 264%  263%  264%  269%  

 

ان نسذذبة اعتمذذال االسذذر عالذذى الحصذذة التمول يذذة  ذذ  الحصذذول عالذذى وذذالت     

% 2.الطحين والرع باعتبام ا وذالتين مئيسذيتين  ذ  المائذدت العراقيذة بالغذ  

 :عالى التوال ،و اا لدل عالى% 60و

هع  القدمت ال رائية لالمواطن العراق  واعتماله بصومت كبيرت  .4

لحتاجذه وذن المذوال  لحصة التمول ية    الحصذول عالذى وذاعالى ا

 .خاصة الطحين

اعتمذذال الدولذذة عالذذى والسذذتومل وذذن الرذذامج لسذذد حاجذذة السذذوق  .2

 .المحالية

اوذذا بقيذذة المذذوال والتذذ  لحتاجهذذا المذذواطن  يالجذذد الذذى السذذوق ل ذذرار ا لرالذذو 

 . البطاقة التمول ية و ها و      اغالبها وستوملت ولي  ون االنتاج المحال

الغار لغم  اصحاب اتراذ القرام    باللنا اعي هم عالى حقيقة ان     

البطاقة التمول ية او اخت ال وفرلاتها    ظل انعدام السياسة االجتمااقتصاللة 

الرصي ة لالدولة،واال تقام الى البدائل الم اسبة لها،وشيوع الفسال 

وانت ام الفقر االقتصالي،لؤلي حتما الى تصعيد حدت التبال ات الطبقية 

والجوع بصومت واسعة،والى الم لد ون تعميا التفاوت واالستقطاب 

االجتماعيين    البالل،وتكرل   يم ة الرأسمالية الجدلدت والبومجواعلة 



االنتقال عن  .الكووبرالوملة والطفيالية عالى وقدمات البالل ووصالح المجتمع

   االسواق عالى  اعللال وستوى الطالنحتما البطاقة التمول ية لع   

القار اعبار جدلدت وجدلة عالى كا ل و وا لؤلي الى م ع االسعام،وفرلاتها

كاول عالوي كاظم و .ل:ماجع"صال باالعبار نتيجة عدم كفالة الدخولاالعائالة الممقل 

 ".لماسة تحاليالية قياسية –الفقر ون ام البطاقة التمول ية /حسن لطي  كاظم.ل

 الحيات لالعائالة العراقية ون خالل عدم    نوعية عك  التراجع الكبير ل    

المياه،والتراجع    خدوات والكهربار خدوات ستقرام وعدم همان تجهي  ا

وصام جاليا وكاول الردوات العاوة، تدن  وستوى السكن،والصرف الصح 

االمتفاع المستمر الدومي الجوم ال قل واسعام الموال الغاائية والسالع 

عوائل العراقية نص  ماتبها ال هري عالى ت فا اغالن ال.االخرى

كل .الوقول،وتسكن الدوم السك ية بااللجام،وتقت   بصعوبة ق ان  غاع الطبخ

ذلك لترك تدثيراته السالبية عالى اوهاع الماللين وعالى وع ولاتها،وغالا 

 ن ام تقييم/حيدم نعمة غال .ل:ماجع"!و اعر االحباط والقالا والسرط    اوساطها

 ."حالقات 0/لتطولره المستقبالية واآل اق العراق   (التمول ية البطاقة)امالع التوعلع

مستوى الت  يم البطاقة التمول ية واستممام ن اوها    سبيل تحسين بدل     

لالمواطن عبر ت ولع وفرلاتها وتحسين نوعيتها،وعوها عن   المعي 

كاول انحسام  يجرلالمحا  ة عالى البطاقة التمول ية ووستوى شموليتها،

لم ا ع ال عن العراق  بسبن تدخل جهات ورتالفة غير حكووية وتحكمها 

ترولج لفكرت صرف وبالغ والية وقابل البطاقة ووفرلاتها،ال بالبطاقة

ملارت نوعية الموال الداخالة  يها،التفاوت    تجهي  وفرلاتها وال التمول ية،

وتسالم (تكرامال)تستالم كاوالة،عدم انت ام توعلع ووال البطاقة،المرالفات

الحصص التمول ية ون اكمر ون و طقة،وجول اعدال كبيرت ون المتو ين 

وسجالين لدى وكالر الموال الغاائية ولتقاهون الحصة التمول ية كل 

والك   عن وئات الهولات الم ومت همن االسمار الم مولة بمفرلات !شهر

  البطاقة التمول ية وكان اصحابها لستالمون المفرلات ب كل ورال

اوا ووظفو وعامت التجامت والمراك  التمول ية  هم    و دى ون .لالضوابط

المحاسبة،و اا التقاع  والتسين ل عك  الضا عالى وكالر توعلع الموال 

التقدلرات /اساوة  ائ  وك "!الغاائية الالن لتعاوالون وع ال اس بم اجية نالمت

 "2240سعام العالمية لس ة وؤشرات اال المطالوبة لبرناوج البطاقة التمول ية    هور

  الردوات الصحية والتعاليمية والضمان االجتماع 



انعذذدام ك ةعصذذيب ذذ  ظذذروف ب والطذذن وه ذذة انسذذانية تقذذدم خذذدواتها لال ذذع    

الرذذدوات والتالذذوث البيئذذ  والجهذذل الصذذح ،وون المرجذذل ان نذذرى قسذذما وذذن 

ر عالذذى االطبذذار ل  ذذر لهذذاه المه ذذة وذذن عاولذذة الكسذذن المذذالي ولرلذذد االغت ذذا

العيالات الطبية ال ذعبية بسذبن امتفذاع و   العراق تفتقد اليوم !حساب العاوة

اسذذعام خذذدواتها المقدوذذة الذذى ذوي الذذدخل المحذذدول،ولالجد الميسذذومون الذذى 

المست فيات اال الية  ربا ون سور الرعالة    المست فيات الحكووية كونهذا 

سذذين حذذول وبذذال  قذذرامات صذذدام ح.تعاليميذة وتسذذول ا الفوهذذى بسذذبن الذذ خم

السوق    المست فيات العاوة ووجذوب تحذول المراكذ  الصذحية الذى وحذدات 

لالتمولل الاات  العال  سذاملة المفعول،تسذتردوها الرأسذمالية الجدلذدت لردوذة 

 !وآمبها

والمست فيات والمؤسسات  (عدا اقاليم كرلستان)جدول لبين عدل المحا  ات

 حسن المحا  ات 2422-2220الصحية والعيالات الطبية لالعام 
الجهاع المرك ي /وعامت الترطيط/2242/2244المجموعة االحصائية الس ولة : المصدم "

 "لالحصار
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وست ذفى و ذ  (200) 2242بالغ عدل المست ذفيات  ذ  القطذاع العذام عذام    

عاوذذة وترصصذذية وطذذوام  ونسذذائية وتوليذذد،وبالغ عذذدل المراكذذ  الترصصذذية 

تحتذذذاج األسذذذر و ذذذا التقذذذدلرات و(!06)،وعذذذدل المست ذذذفيات اال اليذذذة (426)

لقيقة كمعدل لالوصول الى اقرب وركذ  صذح  ع ذد (22)الى اكمر ونالتفاؤلية 

،اكمذر 2202بالغ عذدل المراكذ  االوليذة والفرعيذة )اصابة احد ا رال ا بالمرض

وت لد (.ون نصفها تعمل بطبين واحد والبقية بالمعاونين الطبيين والممرهين

اوت لقيقذة بال سذبة لأسذر الرلفيذة،وتتف(02) اه المدت قاليال عن نص  ساعة

حاالت الالجور الى وراك  الرعالة الصحية األولية ب ذكل كبيذر  ذ  المحا  ذات 

وتتممل ا م وعوقات الالجذور الذى .ولك ها ترتفع ب كل عام    الم اطا الرلفية

ووذن الجذدول اعذاله .الصحية االوليذة  ذ  قالذة المالكذات والمؤسسذات المراك  

صحية والعيالات الطبية نالحب ان اعالى نسبة لعدل المست فيات والمؤسسات ال

،والنذى نسذبة  ذ  وحا  ذة %22-%22تقع    وحا  ة بغدال وتتذراوح بذين 

وو ا الجداول البيانية النذاه  ذدن اعالذى %.0.2 -%2.2المم ى وتتراوح بين 

تقرلبذذا والنذذى نسذذبة  ذذ  % 20نسذبة لالذذواللات الحيذذة تقذذع  ذذ  وحا  ذة بغذذدال 

و يذات المسذجالة نسذبة لال ،واعالذى%0.2 -%2.2وحا  ة المم ى تتراوح بين 

 -% 2.4والنذى نسذبة  ذ  وحا  ذة المم ذى  %31.17وحا  ذة بغذدال    تقع 

2.6.% 
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استيرال وبيع وتوعلع  ةعمالي،وال ترضع الرقابة الدوائية غائبة ووغيبة   

ذات  ون قبل الجهات الصحية المطالوبة الرقابةللولة والمعدات الطبية اال

ون الر لن % 22وظا رت ال حة الدوائية ترسر  وع  قدان !ال دن

االستراتيج  ابان عهد صدام حسين والحصام االقتصالي واعمال الفر ول 

 الراا الدوائ  القطاع ل مل،بي ما واالعمال االم ابية 0/4/2220الت  تال  



 تدثير وله والصيدليات االلولة ووستولعات المستومللن ون شبكة مت او ال

 !االلولة توا ر ودى عالى وباشر

وذذذن المؤسذذذ  ان لقذذذوم العذذذراق باسذذذتيرال القطذذذن الطبذذذ  والحقذذذن الطبيذذذة    

اال انذذه .وعبذذوات المغذذاي،واغالن المؤسسذذات الصذذحية تفتقذذر لالتعقذذيم والتعفيذذر

ست ذذفيات والمراكذذ  الصذذحية،وا تقام ا مغذذم تواهذذع االوكانيذذات المتاحذذة لالم

الذذى المسذذتال وات الطبيذذة الراصذذة بقذذ  االبذذداع الطبذذ  العراقذذ  لتذذد ا مغذذم 

التذ  ال لمكذن ان تجذر اال  ذ  المراكذ  الجراحية المحن ولجري اعقد العماليات 

االطبذذار العراقيذذون وفرذذرت لالعقذذل العراقذذ  الرذذالق والعمذذل بكذذل .الترصصذذية

الكفارات الطبية المهاجرت بحما عن االوذان .ف المه ةنكران ذات والت اوا ب ر

ال الدفر  اجرت وعي ها عالى ووط هذا االصذال ،وتق  القذوى ال الويذة ومار 

 . اغتيال العقل الطب  وتهجيره

ب ار جيل واع للعمالية التعاليمية التربولة ا الردوات التعاليمية    جو ر    

عالووات  العاص  ووعطيات حاول لمقا ة قالمت عالى التكي  وع التطوم الم

ل  عات الفكرلة نمار االوالتك ولوجيا الحدلمة والمجتمع الدلمقراط  الحدل ،

سرام الفهم وها،ع  التعبير الحر لالتالويا والطالبة وتو ير  راوالعاطفية 

 المهامات العقالية والالغولة الت  تمك هم ون كسن العالم المالي واالجتماع 

والعمالية التعاليمية !واالستقرام ونحاجة لالاشباع الوالتطبيقية و واالجتماعية

   الوسيالة المتيسرت ال اجحة لتغيير  يكالية المجتمع وت كيل  التربولة

 .خواصه وثقا ته وتد يل الع اصر الب رلة القالمت عالى ال هوض بالمجتمع

لتالويا والطالبة لالحيات اعدال اتستهدف الردوات التعاليمية وكا حة االوية و   

جتماعية ووواجهة تحدلاتها،عبر التفاعل االجتماع  وسبر غوم العالقات اال

كمر مقيا االمستوى الهمان ،واالجتماعية عالى اس  للمقراطية

النهم الوات التغيير الحقة    المجتمع الدلمقراط  لالكالمالتعاليم  واالكاللم  

الاي لعتمد بدسسه عالى التعالش واالحترام والتساوح ونبا اال كام 

التعاليم والتوجيه ة التربية وتطولر وتحدل  طرائا وو هجيو!العدوانية

وتبرم االخالق الرأسمالية عالى  سالين الت  تكرس الحفب والتالقينتجاوع االو

جعل و!عالتها وت  ر الررا ات والعقائد الجاودت الم ا ضة لالعالم والمعر ة

  ت  يم لوم المدمسة ورك ا  اوا ون وراك  االصالح الدلمقراط ،وبالتال

 .الجهاع التعاليم     اعالت االنتاج الموسعة لالطبقات االجتماعية

سول تتحول ملاض المعر ة الى    بالل تطفو عالى بحر ون الا ن اال   

كرلهة الرائحة بسبن انهيام ن ام الصرف الصح      نقاض و لحمةا



   وريمات  طي يةالمدامس الالمدامس تح  العرار وت ت ر ،ووع مها

وتهرئة ثالث وجبات اخرى ،وتستقبل ل اعحين و   بع  القرى والقصباتا

ولبين الجدول الناه التبال ات واالستحقاقات بين المحا  ات العراقية .   اليوم

 !ون حي  عدل الرلاض والمعالمات

 

 المعالمات وعدل الموجوللن االطفال وعدل ألطفالا ملاض عدلجدول لبين 

 2220/2242 الدماسية لالس ة المحا  ة حسن
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 642 72 378 9993 4860 5133 42.. .4 ني وى

 262 31 194 7993 3922 4071 02.. 50 كركوك

 260 32 337 5103 2606 2497 .2.2 32 للالى

 204 34 265 4868 2389 2479 4.44 28 االنبام

 20.00 151 بغدال
1955

1 

1855

0 
38101 1686 156 4042 

 000 40 321 5764 2957 2807 6.42 39 بابل
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 الدلن
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 2244عام  التقرلر الاي ن ره اليونيسي  عن الوهع الصح     العراقون 
 

 رضيع يموت يوميا 800

 طفل لموتون قبل بالوغهم الس ة الراوسة 02222

 ورأت تموت كل عام خالل أو بعد الواللتا 4222

 لفقرطفل تح  خط ا 4222222

 طفل لعانون ون نقص التغالة 222222

نص  ،المدامس االبتدائية طفل غير وسجالين    22222.

 العدل    الم اطا الرلفية

 222222   المدامس و هن   تات غير وسجالة 422222

    الم اطا الرلفية

لتمتعون بالردوات االساسية    و اعلهم  ال 4222222

 اركالمياه الصالحة لال رب والكهرب

لَُ َغل باعمال  طفل بين الراوسة والرابعة ع ر 222222

  ي لائية

 لتيم طفل 222222

 طفل مهجر في الداخل 200000

 

طالبات وطالب العراق العالوا لسك ون ودامس ون الطين والقصن        

لماسات /كفالة ودخالت المؤسسة التربولة/احمد وحمد حسين المبرقع:ان ر"المدن القصية

،والعال  و ا ر ون قبيل مص  اكمر "2244 – 2240ث وجال  ال واب العراق  وبحو

طالبة وطالن    ص  واحد وتواجد ثالث ودامس    ودمسة  2.ون 

واحدت،و ا ر قائمة اوام المأ وبتعمد وع سبا االصرام،ودامس اغالبها 

العال  مثة تفتقر الى الكمير ون و ا ر ال  ا ة والجمال،تفتقد الى ساحات 

ان .لالعن المدمسية الم سقة الجميالة والى تو ر المار البامل والتد ئة والتبرلدا

ل دمج    اساسيات العدالة االجتماعية ذلك لي  تر ا او او يات وخيال بل 

حا و روع نص  عاليه الالوائح الدولية لحقوق االنسان والتعاليم،وكل و

الب  لممل  اا التربولين واختصاص  عالم ال ف  لعر ون ودى االنعكاس الس

الوص  عالى اند اع التالويا الستيعاب الموال الدماسية وتواصالهم    تالق  

 .الدموس

جاوعات ت ع ل وتتكال  وتتح ط واألجراس تقرع ون حول ا ال   العراق   

 مال لوم اقتصال المعر ة ووا لتطالبه ون علالت الصرف ولجري ابالرطر،

ت مية الموامل الب رلة العالمية  العالم  واالستممام    عالى التدملن والبح 

الب ية التحتية لالتعاليم العال     جميع  وتطولر،واله دسية والتك ولوجية

ان  التهدلد الاي لتعرض له االكاللميون والمدمسون والعالمار .المجاالت



وسا مة الكفارات    اعالت اوا !واالطبار تهدلد لدلمووة المجتمع وتطومه

ما تقدوه الدولة ون اال تمام والدعم لالكفارات ب ار العراق  ه  ور ونة ب

وون العب  الحدل  عن عولت كفارات المهجر، يما .الموجولت لاخل العراق

تعيش كفارات الداخل حالة االحباط واالغتراب،وما لضطر الكمير و ها الى 

التفكير    ترك الوطن  ربا ون االوهاع الكامثية،حي  البيئة غير اآلو ة 

والت  ال لروق لها وجول  اتراذ القرامغير كفورت عالى وراك  وتسالط ع اصر 

 .الكفارات الحقيقية وتعد ا بممابة تهدلد لوجول ا

المدمسة بي  نموذج  وبهج وو سا لالطالبة والطالبات،وليس  مث كئين    

لتحول  يه المعالمين والمدمسين الى سجانين،و م لحمالون الصوندات 

ين وال جر واالذالل،ليجر احيار عهول والعص  واسالين التعالن والتر 

الكتاتين،وما لولد لالطالن احساس وكدنه لساق الى وحاكمة وساحة 

تعالن،لون ذنن امتكبه او ورالفة قام بها،لك ها امالت األ ل 

والمجتمع، يتمرل عاليهما وعا او ترالا و ه ومل  اه الممامسات  رلا سالبيا 

اصل والتفاعل وع ا اله ووحيطه و طفئ القدمت عالى الرالا واالبداع والتو

 !وودمسته ووجتمعه

وذذن االعذذالن  22وفهذذوم و صذذوا عاليذذه  ذذ  المذذالت  -الضذذمان االجتمذذاع     

العالم  لحقوق االنسان والاي ل ص عالى ان كل شرص،باعتبامه عضذوا  ذ  

المجتمع،له الحا    الضمان االجتماع  وله الحا    ان لتم تذو يره لذه وذن 

والتعاون الدول  وبما لتفا وع الت  ذيم والمذوامل  ذ  كذل  خالل الجهد الوط  

لولذة،ون الحقذذوق االقتصذذاللة واالجتماعيذذة والمقا يذة التذذ  ال غ ذذى ع هذذا وذذن 

ول ذير الضذمان االجتمذاع  الضذا الذى .اجل كراوته والت مية الحذرت ل رصذيته

براوج عمل الحكووة لتع ل  م ا ية المواطن ون خذالل اترذاذ تذدابير وسذاعدت 

ضمن الحصول عالذى وذا لكفذ  وذن المذوامل لالغذاار والمدوى،والضذا وذن اجذل ت

تحسذذذين صذذذحة وم ا يذذذة االطفذذذال واالحذذذداث وكبذذذام السذذذن وورهذذذى العذذذوع 

ذات الذدخل الذواطئ ووعدووذة الم اع  والعاطالين عن العمذل ومعالذة العوائذل 

ذوي وااللتذذذذام والمعذذذذاقين وواالماوذذذذل الذذذذدخل والمذذذذرأت التذذذذ  ال وعيذذذذل لهذذذذا 

والمتضرملن ون قبل ال  ذام البائذد  والعج ت والمتقاعدلن ياجات الراصةاالحت

ووذذن جذذرار العماليذذات الحربيذذة واالم ابيذذة ولعذذم الم ذذاملع الصذذغيرت المذذدمت 

وتسمى الردوات الت  تقدم الضذمان االجتمذاع  بذـالردوات االجتماعيذة .لالدخل

 .او الرعالة االجتماعية

 :لىاالضمان االجتماع  فهوم ل ير و   



يحصذذذذل ال ذذذذاس عالذذذذى و ذذذذا ع وخذذذذدوات تقذذذذدلرا ل التذذذذدوين االجتمذذذذاع  .4

ت ذذمل  ذذاه الرذذدوات تذذو ير مواتذذن ،وج التدويناولمسذذا ماتهم  ذذ  بذذر

وتعولضذذذذات اسذذذذتحقاقات ال ذذذذاجين والتذذذذدوين هذذذذد العجذذذذ  والتقاعذذذذد 

لماسذذات وبحذذوث وجالذذ  ال ذذواب /التذذدوين الصذذح /ح ذذان جميذذل عاشذذوم:ان ذذر"البطالذذة

التذذذذدوين  ذذذذ  الكتابذذذذات االقتصذذذذاللة /وصذذذذباح كمذذذذال:ماجذذذذع"و"2244 – 2240العراقذذذذ  

 ."العراقية
عذذذن تذذذو ير ذات العالقذذذة و الهيئذذذات االرذذذدوات التذذذ  تقذذذدوها الحكووذذذة  .2

الرعالذذذة الطبيذذذة والذذذدعم المذذذال  خذذذالل البطالذذذة ك الضذذذمان االجتمذذذاع 

و التقاعذذذد والصذذذحة والسذذذالوة  ذذذ  العمذذذل وجوانذذذن العمذذذل اوالمذذرض 

 وذذن الذذرغم عالذذىولالحذذب انذذه .قذذات الصذذ اعيةاالجتمذذاع  وحتذذى العال

  ذ  جولتهذا ان اال   باللنذا الصحية الرعالة خدوات تغطية    التوسع

  ذو الصذحية الرعالذة عالى الحصول ان.وحدولت العال  ال ائية الم اطا

 وكانيذذةا لدلذذه  ذذرل كل،والدسذذتوم لذذه كفالهذذاالمذذواطن  حقذذوق وذذن حذذا

 الوهذذذع عذذذن ل  ذذذرا الصذذذحية،بغ  الرعالذذذة خذذذدوات عالذذذى الحصذذذول

 وتالتذذ م.الجغرا ذذ  والموقذذع والجذذ   واألصذذل واالقتصذذالي االجتمذذاع 

 لالفئذذات الصذذحية الرعالذذة خذذدوات وذذن اعالذذى وسذذتوى بتذذو ير الحكووذذة

 .  قرا واألشد هعفا كمراال

 ساسذذ  بغذذ  ال  ذذر عذذن الم ذذامكة  ذذ  بذذراوج تذذدوين وحذذدلتاألوذذن اال .0

 وال ذذاعحين جئذذينعطذذى لالالتذذ  تفوملذذة ال اتمسذذاعداللحصذذول عالذذى كا

ساسية ومل االالمعي ية لحصول عالى الضروملات ا/الالن وصالوا حدلما

 .الغاار والمالب  والمسكن والتعاليم والمال والرعالة الطبية

حذوال   بغذدال وحا  ة    األجتماعية الرعالة وحدات لعدل نسبة اعالىتقع     

 لالمسذ ين نسذبة اعالى تقع،و%4 الدلن صالح وحا  ة    نسبة والنى 00%

حوال   بغدال وحا  ة    الوحدات  اه    الموجوللن المستفيدلن والمقعدلن

 والمقعذدلن المسذ ين وجموع ون% . ال ج  وحا  ة    نسبة والنى% 44

 واسذذذطو بابذذذلو االنبذذذامو للذذذالىو كركذذذوك وحا  ذذذات،بي مذذذا ترالذذذو العراق  ذذذ 

 المسذتفيدلن والمقعدلن المس ين ون ويسانو قام ذيو المم ىو الدلن صالحو

 وذذن المسذذتفيدلن المعذذوقين وذذن نسذذبة عالذذىلقذذد بالغذذ  ا.الرعالذذة وحذذدات وذذن

 وحا  ذة  ذ  نسذبة والنذى% 26.2حذوال   بغدال وحا  ة    الرعالة وحدات

 وذذذن المسذذذتفيدلن وذذذن نسذذذبة اعالذذذى بالغذذذ كمذذذا ،%2.2حذذذوال   صذذذالح الذذذدلن



 ويسذذذذان وحا  ذذذذة  ذذذذ  نسذذذذبة ،والنذذذذى%02 بغذذذذدال وحا  ذذذذة  ذذذذ  االحذذذذداث

 .الوحدات ون المستفيدلن االحداث ونكاوالة  وحا  ات خالوحب ولال.2%
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