
 

  

 مقدمة المركز:

وت ريد صرراعًا أيرديولوجيا فري   رث  لم يجد المرء منعطفًا خطيرًا في تفكيره، وصراعًا عنيفًا في عقمًو، مثمما يجد ذلك عندما يفكرر فري يةرية الفقرر. ىرذهض القةرية التري  ريدت     
ذا كانت جميع النظريات الوةعية يد تصدت   كل أو  آخر إلى يةية الفقر، فإنيا  التأكيرد لرم تسرتطع أن ت رمل فري  موليرا المقدمرة سروى جوانرب م رددة  األس اب والمعالجات، وا 

ذا كان اإلسبلم ينظر إلى الفقر  أنُو آفة ك رى وظاىرة دالة عمى تراجع العدالة التي يفترض أن تمثل ال كم اآلليري فري األ  رض، فرأن ذلرك تجسرد فري مقولرو لئلمرام عمري ال  اممة، وا 
 إذ يال )لو كان الفقر رجبًل لقتمتُو( وفي مقولة أخرى )ما دخل الفقر يرية إاّل ويال لُو الكفر خذني معك(.)عميوض السبلم( 

ذا كان اإلسبلم ينظر إلى الفقر ظاىرة واج ة العبلج مسؤول عنيا كل فرد انطبليا من يول رسول اهلل )صمى اهلل عميو وآلروض الطي رين ال     سرؤول عرن طراىرين( )كمكرم راعو وكمكرم موا 
ةرايا  رعو يم و مردانيم، وفري العررا  رعيتُو(، ولذلك فرإن المسرؤولية تقرع عمرى الجميرع فري التعردي ليرذهض الظراىرة، وفري مقدمرة ىرؤالء ال را ثين واألكراديميين مرن الرذين ييتمرون  ق

عرايي يعاني كثيرًا مرن ىرذهض الظراىرة، خصوصرًا إن العررا  يتروافر عمرى إمكانرات وثرروات ت ديدًا نجد إن التصدي لظاىرة الفقر ال يمكن وصفُو إاّل  كونُو واج اُ وطنيًا، كون المجتمع ال
ال رعب العرايري ممرا أدى إلرى عردم تفاعميرا مادية تجعل من وجود ىذهض الظاىرة أمرًا متنايةًا مع الوايع ومجافيًا لم قيقة، األمر الذي خم   الة من اإل  اط لردى  ررا و واسرعة مرن 

لرم ت رذل جيردًا ك يررًا فري سر يل  1920را ل ال قة من أجل ال ناء واالعمار، و الرغم من إن النظم السياسية المتعاي ة التي  كمت العرا  ال رديث وت ديردًا  عرد عرام مع الدولة في م
يجراد كافرة السر ل والمنافرذ وال مرول مرن أجرل التصدي ليذهض الظاىرة، إاّل إننا اليوم ووفقًا لعممية التغيير السياسري التري  صرمت فري العررا ، فري  اجرة ماسرة لدراسر ة ىرذهض الظراىرة وا 

 التقميل من مسا ات الفقر االجتماعية ومن ثم القةاء عمييا.

ل )مرا مرّر عرام إاّل ياب عنردما يقرولقد عانى العرا  كثيرًا من ىذهض الظاىرة،  تى أص  ت مفردة متبلزمة في يصا د ال رعراء ومرا يصريدة ال راعر العرايري الك يرر  ردر  راكر السر     
 وفي العرا  جوع( ون ن نعمم إن الجوع ىو نتيجة  تمية لمفقر.

ذا نظرنا نظرة ت ميميرة إلرى الوايرع العرايري نجرد إن األنظمرة السياسرية التري  كمرت العررا  وت ديردًا  عرد عرام      ، اسرتيدفت كثيررًا إةرعال ال رعب العرايري لمسريطرة عميروض، 1968وا 
جرًا فريردًا التي تميزت  الظمم والطغيان، في  رين ركرزت تمرك األنظمرة السرمطة الماديرة والثرروات  أيردي ف رات معينرة مرن ال رعب ولرم تكرن كرر بلء سروى نموذ وخصوصًا تمك المناط 

متمكرًو مرن مقومرات دينيرة جعمتيرا ي مرة لمسريا ة ومتميزًا لتمك الممارسات الف وية والتي كان المقصود منيا سمب تمك السرمطة الماديرة ورأس المرال الرذي تروافرت عمييرا كرر بلء لمرا ت
فري المدينرة مرن خربلل القةراء عمرى الدينية التي انعكست   ركل ك يرر عمرى ال يراة االيتصرادية واالجتماعيرة فييرا، فكران ال رد مرن االسرت واذ عمرى مفاصرل تمرك ال ركرة االيتصرادية 

لمرافرر  السريا ية الدينيرة ع ررر  رركات تا عرة لمنظررام السياسري ال راكم. ومررن ىنرا ترأتي الدراسررة التري يردميا إلررى الط قرة الرأسرمالية فييرا ت ررت م رررات  رتى، والسرريطرة عمرى كافرة ا
     المركز السيد طالب  سين فارس والموسومة )دراسة ظاىرة الفقر في م افظة كر بلء المقدسة(.

 د.أ مد  اىض تقي                                                 

 مدير المركز                                                    

 ( Introduction)المقدمة 

( الت دي األىم الذي واجو اإلنسانية منذ ظيورىا، فالظاىرة ت كل القيد األك ر أمام انغبل  اإلنسان في التع ير عن ذاتو Poverty Phenomenonتعد ظاىرة الفقر )     
ل الظاىرة تتعقد ب يسري ليذا اإلنسان عن كل دوا ر الفعل ال ةاري، فاالفتقار إلى عناصر القدرة واالستطاعة في أ عاده المتعددة ومستوياتو المختمفة جعالخبلية، لذا فيي تغي

سات التي يطر يا االختيار األساسي عن مدى من ىنا عدَّ دور النظام االجتماعي والسياسي وااليتصادي في ال د من الظاىرة ع ر ال رامج والسيا  مع تعقد ال ياة ال  رية.
 رال معطيات المستق ل المنظور كفاءة وعدالة ىذا النظام، وعميو فبل  د من تسميط الةوء عمى الظاىرة في إطار معطيات الوايع الذي  كل  اةنة لظيورىا وتفايميا مع است

طار جاءت ىذه الدراسة لمويول عمى مبلمو ظاىرة الفقر في ايتصاد مدينة كر بلء وم اولة ت ميل تركي ة في ىذا اإل  المراد رسم سياسات و رامج ال د من الظاىرة في نطايو.
 الظاىرة كمقدمة لتوصيل س ل ال د منيا. 



 ي ىو     الت دي األك ر الذي تعد ظاىرة الفقر منظورًا إلييا من خبلل خطوط الفقر وال رمان من ال اجات ألساسية واألمن الغذا (: Study Problem* م كمة الدراسرة )
 يواجو عممية التنمية في االيتصاد العرايي عمى المستوى الوطني واإليميمي ومنو ايتصاد مدينة كر بلء المقدسة. 

سيا  صورة أوةو في ارتفاع نسب ال رمان إنَّ العبلية الجدلية  ين التنمية والفقر في المدن التي عانت من التميز التنموي مثل مدينة كر بلء تع ر عن نف   * فرةية ال  رث: 
ه المدن وتوصيل السياسات المبل مة من ال اجات األساسية، والف ات الي ة واتساع فجوات الفقر، لذا فإنَّ ىذه المظاىر ىي أفةل المداخل لمدراسة وت ميل ظاىرة الفقر في ىذ

 لم د منيا.

 * أىدال الدراسة: تيدل الدراسة إلى: 

 كمة الفقر في مدينة كر بلء. ت ميل م     .1

توصيل السياسات واالستراتيجيات المبل مة لم د من ظاىرة الفقر في ةوء رؤية مرك ة من ثبلثة جوانب ىي: ال رمان من ومعطيات يمكن اعتمادىا في   توفير نتا ج   .2
 ال اجات األساسية، وت ميل الف ات الي ة،  اإلةافة إلى مدخل خطوط الفقر. 

رطة تم استخدام المنيج الت ميمي االستقرا ي والكمي في تقدير ظاىرة الفقر ومقياس خطوطو وفجواتو ،  االعتماد عمى النتا ج التي يدمتيا خا  الدراسة:  * منيجية
لعدم ت ديث ال يانات من أي جيو  ونظرا  2005م، ودراسة ت ميل األمن الغذا ي والف ات الي ة في العرا  لعام  2006ال رمان ومستويات المعي ة في العرا  لعام 

ن ي ل ال  ث  وصل إن و اعت ار إن  يانات خارطة ال رمان  اممو ودييقو وكذلك  يانات المسو التغذوي ولعدم إمكانية ت ديثيا إال  جيد مؤسساتي تم اعتمادىا م
وأىدافيا تم تقسيميا إلى م  ثين: األول تةمن مدخل ال رمان في دراسة  وعمى ةوء ط يعة الدراسة وفرةيتيا  .وايع المجتمع اإل صا ي لم تطرأ عميو تغيرات ميمة

 الظاىرة فيما تةمن الم  ث الثاني مدخل األمن الغذا ي وخطوط الفقر، وخمص ال  ث إلى جممة من النتا ج واالستنتاجات والتوصيات.

 انًجحش األٔل 

  مدينة كر بلءمدخل ال رمان من ال اجات األساسية في دراسة ظاىرة الفقر في 

ما ثبلثة م اور، الم ور األول خصص لئلطار النظري لمدراسة، فيما خصص الم ور الثاني لمدخل ال رمان من ال اجات األساسية غير الم  عة، فيتم تقسيم ىذا الم  ث إلى 
    في ةوء منيج ال رمان من ال اجات األساسية غير الم  عةظاىرة الفقر  النتا ج واالستنتاجات و التوصيات. الم ور األول: اإلطار النظري لدراسةأىم  تةمن الم ور الثالث

يراد ت ديدىا ويياسيا و يان العوامل المس  ة لوجودىا واستمرارىا، كما يدمت األد يات عدة مقاييس لمفقر   يدمت أد يات التنمية عدة رؤى لتوصيل الفقر كمفيوم وكظاىرة
، : منيج ال رمان من ال اجات األساسية غير الم  عةوظاىرة الفقر ويياسيا ى، ومن أىم المناىج التي يدمتيا تمك األد يات في دراسة  وصفو تع ير رياةي عن تمك المفاىيم

الفقر في أد يات التنمية ظاىرة الفقر في مدينة كر بلء، وفي تأطير نظري لظاىرة الفقر وسنأتي عمى استعراض أىم تعاريل والذي تم اعتماده في ىذه الدراسة في ت ميل ويياس 
   كل موجز وفي  دود نطا  ال  ث.لتوصيل الظاىرة في إطار المنيج المذكور التي   ثت الموةوع من زواياه المتعددة، كما سنستعرض اإلطار النظري 

نطقة مكنونات طاياتو، الستدرار ال مول الناجعة، كون الظاىرة ت كل الفقر ظاىرة متعددة األ عاد،  الغة التعقيد،  ديدة اإلل اح عمى الفكر اإلنساني، مست  أواًل: مفيوم الفقر
الفقر في المغة: االفتقار إلى  يء ي تاجو اإلنسان، وىو    الت دي األك ر أمام اإلنسانية في إلث ات ذاتيا. من ىنا اختمفت الرؤى في وصل ماىية الظاىرة، وتوصيل  موليا. 

وفي تعاريل مفكري التنمية لمفقر يتم  ناء التعريل عمى أساس رؤية م ددة لمظاىرة   كل عام، فقد عرفو أ د    .(1)، ونقيض الفقر: الغنىيمثل ال د األدنى من متطم ات ال ياة
، إال أنَّ (2)فترة زمنية معينةت في ال ا ثين  أنو عدم القدرة عمى ت قي  مستوى معين من المعي ة المادية، يتمثل  ال د األدنى المعقول والمق ول في مجتمع ما من المجتمعا
  .(3)عن الجن ة الذاتية واالجتماعيةالتعريل ركَّز عمى مدخل مستوى المعي ة الذي يعتمد  عدي الدخل واالستيبلك في  دودىم الدنيا، وىذه الرؤية ت اول وةع المفيوم  عيدًا 

 الة ال رمان المادي تتمظير في انخفاض استيبلك الغذاء كمًا نوعًا، وتدني ال الة الص ية  وفي تعريل أكثر  مواًل ذىب الدكتور م مد  سين  اير إلى أنَّ الفقر ىو
، وفي ةوء ىذا (4)وال طالة والكوارث والتعميمية، وال رمان من السكن المبل م، وتممك السمع المعمرة وفقدان اال تياطي أو الةمان لمواجية ال االت الطار ة كالمرض واإلعاية

ض عناصر التمكين ت ميل الظاىرة في رؤية تكتنز ال عد الموةوعي والذاتي واالجتماعي في صيرورة وا دة، فال رمان  الة افتقار الفرد أو األسرة لكل أو  ع المفيوم يتم
م صمتيا النيا ية،  ل ىي تنظر لمفقر عمى أنو االيتصادي واالجتماعي، ىذه الرؤية تخرج الفقر من كونو ييدًا عمى التنمية، أو ظاىرة تستيدل  رامج التنمية ال د منيا في 

ام االيتصادي، ومؤ رًا أساسيًا عمى  الة  رمان لصميم ال رامج التنموية في ةوء معطياتيا  ما ي ق  أعمى ترفيو ممكن لمعدالت ال رمان  وصل ذلك معيارًا لفاعمية أداء النظ
ظاىرة الفقر ىو منيج )القدرة( الذي يوف   ين الفقر المطم  والفقر النس ي، إذ إنَّ ال رمان النس ي من  يث الدخل ميل   الة الرفاىية العامة في المجتمع. والمنيج اآلخر لت



ان الجان ان من مكينيًا )فقر التمكين( ىذوال اجات غير الم  عة ينتج  رمان مطم  في القدرات الدنيا، ىذه القدرات يفتقر إلييا الفرد واألسرة أما تكوينيًا )فقر التكوين( أو ت
، والجان ان يعزز كبلىما اآلخر  أثر االفتقار يرت ط أألول منيما  العوامل ال خصية الموةوعية، في  ين يرت ط الثاني  األداء التمكيني لمؤسسات المجتمع والنظام االيتصادي

نَّ الفقر ىو )عدم القدرة عمى ال صول عمى اال تياجات الةرورية لعدم توافر أس اب وفي توصيل مفيوم الفقر في المنيج التنموي اإلسبلمي يرى أ د ال ا ثين  أ   .(5)مت ادل
. إذن الفقر كظاىرة يأتي وصفيا  النظر لتمظيراتيا المتعددة، أو  النظر إلى منظومة العوامل (6)العيش الكريم الرغد وىو ما يعني العوز والتعرض لمجوع وال رمان واإلمبل (

ووفقًا لما س   ال  د من اعتماد أىم   يجري في ةوء ذلك توصيل إستراتيجية ال د من الظاىرة وتخفيل آثارىا.   راء وجودىا واستمرارىا وتفايمياوالمس  ات التي تقل و 
 تمظيرات الظاىرة ومنظومة العوامل المس  ة ليا في المجتمع م ل ال  ث، مدخبًل لدراسة الظاىرة، و ناء استراتيجيات ال د منيا. 

 األساس النظري لقياس الفقر في إطار ال رمان من ال اجات األساسيةا: ثاني

مق ولة وت كل ال د األدنى  يعد مدخل ال اجات األساسية من أىم الطر  لمتع ير عن مستوى المعي ة المطموب ت قيقو الستمرار ال ياة اإلنسانية لمفرد واألسرة  طريقة  
:  اجات أساسية (7)ف ات السكان التي تقع دون ىذا المستوى من المعي ة تقع في دا رة الفقر، وتقسم ال اجات األساسية عمى يسمين االجتماعي أو )خط الفقر(، و التالي فإنَّ 

، وىذا المقدار من السعرات يعد تو ال ياتيةغذا ية، و اجات غير غذا ية، ويتم التع ير عن ال اجات الغذا ية  عدد السعرات ال رارية التي ي تاجيا الفرد الستمرار الجسم في فعاليا
م يط  –المسكن  –ال نى الت تية  –الص ة  –تع يرًا عن ال د الذي يعد فقيرًا من يقع دونو، أما ال اجات غير الغذا ية فيمكن  صرىا في ستة ميادين أساسية ىي: )التعميم 

اون مع ال رنامج اإلنما ي لؤلمم المت دة، تم اعتماد مدخل ال اجات األساسية لدراسة ظاىرة الفقر في وفي الدراسة التي يدميا الجياز المركزي لئل صاء  التع (8)النقل ( –السكن 
وىو مقياس مركب لمتع ير عن مستويات المعي ة  استخدام  ( Unsatisfied Basic Needs Index)( 9)العرا   داللة خارطة ال رمان من ال اجات األساسية غير الم  عة

 التالي ة غير الم  عة، والذي يختمل عن مؤ رات فقر الدخل الم ني عمى أساس  ساب خط الفقر في أنو يقيس مستوى ال رمان من ال اجات األساسية، و ال اجات األساسي
ى أساس األولويات التي يمكن يمكن توظيفو لتوزيع السكان إلى ف ات  سب سمم مستويات المعي ة  ما يساعد في رسم آليات و ناء الخطط التنموية النوعية والمكانية عم

 –ولت ديد مستويات ال رمان من ال اجات األساسية تم في الدراسة اختيار ميادين ر يسة لوصل مستويات ال رمان وىي )التعميم   وصفيا  االستفادة من معطيات ىذه الدراسة. 
لتع ير عن الميادين المذكورة  داللة ثمانية وع رين مجااًل، جرى وةعيا من خبلل يياس م يط السكن، ووةع األسرة االيتصادي( وتم ا –المسكن  –ال نى الت تية  –الص ة 

ازن في عدد وأوزان تمك المؤ رات. اثنين وأر عين مؤ رًا، أما عدد المؤ رات التي يقاس  يا كل ميدان فقد تراو ت  ين خمس إلى تسع مؤ رات روعي في اختيارىا ما ي ق  التو 
المتاح المعي ة  المقارنة مع مؤ رات فقر الدخل في أنو يقوم عمى يياس مدى ما ي ق  من  رمان فعمي من ال اجات أألساسية وليس عمى يياس الدخل  يمتاز دليل مستوى   

 : (10)لم صول عمى ىذه ال اجات، وىذا يعني

ن كان مستوى دخميا يؤىميا لذلك كما ىو ال ال مثبًل  النس ة لم رمان من إنَّ األسرة م رومة من ال اجات أألساسية إذا تعذر عمييا ال صول عمى تمك ال اجات    . أ وا 
 الصرل الص ي( الناتج عن نقص أو عدم توفر ىذه الخدمات.  –الكير اء  –خدمات ال نى الت تية )الماء 

خمو  –توفر الخدمات العامة  –اإلعايات  –من أألمراض المزمنة  الخمو –يتناول الدليل عمى ال اجات التي ال يمكن ال صول عمييا مقا ل مال فقط )كاألمان ال خصي  . ب
كما يمتاز دليل مستوى المعي ة  أنو مقياس يعتمد عمى جميع مستويات الرفاىية وال يقتصر عمى ت خيص ويياس المستوى المعي ي االسر   ال ي ة من التموث(.

كامل سمم مستوى المعي ة  ما في ذلك المستويات المعي ية المتوسطة والمرتفعة، كما يمتاز  الم رومة فقط، كما في مؤ رات فقر الدخل، فيو ي مل في القياس
ية أو مصدايية نتا جيا الدليل  أنو يت ق  من خبلل استخدام  يانات المستويات المعي ية عامة وال يعتمد عمى  يانات الدخل أو اإلنفا  والتي كثيرًا ما تكون د

 انات المصرح  يا من ي ل األسرة أو  التقم ات الموسمية أو  إ كاالت عممية أو منيجية أخرى. م دودة ألس اب تتعم   ال ي

 الم ور الثاني

 الجانب التط يقي لدراسة الفقر في م افظة كر بلء في ةوء مؤ رات ال رمان. 

 أواًل: دراسة الفقر في ةوء مؤ رات ال رمان من ال اجات األساسية

 ( تمييررد: 1)  

ليل ال رمان عمى مستوى إةاءة مقتة ة عمى مؤ رات ال رمان من ال اجات األساسية عمى مستوى العرا  نجد ىنالك ت اينًا في ميادين مستوى المعي ة التي تناوليا دفي      
لى اآلن.  2003/  4/  9لتي يمر  يا منذ العرا  نتيجة التطورات المختمفة التي مرَّ  يا ال مد والظرول الصع ة التي ألمَّت  و، وآخرىا ال الة االستثنا ية ا  وا 



لميدان ال نى الت تية   %55لميدان السكن وميدان الص ة، وتزيد عمى   %22  ( يبل ظ أنَّ نس ة األسر الم رومة  رمانًا عاليًا تقل عمى1وفي نظرة  سيطة لمجدول )        
% 52% لميدان ال نى الت تية وميدان وةع األسرة االيتصادي إلى أكثر من 18منخفةة ال رمان من أيل من وميدان وةع األسرة االيتصادي، ويقا ل ذلك توزع نس ة األسر ال

و نظرة إجمالية يمكن توزيع مستويات ال رمان عمى الميادين الستة لمستويات المعي ة إلى ثبلثة مستويات يةم كل مستوى منيا مجموعة من   لميدان السكن وميدان الص ة. 
 وعمى الن و اآلتري:  الميادين،

 ميدان الوةع االيتصادي لؤلسرة وميدان ال نى الت تية.  % وىي 50المستوى األول: ميادين ذات نسب  رمان عالية تزيد عمى 

 % وىي ميدان التعميم وميدان م يط السكن. 50% إلى 30المستوى الثاني: ميادين ذات نسب  رمان متوسطة، تتراوح نسب ال رمان فييا  ين 

إنَّ ارتفاع نسب ال رمان في المستوى األول ناتج من ظرول ال صار   % وىي ميدان السكن وميدان الص ة.30المستوى الثالث: ميادين ذات نسب  رمان منخفةة تقل عن 
وما  1991لت تية فقد تركت  رب االيتصادي، إذ يعد ميدان وةع أألسرة االيتصادي من أكثر الميادين تأثرًا  ظرول ال صار، أما  النس ة لميدان ال نى ا

وما أعق و من ظرول غير ط يعية أعايت تنفيذ م اريع ال نى  2003ويعد عام   آثارًا ك يرة عمى ىذا الميدان 2003تبلىا من  صار ايتصادي ختم   رب 
 التخريب واإلرىاب.الت تية الجديدة أو تجديد القديم منيا، ال  ل صارت م اريع ال نى الت تية أىدافًا أساسية لعمميات 

م، 2004تقع م افظة كر بلء ةمن المنطقة الجنو ية  سب التقسيم الجغرافي في مسو أ وال المعي ة لعام  ( ت ميل مؤ رات ال رمان من ال اجات األساسية لمدينة كر بلء: 2)
جموعات، إذ ت مل المنطقة الجنو ية م افظات ) ا ل وكر بلء وواسط والنجل والذي روعيت فيو إلى جانب العامل الجغرافي عامل التجانس في الخصا ص الم تركة ما  ين الم

، وىي النتيجة الط يعية لمظرول التي عا تيا المنطقة، إذ تأثر (11)والقادسية والمثنى وذي يار وميسان وال صرة(. وتعد المنطقة الجنو ية من أكثر المناط  األر عة  رمانًا 
ي آثار ال روب التي خاةيا النظام ال ا د، فةبًل عن سياسات التمييز الطا في والتيميش المقصود في كل مرا ل خطط التنمية االيتصادية الت أغمب م افظاتيا   كل م ا ر من
افظة ت رز من خبلل مؤ رات إذن تقع كر بلء المقدسة ةمن أ د مناط  العرا   رمانًا وفقرًا، ولكن خصوصية الم   .9/4/2003م و تى 1964نفذتيا ال كومات المتعاي ة منذ 

الم افظات األكثر  رمانًا، إذ ت مغ ال رمان سيتم عرةيا وت ميميا في الصف ات البل قة.وفقًا لت ميل مستوى المعي ة العام تقع كر بلء المقدسة في المرت ة السادسة من  ين 
%(  14.4% ( وتزيد ييمة الدليل العام لكر بلء عن المعدل الوطني  ر) 64.3)   ولمريل %( 39.3%( وت مغ نس ة ال رمان لم ةر ) 45.6درجة ال رمان  سب الدليل العام )

%( 44.4. أما عمى مستوى الميادين تقع كر بلء في المرت ة الخامسة من  ين الم افظات األ د  رمانًا في ميدان التعمم و درجة  رمان  مغت )(2)جدول ريم نقطة م وية 
. وفي أدناه عرض لنتا ج مؤ رات ال رمان وفقًا لمميادين الستة التي تةمنيا الدليل (2)جدول ريم  %( درجة 12.6%(  فار  )31.8وطني ال الغ )والنس ة أك ر من المعدل ال

 عمى مستوى مدينة كر بلء مع ت ميل لنتا ج المؤ رات. 

ما المتغير األساسي في دالة ال رمان ذلك ألنَّ ال رمان في  ايي الميادين ىو  األساس دالة أ( ميدان التعميم: عندما نتكمم عن ال رمان من التعميم في أي مجتمع فإننا أمام أ
 اركة في الفعل االيتصادي والسياسي لم رمان في ميدان التعميم، وىذه العبلية ال تأخذ اتجاىًا وا دًا، فاألمية تؤدي  الةرورة إلى ةي  أف  الفرص المتا ة أمام الناس لمم

ن أي ، إذ يعد مستوى التعميم الم دد األساسي في دخول سو  العمل وأ د مرتكزات التميز في الدخول المكتس ة، كما انو مرت ط  وظا ل الدخل ال(12)واالجتماعي ثا ت، وا 
يدان التعميم خمسة مؤ رات لتقدير معالم ال رمان في  رنامج تنمية ال ينطم  من ال عد التعميمي يعد غير مق ول وفقًا لمقاييس التنمية ال  رية المتا ة. اعتمد الدليل الفرعي لم

المستوى النوعي لممدرسة، والمؤ رات  –إمكانية الوصول لممدرسة  –المستوى التعميمي لم الغين  –ىذا الميدان، ىذه المؤ رات تمثل أر عة مجاالت ىي: متا عة الدراسة 
الويت المستغر  لموصل إلى المدرسة الثانوية  -الويت المستغر  لموصل إلى المدرسة اال تدا ية  –مي لم الغين المستوى التعمي -المأخوذة تمثل الميادين )متا عة المدرسة 

. وىنا سنأتي عمى عرض نتا ج المسو عن ىذه الميادين والمؤ رات مع ت ميل (13)مدى الرةا عن المدرسة..( –) يث يعطي لكل من المؤ رين اآلخرين نصل الوزن( 
%( وىي الدرجة التي تزيد عن المعدل 44.4تعد كر بلء خامس أكثر م افظات العرا   رمانًا، إذ ت مغ درجة ال رمان )  ًا وفقًا لنتا ج دليل ال رمان في ميدان التعميم.النتا ج ت اع

كبلت تعميمية متراكمة وموروثة، والبلفت لمنظر  النس ة .إنَّ ىذه النس ة العالية لم رمان في الم افظة تدل عمى وجود م (2)جدول ريم  ( نقطة م وية فقط12.6الوطني  ر)
( نقطة م وية لصالو دليل 1.2النس تين )لم افظة كر بلء أن ىناك ارت اطًا يويًا في مستويات ال رمان  ين دليل مستوى المعي ة العام ودليل ميدان التعميم،  يث إن الفار   ين 

عن  ايي م افظات العرا ، وىو مؤ ر يدل عمى عم   الة ال رمان لمدينة كر بلء في ىذا الجانب،  يث يؤ ر ذلك غياب التأثير المعي ة، وىي ال الة التي تتميز  يا كر بلء 
ومن المؤ رات   مية. رات ال الة التعميالمتويع لمخصوصية الثقافية والدينية لمدينة كر بلء إال أن سوء أ وال المعي ة  صورة عامة كما أظيره الدليل اتةو أثره الك ير عمى مؤ 

%( وىي من أعمى النسب في العرا ، ولعل س ب  68 ةر( إذ  مغت نس ة العوا ل الم رومة في ريل كر بلء ) –التعميمية األخرى نس ة العوا ل الم رومة  سب ال ي ة )ريل 
ية التي تتمخص في المويل السم ي من التعميم وخصوصًا تعميم اإلناث، يةال إلى ىذه النس ة المرتفعة يعود إلى ت يز التنمية لصالو ال ةر وجممة العوامل الثقافية واالجتماع

%( وىي النس ة  36.4)  . أما في ال ةر فقد  مغت نس ة ال رمان في  ةر مدينة كر بلء(2)جدول ريم  كل ذلك انخفاض مستوى المعي ة في الريل الكر بل ي   كل عام
، كما أنيا النس ة أألك ر من  ين م افظات العرا ، وىذا ما يعكس اآلثار السم ية لسياسات التيميش التنموي (2)جدول ريم  ة م وية( نقط13.9التي تفو  المعدل الوطني  ر )

 الذي عانت منو المدينة.وفي أدناه ت ميل لنتا ج مؤ رات ميدان التعميم الخمسة  عد استعراض وت ميل النتا ج العامة لمدليل. 



( سنة وال يتا ع الدراسة اال تدا ية ولم ينو الدراسة اال تدا ية، ووفقًا ليذا المؤ ر  مغت 15 – 6سة وىو المؤ ر الذي يقيس عدد الذين تقع أعمارىم  ين ). مؤ ر متا عة الدرا1
ولعمو يعود الفار   ين ال ةر والريل إلى ، (3)جدول ريم %( تقري اً  35%(،  ينما سجل الريل نس ة  رمان )26.6نس ة األسر الم رومة في الم افظة عمى مستوى ال ةر )

و ات الفردية والوعي  أىمية عدة أس اب منيا: القدرة االيتصادية، ومستوى الخدمات التي يقدميا القطاع التعميمي في ال ةر مقارنة عنيا في الريل، فةبًل عن إن الطم
المدرسة عن مويع السكن عامبًل ميمًا في رفع تكمفة الدراسة و م اظ المستوى االيتصادي لؤلسرة  المدرسة دا مًا تكون في ال ةر أك ر منو في الريل، كما ي كل عامل  عد

إلى المدرسة مع مؤ ر وةع الريفية عنو في ال ةر يكون اتجاه ترأثير ىذا العامل واة ًا، وىذا ما سيتةو من خبلل العبلية  ين نتا ج مؤ ر الويت المستغر  لموصول 
 أألسرة االيتصادي. 

 . المستوى التعميمي لم الغين

مستوى ال ةر  ين مؤ رات التعميم ويقاس ىذا المؤ ر  عدد ال الغين الذين أكمموا الدراسة اال تدا ية أو مر مة أعمى، وفي كر بلء أظير ىذا المؤ ر أعمى نس ة  رمان عمى  
( نقطة م وية، فيما  مغت نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر عمى مستوى الريل 7.7%( و فار  ) 41.5%( وىي أعمى من المعدل الوطني ال الغ ) 49.2األخرى إذ  مغت النس ة )

. وفي يراءة أولية ليذه النتا ج يظير العجز المتراكم لمنظام التعميمي مع عدم إغفال العوامل األخرى (3)جدول ريم%(  67.9%( وىي تقل عن المعدل الوطني ال الغ ) 65.7)
 لييا في الفقرة السا قة. التي س قت أإل ارة إ

 . مؤ ر الويت المستغر  لموصول إلى المدرسة اال تدا ية3

سجل ىذا المؤ ر فرويًا واة ة  ين ال ةر والريل، إذ  مغت نس ة ال رمان في ال ةر   ( دييقة كويت معياري لموصول إلى المدرسة اال تدا ية.15يقدر ىذا المؤ ر  معيار )
%( لمريل، كما إن نس ة ال رمان لم ةر والريل في الم افظة 42.1%( لم ةر و )19.1%( وكبلىما تفويان المعدل الوطني ال الغ )51.6يل )%( فيما  مغت في الر 24.4)

دة من أىميا: إن . وعمومًا يبل ظ من النسب أن وةع ال ةر في الم افظة أفةل  كثير من الريل، وتفسر ىذه الفوار   عوامل عدي(3) جدول ريم  %(31.3)          مغت
 كثير عما ىو عميو في ال ةر،  تركز عدد الو دات السكنية في الكيمومتر المر ع الوا د في الريل أيل  كثير عنو في ال ةر مما يجعل الوصول إلى المدرسة في الريل أصعب

 رسة. ويةال إلى ذلك يمة عدد المدارس في الريل يةطر الطم ة إلى يطع مسافات  عيدة لمصول إلى المد

( دييقة كويت يياسي لموصول إلى المدرسة الثانوية.أظير ىذا المؤ ر نتا ج مت اينة 20. مؤ ر الويت المستغر  لموصول إلى المدرسة الثانوية ويعتمد ىذا المؤ ر معيار )4
، وتعد األخيرة النس ة األعمى عمى مستوى مؤ رات دليل %(67.5%( فيما  مغت نس ة الريل )28.6عمى مستوى ال ي ة ) ةر وريل(، إذ  مغت نس ة ال رمان في ال ةر )

موايع سكناىم.وعند مقارنة النسب التعميم عمى مستوى الريل، ويعزى س ب ارتفاع ىذه النس ة إلى يمة المدارس الثانوية في الريل مما يجعل الطم ة يقصدون مدارس  عيدة عن 
%( وىي تقل عن نس ة  24.8ل الوطني المقا ل لكل منيما، إذ  مغت نس ة ال رمان عمى المستوى الوطني لم ةر )مع المعدل الوطني نجد أن كبل النس تين تفويان المعد

( نقطة م وية، أي أن الم كمة في الم افظة أعم  مما ىو 3.5%( وىو يقل عن نس ة الم افظة  ر )64( نقطة م وية، في  ين ي مغ المعدل الوطني لمريل )3.8الم افظة  ر )
 . (3)جدول ر يم في المستوى الوطني عميو 

 . مؤ ر مدى الرةا عن المدرسة5

%( لمريل، 45و)  %( لم ةر، 29.4وىو من المؤ رات النوعية ويقاس  إجا ة م ددة ىي )غير راض إلى  د ما/ غير راض مطمقًا(. سجل ىذا المؤ ر نس ة  رمان مقدارىا )
، ويدل الفار  في النسب  ين ال ةر (3)جدول ريم %(17.2%( ولم ةر والريل ) 39.4%( ولمريل ) 11.6لم ةر )%( لم ةر والريل فيما كان المعدل الوطني 33.5و)

ا النظام التعميمي في الريل مقارنة والريل إلى أن نس ة عدم الرةا في الريل أك ر  كثير منيا في المدينة مما يعكس انخفاض مستوى التنظيم واإلدارة والتسييبلت التي يقدمي
 التو عمى المستوى الوطني ككل.إنَّ   المدينة. كما إن ا تعاد النسب في كر بلء عن المعدل الوطني يعد مؤ رًا عمى انخفاض مستوى أداء النظام التعميمي في كر بلء مقارنة مع

 لخدمات التي تقدميا المدرسة في الريل وال ةر في الم افظة. ىذه النتا ج ت ير إلى ةرورة الوايعة الجادة لدراسة أس اب الخمل والنقص واإلخفا  في نوع التسييبلت وا

%، وىو ما تس ب في ان دار 90ى ب( ميدان الص رررة:  يد نصيب الفرد من الرعاية الص ية تدىورًا ك يرًا منذ عقد التسعينات الذي انخفض فيو اإلنفا  عمى يطاع الص ة إل
ك يرة من الكفاءات في ىذا القطاع. إن ىذا الوايع ي رز   كل أ د في المنطقة الجنو ية كما تظير ذلك مؤ رات دليل ميدان في جميع المؤ رات الص ية، فةبًل عن ىجرة أعداد 

ت سمتو الغال ة كما إن النظام الص ي في عموم العرا  ما زال  .(14)الص ة، إذ إن وايع المؤ رات الص ية لم افظات ىذه المنطقة ي ا و إلى  د ك ير  ال ال مدان أأليل نمواً 
ز عمى الطب العبلجي إلى إىمال أنو م ني عمى أساس الطب العبلجي والمست فيات مع إىمال التركيز عمى التنمية الص ية المستدامة والرعاية الص ية أألولية، وأدى التركي

نظام الص ي والمؤسسات الص ية في م افظة كر بلء المقدسة نجد أن عدد عوامل الخطورة لؤلمراض المزمنة التي تتعرض ليا مجموعات واسعة من السكان. وفي نظرة لوايع ال
( عيادة ط ية 14( مؤسسة يساندىا )41( مست فيات  اإلةافة إلى مست فى أىمي وا د، أما عدد المؤسسات الص ية أألخرى فقد  مغت )6المست فيات ال كومية فييا ن و )



( سريرًا في المست فيات األىميَّة و ذلك 20( من مجموع األسرَّة في العرا  ويةال إلييا )2.9( سرير، وىي ت كل )839ل كومية ) ع ية، وت مغ الطاية االستيعا ية لممست فيات ا
ي كل األط اء (  خص لمط يب الوا د 1431)  ( ط ي ًا  معدل547( سريرًا، كما  مغ عدد أألط اء العاممين في المست فيات والمؤسسات الص ية )859يكون مجموع األسرَّة )
( أما  النس ة لذوي المين الص ية المساعدة فقد  مغ 118( والصيادلة )102( ط ي ًا، كما  مغ عدد أط اء األسنان )130%(  يث  مغ عددىم )27.8)  االختصاصيون نس ة

ة نعرض لنتا ج ت ميل مؤ رات دليل ميدان الص ة ومؤ راتو في .و عد ىذا االستعراض لمؤ رات إمكانات ويدرات المؤسسات الص ية في الم افظ(15)( منتس ًا 2840عددىم )
%(، إذ جاء تسمسل  20.7( نقطة م وية عن المعدل الوطني ال الغ )1.3%( لم ةر والريل، و فار  )19.4المدينة.  مغت نس ة ال رمان لميدان الص ة في م افظة كر بلء )

سب ال رمان في دليل الص ة يقا مو ويوع المدينة في المرت ة الثالثة ع ر في دليل مستوى المعي ة العام وف  الترتيب الم افظة في المرت ة السا عة في الترتيب التصاعدي لن
ن الم رومين في الم افظة مالتصاعدي لنسب ال رمان، وداللة ذلك أن مساىمة يطاع الص ة في ىذه النس ة ىي أيل من  عض القطاعات في الدليل، وفي تقدير عدد األفراد 

%( من  جم السكان في الم افظة، وىذه  33.3( ألل نسمة وىو ما يقا ل )163الخدمات الص ية األساسية و سب  جم السكان لممدينة نجد أن عدد األفراد الم رومين )
كنس ة م وية ه ذو خأنس ة ىي أك ر من المعدل الوطني م%(، كما إن ىذه ال 34.3النس ة ىي ثاني أعمى نس ة في العرا   عد م افظة السميمانية التي ت مغ فييا نس ة ال رمان )

.وىذه النتا ج تؤكد أن انخفاض نس ة ال رمان في الم افظة عن مثيمتيا عمى المستوى الوطني ال يدل عمى ت سين (3)جدول ريم ( نقطة م وية11.4%( و فار  ) 24.9ال الغ )
األفراد الم رومين من الخدمات األساسية من  جم السكان وىي ثاني أك ر نس ة في العرا  كما أسمفنا، ويؤيد ىذا في مستوى الخدمات الص ية في المدينة وذلك ما تظيره نس ة 

ويعود   وصول إلى مست فى عاماالستنتاج عدة يرا ن منيا أن جميع مؤ رات دليل ميدان الص ة ىي أك ر من المعدل الوطني المقا ل ليا  استثناء مؤ ر الويت المستغر  لم
غر المدينة النس ي مقارنة نخفاض نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر إلى عاما االكتةاض السكاني في مدينة كر بلء وىي من الم اكل السكانية المست كمة إةافة إلى عامل صا

عل نس ة ال رمان في ال ةر تقري ًا،  يث  مغت مع م افظات العرا .وعند النظر إلى النتا ج عمى مستوى ال ي ة نجد أن نس ة ال رمان في ميدان الص ة في الريل ىي ة
%(، وعند العودة إلى مؤ رات الدليل يظير أن س ب ىذا الفار  الك ير ىو ارتفاع  جم الفار  في ثبلث مؤ رات ىي : مؤ ر الويت 15.21%( يقا ميا ) 35.6النس ة لمريل )

%( لم ةر 33.8%( لمريل، ومؤ ر الويت المستغر  لموصول إلى مركز ص ي  يث  مغ ) 61.3%( لم ةر يقا ميا )10المستغر  لموصول إلى مست فى عام الذي  مغ )
%( لمريل في  ين كانت الفوار  يميمة نس يًا في  62%( لم ةر يقا ميا ) 36.8)  %( لمريل، والمؤ ر الثالث مدى الرةا عن الخدمات الص ية الذي  مغ71.3يقا ميا )

ن معظم الفوار   ين ال ةر والريل ىي ظاىرية  يث من الط يعي أن ترتفع نس ة ال رمان في مؤ رات المسافة في الريل مقارنة  المدينة .إذ(3)جدول ريم المؤ رات األخرى
لص ية الذي أظير الخدمات انتيجة ط يعة التوزيع المكاني لمو دات السكنية والص ية في  ين يعود جزء من النس ة في الفار  إلى مؤ ر  قيقي وىو مؤ ر مدى الرةا عن 

العرا ، وذلك واةو من انخفاض كفاءة أداء المؤسسات الص ية في الريل مقارنة  ال ةر. وتعد نتا ج مؤ رات الدليل في الم افظة ةمن المجموعة األعمى عمى مستوى 
المعدل الوطني و فوار  مت اينة  المقارنة مع أيل الم افظات  رمانًا. مقارنة ىذه النتا ج مع المعدل الوطني ومع أيل الم افظات  رمانًا  يث تزيد نتا ج جميع المؤ رات عن 

ان لس عة مؤ رات تمثل خمسة وفي أدناه استعراض لمفاىيم ىذه المؤ رات ونتا جيا عمى مستوى الم افظة مع ويفة ت ميمية أمام نتا ج كل مؤ ر  يث يقاس دليل ىذا الميد
  (16)مجاالت لميدان الص ة ىي:

ويمثمو مؤ ر عدد أفراد األسرة الذين يعانون من مرض عةوي مزمن أو م اكل ص ية  س ب اإلصا ات أو اإلعاية أو السن، وتعد  ض المزمنة والم اكل الص ية ( األمرا1)
وىي  (3)جدول %( 13.4رمان )األسرة م رومة إذا كان أكثر من فرد وا د فييا يعاني من مرض مزمن أو م اكل ص ية في ىذا المؤ ر نجد أن الم افظة سجمت نس ة  

 نس ة عالية مقارنة  المعدل الوطني وىي تمثل مؤ رًا ميمًا أمام  رامج التنمية ال  رية المستدامة. 

العمر، و النس ة إلى طفال دون سن الخامسة ىما مؤ ر الوزن نس ة إلى العمر ومؤ ر الطول نس ة إلى األويمثل ىذا المجال  مؤ رين يخصان     ( ال الة التغذوية لؤلطفال2)
نو يعاني من ارتفاع الوزن )فرط المؤ ر األول يعد الطفل يعاني من انخفاض الوزن )سوء التغذية( نس ة إلى العمر إذا كان يياسو يقل عن ان رافين معياريين عن الوسيط وأ

)التقزم( إذا كان يياسو يقل عن ان رافين    نس ة إلى العمر فيعد الطفل يعاني من تغذية( إذا كان يياسو يزيد عن ان رافين معياريين عن الوسيط، أما  النس ة لمؤ ر الطول
ويعطى كل وا د من المؤ رين نصل الوزن. في ىذا المؤ ر كانت   معياريين عن الوسيط، وأنو يعاني من الطول المفرط إذا كان يياسو يزيد عن ان رافين معياريين عن الوسيط

وفي مؤ ر ) التقزم( يرتفع الفار    ( نقطة م وية وىي م افظة كركوك4.2وىي النس ة التي تزيد عن أيل الم افظات  رمانًا  فار  ) (3ريم  )جدول (%9.9نس ة ال رمان )
 اكل نمو األطفال وىو ما ( نقطة م وية عن أيل الم افظات  رمانًا وىي السميمانية وىو ما يعكس اآلثار المتراكمة لمفقر التي تتمظير في م9.9عن المؤ ر السا   إلى )

 يعكس تجذر الظاىرة. 

ويمثمو مؤ ر االست ارة  ول الرعاية الص ية أثناء آخر  مل  يث تعد المرأة ال امل م رومة من الرعاية الص ية إذا لم تست ر ط ي ًا أو    ( الرعاية الص ية أثناء ال مل 3) 
%( 15.6ميمة وف  الرؤية المكتممة لمتنمية ال  رية المستدامة، لذا تعد نس ة ال رمان في الم افظة ال الغة )ممرةة خبلل مدة ال مل، ويعد ىذا المؤ ر من المؤ رات ال

يا ( نقطة م وية وىذه النتيجة ذات داللة ك يرة عمى تراجع أىم المجاالت التي تتةمن11.2والتي تزيد عن أيل الم افظات  رمانًا وىي م افظة األن ا ر  فار  )( 3)جدول ريم 
 استراتيجيات التمكين

( دييقة معيارًا لم رمان، والمؤ ر الثاني 40ويمثل  مؤ رين وىما الويت المستغر  لموصول إلى مست فى عام ويقاس  ر )   ( إمكانية الوصول إلى المؤسسات الص ية 4)



 لم رمان، ويعطى كل منيما نصل الوزن.  ( دييقة معياراً 20الويت المستغر  لموصول إلى المركز الص ي األولي أو الط يب، ويقاس  ر)

إلى ( 3)جدول ريم  %(  43.3ويقاس  مدى الرةا عن الخدمات الص ية المقدمة، وت ير نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر ال الغة )    المستوى النوعي لمخدمات الص ية  (5)
تراكم عن تم ية ال اجة ال  رية إلى الخدمة الص ية الةرورية وىو ما يدعو إلى النيوض ال الة النوعية لمخدمات التي يقدميا النظام الص ي في الم افظة وعجزه الم

  المستوى النوعي ع ر التوفر عمى متطم ات الخدمة الص ية. 

ن نيوض يطاع ال نى الت تية المتةمن جر( ال نى الت تيررة تعد خدمات مياه ال رب والكير اء والصرل الص ي من أىم متطم ات ال فاظ عمى  ياة الفرد وديمومتيا فةبًل عن إ
ت. وفي العرا  تةطمع الدولة ليذه الخدمات سيساىم في تنمية المجتمع في كافة جوان و وت سين ال ي ة وىو من أىم المقاييس لمستوى التطور االجتماعي والص ي لممجتمعا

ايعًا خدميًا متخمفًا  يث يعاني معظم العراييين من عدم إمكانية االنتفاع من ىذه الخدمات األساسية  مسؤولية تم ية ىذه الخدمات إال أن ظرول ال مد في العقود الماةية أفرزت و 
إن يطاع ال نى الت تية القطاع األكثر   الةرورية أو من م دودية ىذه الخدمات ومن ثمَّ يةطرون إلى المجوء إلى  دا ل عالية الكمفة تستنزل يدرًا ك يرًا من دخوليم المنخفةة.

أ د أىم ال قو  اإلنسانية إل ا ًا   يوية في التنمية االيتصادية المستدامة، فخدمات القطاع تمثل ةرورة لجميع الن اطات االيتصادية واالجتماعية والص ية كما تمثل خدماتو
ار ىذا القطاع كأ د ميادين دليل مستوى المعي ة واختيرت لتمثيمو . في ةوء ذلك تم اختي(17)فةبًل عن ارت اطو  ال ي ة واستثمار مواردىا وتجديدىا و ل م كبلت التموث فييا

( ألل فرد،  يث 586بلء المقدسة )س عة مؤ رات تمثل ثبلثة مجاالت ىي الماء والكير اء والصرل الص ي والنفايات. أظيرت نتا ج الدليل أنَّ عدد األفراد الم رومين في كر 
ي عدد األسر في الم افظة، ويأتي ترتيب الم افظة في المرت ة السادسة من  ين أعمى الم افظات  رمانًا )الترتيب التنازلي( في %( من إجمال75 كمت نس ة األسر الم رومة )

تع ر عن درجة   .إن ىذه النتا ج(3)جدول ريم  ( نقطة م وية17%( أي أن نس ة الم افظة تجاوزت المعدل الوطني  ر ) 58 ين كان المعدل الوطني لنس ة األسر الم رومة )
من الم افظات وعندما يةال إلى ذلك أىمية عالية من ال رمان في المدينة، وىذه النتا ج عند النظر إلييا مع األخذ  نظر االعت ار ال جم الصغير نس يًا لمم افظة يياسًا  العديد 

ن ال نى الت تية ميدان ال نى الت تية اختيرت لتمثيمو س عة مؤ رات تمثل ثبلثة مجاالت ىذه المدينة السيا ية تتعاظم ييمة خطورة نس ة ال رمان التي سجمتيا المدينة في ميدا
 ىي الماء والكير اء والصرل الص ي والنفايات، وفي أدناه عرض وت ميل لنتا ج ىذه المؤ رات:

 ( المررراء1)

 ال رب، مدى الرةا عن نوعية المياه، وكانت نتا ج ىذه المؤ رات الثبلثة كاآلتي: ويمثل ىذه المؤ ر ثبلثة مؤ رات ىي: توفر المصدر الر يس لمياه ال رب، توفر مياه  

%( وىي أيل من المعدل  22.7أ. المصدر الر يس لمياه ال رب وتعد األسرة فيو م رومة إذا لم تكن متصمة  ال  كة، ويد أظيرت النتا ج أن نس ة ال رمان في الم افظة )
( نقطة م وية، وعمى الرغم من انخفاض النس ة عن المعدل الوطني إال أن أىمية المؤ ر تدلك عمى أن ر ع سكان الم افظة مصدر مياه 9.1) %( و فار  31.8الوطني ال الغ )

ر  ك يرة  ين الريل ن الفواال رب عندىم غير مؤمن من مصدر منتظم مما يعكس درجة اإلل اح العالي ليذه الم كمة، وعند النظر إلى نس ة ال رمان عمى مستوى ال ي ة فإ
 %( لم ةر، ىذه النتا ج تةع ىذه الم كمة عمى المرت ة أألولى ألولويات التنمية المستدامة في الريل 9.4%( يقا ميا ) 61.5وال ةر،  يث  مغت نس ة ال رمان لمريل )

 . (3)انظر جدول

)جدول %(  46.8 اكل يومية أو أس وعية، في ىذا المؤ ر  مغت نس ة ال رمان في الم افظة )م رومة إذا كانت ال  كة تعاني من م  وفيو تعد األسرة ب . توفر مياه ال رب 
والمعدات والمكا ن واآلالت  أي إن نصل األسر في الم افظة تقري ًا تعاني من عدم توفر مياه ال رب   كل مؤمن ومنتظم، ويعود س ب ذلك إلى عوامل منيا تقادم أألجيزة (3ريم

 افة إلى االنقطاع المستمر في التيار الكير ا ي. وتقادم ال  كة إة

%(، إن ىذه النس ة تعني أن نصل م طات تصفية  48.9%( في  ين  مغ المعدل الوطني ) 51.7 مغت نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر )   ج. مدى الرةا عن نوعية المياه 
الفنية والت غيمية التي تتس ب في ذلك، ومن الجدير  الذكر أن ىذا المؤ ر  اإلةافة إلى المؤ رين المياه ىي ال تنتج مياه معالجة لذلك ىي   اجة إلى معالجة لمم اكل 

رىا في الم افظة تعثرًا مم وظًا، السا قين تآلل المؤ رات الثبلثة مؤ ر خدمة المياه وىي  تع ير تقارير التنمية ال  رية تمثل    المياه المأمونة التي ت يد عممية توف
لم ةر وىذا التفاوت واالرتفاع في  (3)انظر جدول %(44.3%( يقا ميا ) 73.2عند النظر إلى النتا ج عمى مستوى ال ي ة  يث نجد أن نس ة ال رمان في الريل )و األخص 

 النسب ين ئ عن تفايم الم كمة وتجذرىا. 

 ( الكير ررراء2)

د األسرة م رومة  النس ة إلى المؤ ر األول إذا كانت غير موصمة  ال  كة، فيما تعد األسرة م رومة  النس ة ويمثمو مؤ ران ىما: مصدر الكير اء، واستقرار الكير اء، وتع    
  النس ة إلى المؤ ر األول كانت نس ة ال رمان ىي األيل من  ين كافة المؤ رات  يث  مغت  إلى المؤ ر الثاني إذا كان استبلميا لمطاية يعاني من انقطاع يومي أو أس وعي.



%( وعند النظر إلى النتا ج عمى مستوى ال ي ة نجد أن النس ة في  3.5%( وىي سا ع أيل نس ة في العرا  ) الترتيب التصاعدي( وىي أيل من المعدل الوطني ال الغ ) 2.5)
إال أن أىمية الكير اء في  ياة األسرة تجعل ىذه %( لم ةر، وعمى الرغم من انخفاض ىذه النسب 1.9%( لمريل و) 4.1الريل تعادل ةعفي النس ة في ال ةر  يث  مغت )

أما المؤ ر الثاني والمتعم   استقرار الطاية الكير ا ية فعمى الرغم من أن جميع الم افظات تعاني من انقطاع التيار الكير ا ي إال   .(3)انظر جدول ريم النسب جديرة  االىتمام
%( إذ  مغت 84.5( م افظات فقط من ةمنيا م افظة كر بلء تجاوزت فييا نس ة ال رمان المعدل الوطني ال الغ )9)أن نس ة ال رمان تتفاوت   كل مم وظ  يث إن ىناك 

وىو ما يصنل الم افظة ةمن الم افظات األ د  رمانًا من الكير اء، وتعد ىذه النس ة من أىم العوامل التي تعريل  (3)جدول ريم %(91.2نس ة ال رمان في الم افظة )
 ة االيتصادية في المدينة. التنمي

 ( الصرل الص ي والنفايات 3) 

 %( 39.1لصرل الص ي )ويمثل ىذا القطاع مؤ ران ىما: وسيمة الصرل الص ي، والمؤ ر الثاني ىو وسيمة التخمص من النفايات.  مغت نس ة ال رمان في مؤ ر وسيمة ا 
مساكن المدينة أسموب )خزان مياه الصرل الص ي(  داًل من االتصال  ال  كة العامة غير المتوفرة ألغمب  وىي تاسع أعمى نس ة في العرا   يث تعتمد معظم (3)جدول ريم 

فقد كانت النتا ج مثيرة لبلستغراب  أ ياء المدينة، والمتوفر منيا يعاني من م اكل ك يرة تعي  ال  كة عن العمل، وفيما يتعم   المؤ ر الثاني )وسيمة التخمص من النفايات(
وىي نس ة عالية  ذاتيا، وىي النتا ج المستغر ة  النس ة إلى مدينة  (3)جدول ريم %(  98يث سجمت الم افظة أعمى نس ة في العرا  عمى اإلطبل  إذ  مغت نس ة ال رمان ) 

خصيصات وتقادم اآلليات والمكا ن المستخدمة في عممية رفع ذات أىمية سيا ية مثل كر بلء المقدسة، وما يفسر ىذه النتا ج تردي مستوى أداء الدوا ر المعنية نتيجة يمة الت
 النفايات إةافة إلى يمة أعداد المبلك الوظيفي في الدوا ر المعنية، ويةال إلى كل ذلك انخفاض مستوى الوعي ال ي ة لؤلسرة.

ن تم ية ىذه ال اجة ىي مسؤولية تقع عمى عات  د ( ميدان السكن:إن توفر السكن المبل م لكل أسرة وفرد في المجتمع من أىم  قو  اإلنسان ومن  أكثر ال اجات إل ا ًا وا 
المتعارل عميو اجتماعيًا من  يث المجتمع في كافة تمظيراتو المؤسسية من الدولة المؤسسة األم إلى آخر تنظيم في المجتمع، والمسكن البل   ىو ما يجب تأمينو وعند ال د 

ة كما إن المسكن البل   ىو المكان الذي يتوفر فيو األمان وا ترام الخصوصية ال خصية لؤلسرة وأفرادىا فةبًل عن أىمية المنزل كمكان مواصفات المسكن نفسو وال ي ة الم يط
االكتةاض والصيانة وفي العرا  تعد م اكل السكن من أكثر الت ديات التي يواجييا المجتمع، فقد تدىورت نوعية أإلسكان  س ب النمو السكاني و   .(17)لمعمل واإلنتاج

في م افظة كر بلء تظير   .(18)تالم دودة وانخفاض التسييبلت اال تمانية لقروض يطاع أإلسكان الذي كانت تقوده الدولة والذي  يد تراجعًا ك يرًا  س ب ال روب والعقو ا
لمكانتيا الدينية وير يا من العاصمة ولوجود الن اط السيا ي الذي يعد يطاعًا الم كمة السكانية   كل أوةو من  عض الم افظات  س ب كون المدينة  ط يعتيا جاذ ة لمسكان 

نجد أن نس ة ال رمان في المدينة  مغت ( 3كما يظير في )الجدول ريم  في يراءة عامة لنتا ج مؤ رات دليل ميدان السكن عمى مستوى الم افظة  مستوع ًا لمعمالة غير الماىرة.
( نقطة م وية وعند مقارنة النس ة  مثيمتيا أليل الم افظات  رمانًا وكذلك ألكثرىا  رمانًا نجد 7.6 ة في العرا  كما إنيا تفو  المعدل الوطني  ر )%( وىي را ع أعمى نس 27.7)

لم افظة أأليل  رمانًا وىي م افظة األن ار %( في  ين  مغت النس ة في ا 39.7أنيا أيرب إلى الم افظة األكثر  رمانًا وىي م افظة القادسية التي  مغت فييا نس ة ال رمان )
( ألل 236عددىم في المدينة ) %( تقري ًا. إن ىذه النتا ج ت ير إلى عم  م كمة أإلسكان في الم افظة، يةال إلييا مؤ ر عدد أألفراد الم رومين من  اجة السكن ال الغ7)

( و دة سكنية لمعالجة م كمة السكن فييا   كل تام. 34000في المدينة أي إن المدينة   اجة إلى ) %( من إجمالي عدد األسر27.7فرد، إذ ت كل نس ة األسر الم رومة )
%( لم ةر وىو ت اين ك ير يقل وراءه عوامل عدة من أىميا  23.3%( يقا ميا ) 40.6وعند النظر إلى النتا ج عمى مستوى ال ي ة نجد أن نس ة ال رمان في الريل ت مغ )

ن الريفية. وفي ة لمدولة في المرا ل المنصرمة التي تركز عمى دعم اإلسكان في ال ةر، ف رنامج الدولة التمكيني ل ناء المساكن  مل المناط  ال ةرية دوالسياسة اإلسكاني
 وىي خمسة مؤ رات تمثل خمسة مجاالت عمى الن و اآلتي:   أدناه عرض وت ميل لنتا ج مؤ رات الدليل عمى مستوى الم افظة

وتعد األسرة م رومة إذا لم تكن مادة  ناء السقل أةمعًا  ديدية أو خرسانة، في ىذا المؤ ر ا تمت م افظة كر بلء ثالث أيل الم افظات         ادة اإلن ا ية لممسكن( الم1)
  رمانًا وىو ما يعكس النمط العمراني السا د في المدينة.

( فرد لكل الغرفة، وسجل ىذا المؤ ر نس ة ال رمان األعمى من  ين المؤ رات في دليل الميدان إذ 2تغال أكثر من )وتعد األسرة م رومة إذا كان معدل اال  ( االكتةاض 2)
ظ أنو يبل  %( وىذه النتيجة تدل عمى ارتفاع نس ة االكتةاض السكني في المدينة مع كل ما تؤدي إليو ىذه الظاىرة من آثار اجتماعية، ويةال إلى ذلك 49.7 مغت النس ة )

 ( نقطة م وية. 10أن الم افظة ىي ثالث أكثر م افظات ال مد  رمانًا، ونس ة ال رمان فييا يد تجاوزت المعدل الوطني  فار  )

 ( الطاية المستخدمة ةمن السكن3)

%( وىي خامس أعمى 40.3ؤ ر نس ة  رمان  مغت )وتعد األسرة م رومة إذا كان مصدر الطاية ىو النفط األ يض أو أي نوع آخر متدنو من مصادر الطاية، سجل ىذا الم     
 %( لم ةر.  33.1%( يقا ميا ) 59.3نس ة في ال مد، كما إن نتا ج ىذا المؤ ر عمى مستوى ال ي ة أظيرت ت اينًا واة ًا  يث  مغت نس ة ال رمان في الريل )



صفات األساسية لممسكن مثل )المسا ة، الخصوصية، التكمفة، الةوةاء، ال ي ة داخل وتعد األسرة م رومة إذا كانت غير راةية عن الموا   ( مواصفات أخرى لممسكن4)
%( وىي ثامن أعمى نس ة في العرا ، وعند 39.4( نقطة م وية تقري ًا،  يث  مغت نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر )3المسكن(، وسجل ىذا المؤ ر تجاوزًا لممعدل الوطني  وايع )

ى مؤ ر  صة الفرد من غرل المسكن يظير لدينا مقدار النس ة الم وية المطمو ة لنمو الو دات السكنية في الم افظة لت سين أوةاع الرا ة إةافة نتا ج ىذا المؤ ر إل
 والخصوصية في المسكن. 

 ( المكاره ال ي ية ةمن المسكن 5)

%( وىي النس ة التي تقل عن المعدل الوطني  22ي ىذا المؤ ر  مغت نس ة ال رمان )وتعد األسرة م رومة إن وجد وا د أو أكثر من المكاره ال ي ية  ول المسكن، وف     
زل الدواجن ( نقطة م وية، ومن أىم العوامل التي تتس ب في وجود ىذه النس ة ىو عدم وجود   كة صرل ص ي، وكذلك ت مل أساليب الصرل الص ي وأساليب ع0.9 فار  )

 والما ية عن م يط المسكن في الريل. 

وجودىا  تمثل ال ي ة الم يطة  المسكن وا دة من أىم الم كبلت المعاصرة تتفاعل فييا العديد من المتغيرات، ىذه الم كمة األطرال التي تساىم في   ىر ( ميدان م يط المسكن:
تيا ال روب من إفراز  الة البلمعيارية ال ي ية، وىي فقدان النظام وفي العرا  تدخمت أس اب عديدة في مقدم  ىي ذاتيا التي تتأثر  يا، وىو ما يميزىا عن  ايي اإل كاليات. 

يجاد التسييبلت( ، ومثال البلمعيارية ال ي ية ىو يطع األ جار واستخداميا كويود، وتراجع (1 9)االجتماعي لقدرة التكيل أإليجا ي مع ال ي ة ) ما في ذلك  سن استثمار الموارد وا 
إن م يط المناط  السكنية في م افظة كر بلء و ايي المدن العرايية تكثر فيو الظواىر التي ت كل مكاره   نسان  يا من التسخير إلى التدمير.الوعي  أىمية ال ي ة وعبلية اإل 

ن منيا إلى انتياك لمعايير ا ي ية تناوليا دليل ميدان م يط السكن ع ر مؤ رات ستة لكي ترسم مبلمو ال رمان في ميدان ال ي ة الم يطة  المسكن ، وت ير  االت ال رم
النتا ج العامة لدليل الميدان عمى الخدمات المجتمعية مثل توفر السا ات وال دا   ومكاتب ال ريد ومراكز ال رطة والمراكز الص ية والطر  السالكة في م يط المسكن. أظيرت 

( نقطة م وية مما يفصو عن عم  الم اكل ال ي ية وان ىناك 20المعدل الوطني  فار  )%( وىي تفو   60.8نس ة  رمان  مغت ) (3كما يظير في )الجدول  مستوى الم افظة
( ألل فرد مما يعكس ال جم الك ير من الموارد البلزمة لمنيوض 480 الة استنزال لموارد ال ي ة وىدر ك ير  يدتو المرا ل السا قة، وفي تقدير لعدد الم رومين في الم افظة )

%( لم ةر، والنتا ج تعكس  الة العجز في الخدمات  62.2%( يقا ميا ) 56.9اءة لمنتا ج عمى مستوى ال ي ة أظيرت أن نس ة ال رمان في الريل ) يذا الميدان. وفي ير 
 : (3)انظر الجدول وفقدان األمن واألةرار ال ي ية التي  يدىا ال ةر. وفي أدناه عرض وت ميل لنتا ج دليل ميدان م يط المسكن

ويتةمن ىذا المجال ثبلثة مؤ رات ىي مدى الرةا عن المواصبلت و ركة السير، والمؤ ر الثاني نوعية الطري  المؤدي إلى المسكن، والمؤ ر     المواصبلت( الطر  و 1)
%( مما يعكس  جم أإل كاليات  30.0) %( وىي تفو  المعدل الوطني ال الغ 38.3المؤ ر أألول سجل نس ة  رمان )  الثالث يتعم   إمكانية وصول سيارة اإلسعال واإلطفاء.

%( لم ةر  60%( يقا ميا ) 84ريل )التي يعاني منيا يطاع النقل في المدينة ، أما المؤ ر الثاني المتعم   نوعية الطري  المؤدي إلى المسكن فقد  مغت نس ة ال رمان في ال
( نقطة م وية. أما المؤ ر الثالث والمتةمن إمكانية وصول سيارة اإلسعال واإلطفاء فقد 29.6فار  )إذ تجاوزت نس ة ال رمان لم ةر النس ة المقا مة عمى المستوى الوطني  

%( لم ةر مما يعكس تراجعًا ك يرًا في خدمات اإلسعال واإلنقاذ  18.6%( يقا ميا ) 47.2أظيرت النتا ج ت اينًا ك يرًا عمى مستوى ال ي ة إذ  مغت نس ة ال رمان في الريل )
 الريفية.  لممناط 

%( وىي نس ة مرتفعة نس يًا في مدينة تصنل عمى  41.1ويمثمو مدى الرةا عن توفر الدكاكين/ السو  وفي ىذا المؤ ر  مغت نس ة ال رمان )   ( توفر الدكاكين/ السو 2)
 أنيا مدينة سيا ية.

%( وىذه النس ة تعكس  جم التدىور  72تموث،  مغت نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر )ويمثمو مدى الرةا عن النظافة وعدم ال    ( النظافة وعدم التموث خارج المسكن 3)
 ال ي ي في المدينة وتراجع خدمات ال مدية والنظافة العامة. 

م يط السكن، وفي ىذا المؤ ر  مغت ( المكاره ال ي ية في م يط المسكن ويمثمو مؤ ر مركب من عدد من المكاره ال ي ية التي تعد األسرة م رومة كمما كثر عدد المكاره في 4)
ي معظم األ ياء %( وترجع النس ة إلى تراكم مياه المجاري ومخمفاتيا نتيجة ألس اب عديدة في مقدمتيا عدم توفر   كات المجاري الثقيمة ومياه أألمطار ف 61.1نس ة ال رمان )

  اإلةافة إلى عدم يدرة م طات الصرل الص ي وكثرة انسداداتيا. 

ويمثمو مؤ ر مركب يعتمد عمى عدد الموايع غير المرغو ة يرب المسكن، وتعد األسرة م رومة إذا وجدت وا دة أو أكثر من ىذه    موايع غير المرغو ة يرب المسكن( ال5)
 الة تردي الخدمات العامة في المدينة  %( وىذا الت اين يعكس 33.8%( في  ين  مغ المعدل الوطني ) 54.3الموايع يرب المسكن في ىذا المؤ ر  مغت نس ة ال رمان )

 وانت ار مظاىر النفايات وال قع اآلسنة والمياه الجوفية وتداخل المناط  الصناعية مع المناط  السكنية. 



في م يط المسكن،  النس ة إلى المؤ ر ويمثمو مؤ ران ىما مدى الرةا عن ألمان  النس ة إلى أألطفال خارج المسكن، والمؤ ر الثاني ىو إطبل  النار   األمان ال خصي   (6)
%( لمريل وىو ما يعكس  56%( لم ةر يقا ميا ) 84%( وىي أعمى نس ة  عد مدينة  غداد، أما المؤ ر الثاني فقد سجل نس ة  رمان ) 51.3األول  مغت نس ة ال رمان )

 االرتفاع نس ة عدم رةا األفراد عن  الة األمان ال خصي. 

التوفر عندما يعاد صياغة النظام االيتصادي في  مد مثل العرا  تراجعت فيو التنمية ال  رية في مؤ راتيا كافة إلى مستويات خطيرة ال  دَّ من  االيتصاديو( ميدان وةع األسرة 
عادة توزيعو  عمى توصيل ديي  آلليات النظام االيتصادي التي سيعتمدىا في سياستو االيتصادية الرامية إلى إزالة ال رمان في جميع مظاىره ذلك ألنَّ تنمية الرفاه اإلنساني وا 

. ويعد )*(ىي النظام االيتصادي  ميمة يتوالىا النظام االيتصادي  أكممو وخصوصًا عندما ننظر إلى أىدال ووسا ل إزالة ال رمان  وصفيا متغيرات في منظومة العبليات التي
األسرة االيتصادي من أىم مظاىر ال رمان المع رة   كل م ا ر عن مستوى الرفاه العام، وفي ىذا اإلطار عدة  انخفاض الدخل وال طالة و عض المؤ رات األخرى لميدان وةع

ؤ رات أخرى لقياس مستوى ال رمان تقارير لتنمية الدخل ال عد األساسي في يياس التنمية ال  رية، ووفقًا لذلك اعتمد ميدان وةع األسرة االيتصادي متوسط الدخل وثمانية م
 في الميدان، وىذه المؤ رات ىي: 

 ويمثل ىذا المجال ثبلثة مؤ رات:    ( العمل1)

 مدى الرةا عن توفر فرص العمل، وتعد األسرة م رومة إذا كانت غير راةية إلى  د ما أو غير راةية مطمقًا.        أ. 

 ا تعذر عميو العمل ألنو فايد األصل في ال صول عمى العمل، أو أنو عاطل أو ىناك عوا  . وةع  الة العمل ألفراد األسرة، ويعد الفرد م رومًا  موجب ىذا المؤ ر إذ ة. 

 معدل اإلعالة، وىو خارج يسمة  جم األسرة عمى عدد العاممين فييا، وتعد األسرة م رومة إذا  مغ معدل اإلعالة خمسة أو أكثر.   ج. 

 ويمثل ىذا المجال مؤ رات ىي:    ( الممكية2)

 د السمع المعمرة لدى األسرة، وىي ستة ع ر سمعة مختارة، وتعد األسرة م رومة إذا يل عدد السمع المذكورة عن ثمانية. عد   أ. 

 ممكية أألصول: وىو مؤ ر مركب من ثبلث  االت لت ديد ىذه الممكية ىي ممكية المسكن والسيارة واألصول المدرة لمممكية.   ة. 

ىو مؤ ر مركب من ست متطم ات، وتعد األسرة م رومة إذا لم تستطع تأمين ثبلثة منيا أو أكثر، وىي أتعاب المنزل وأكنال ال تاء وأتعاب و  ( تأمين المتطم ات ال ياتية3)
 . المنزل ويةاء أس وع إجازة خارج المنزل، وتغيير األثاث القديم و راء ثياب جديدة أو مستخدمة، أكل ل م  كل أنواعو ثبلث مرات أس وعياً 

وىو تقييم األسرة لوةعيا االيتصادي، وتعد األسرة م رومة إذا كانت تعد نفسيا من الفقراء  عد استعراض مفاىيم المؤ رات   تقييم األسرة لوةعيا االيتصادي اإلجمالي( 4)
يدان عمى مستوى المناط  الجغرافية نجد أن المنطقة نستعرض نتا ج مؤ رات دليل الميدان مع ت ميميا فيما يتعم   م افظة كر بلء.في نظرة أولى لنتا ج مؤ رات ىذا الم

( نقطة 4.8%( وىذه النس ة ىي أعمى النسب عمى مستوى المناط  كما أنيا تفو  المعدل الوطني  ر ) 59.9الجنو ية التي تتةمن م افظة كر بلء  مغت فييا نس ة ال رمان )
لوطني، والمبل ظ  النس ة ليذا الميدان عمى الرغم من وجود ىذا الت اين في النتا ج  ين المناط  إال أن نس ة م وية في  ين كانت المناط  الثبلثة جميعًا أيل من المعدل ا

يؤكد عمى ةرورة تعميم  رامج ال رمان في كل منطقة من المناط  الجغرافية في ةوء  زمتين من المعطيات ىما معطيات   الت اين ىي األيل من  ين الميادين التسعة. وىذا
ًا لدرجة إل اح ال اجة التي ي  عيا  الة ) الة ال رمان( ويقصد  يا نسب توزيعو  ين الميادين مع النظر إلى سمم أألولويات   سب األىمية واألثر في تغير  الة ال رمان وفقال

لموارد الط يعية  صفة عامة وموارد األرض والمياه عمى ن و خاص مة ايالميدان.أما ال زمة الثانية من المعطيات فيي المعمومات األساسية ل رنامج ال رمان والتي ت مل ت ك
كن استيعا يم فييا، وكذلك ت ديد اإلمكانات الزراعية و جم الن اط الصناعي وط يعة توزيع مت ديد  جم السكان في سن الن اط االيتصادي الختيار الفعاليات االيتصادية التي ي

و عد ىذه المقدمة عن وةع المنطقة الجنو ية  مية في المناط  يعتمد   كل أساسي عمى اكتمال  مقات ىذه المعطيات أعبله.التجمعات ال  رية.إن رسم خريطة فرص التن
عمى ( في الترتيب التصاعدي لنسب ال رمان 12نستعرض نتا ج المؤ رات لمم افظة مع التوفر عمى ت ميل ومقارنة ليذه المؤ رات.جاء ترتيب م افظة كر بلء في المرت ة )

( نقطة م وية كما أنيا أك ر من 3%( وىي النس ة التي تفو  المعدل الوطني  ر ) 58.1مستوى الم افظات وفي المرت ة السا عة في الترتيب التنازلي، إذ  مغت نس ة ال رمان )
مى مستوى الميادين  المقارنة مع الم افظة األيل  رمانًا  عد يطاع ( نقطة م وية وىو الفار  األيل ع16.7نس ة ال رمان في أيل الم افظات  رمانًا وىي كركوك  فار  يدره )

مت ( نقطة م وية.إن ىذه النتا ج ت ير إلى أن تخمل خطط التنمية المكانية ىي وراء ىذا التوزيع البلمتوازن لثمار التنمية، ففي كر بلء  ك12الص ة الذي كان الفار  فيو )
ية اإلمكانات الزراعية والصناعية في المدينة وكذلك يأتي جمود الن اط السيا ي أ د أىم األس اب المؤدية إلى ارتفاع نسب ال رمان في نس ة ال رمان ىذه نتيجة ط يعية لم دود

د نجد أن عدد األفراد ذا العدميدان وةع األسرة االيتصادي.وعند التع ير عن مؤ رات ال رمان  داللة العدد الفعمي لمسكان في الم افظة ونس ة األفراد الم رومين من ى



% من سكان المدينة، وجاء ترتيب المدينة في المرت ة السادسة من  ين أكثر الم افظات  رمانًا 60( ألل فرد  يث  مغت نس تيم 472الم رومين في م افظة كر بلء ىو )
زيادة مستوى ال رمان في ىذا الميدان ترت ط  تدني الدخل،  يث تسود ظاىرة %(. إن  3.1)الترتيب التنازلي( كما  مغت  صة الم افظة من إجمالي الم رومين في العرا   ر )

، إن ىذا 2005%( لعام  41.94ء )مستويات الدخول المتدنية في معظم القطاعات، وكذلك ترت ط ىذه النس ة  معدالت ال طالة العالية  يث  مغت نس ة ال طالة في مدينة كر بل
الييكمية لظاىرة ال طالة في المدينة، وىو من أىم  إلعادةالم مية في المدينة إلستراتيجية توليد فرص العمل الجديدة في ةوء إدراك معم   ال ال ي تم النظر في ت ني السمطات

زالة ال رمان. و عد ىذا العرض والت ميل لمنتا ج العامة لمدليل نعرض لمنتا ج التفصيمية لمدليل عرةاً    ميبًل، وكاآلتي: وت المداخل لمعالجة ظاىرة الفقر وا 

 ) أ ( متوسط دخل الفرد

%( في  ين  مغت نس ة ال رمان لممؤ ر عمى 0.2%( وىو يزيد عن المعدل الوطني  فار  يميل مقداره )39.8 مغ مستوى ال رمان لمتوسط دخل الفرد لم ةر والريل ) 
( نقطة م وية، في  ين كانت نس ة ال رمان في 2.3 ةر المعدل الوطني لم ةر  ر )%( لمريل،  يث فايت نس ة ال رمان في ال 41.6%( يقا ميا ) 39.4مستوى ال ةر )

%( من األسر  45%( من األسر في المدينة صنفت عند المسو ةمن أدنى ) 39.8( نقطة م وية، إن النتا ج أعبله ت ير إلى )8.8الريل أيل من المعدل الوطني لمريل  ر )
 ، وىي نس ة عالية تع ر عن عم  م اكل تدني الدخل وال طالة في المدينة، الوايع الذي أفرزتو توجييات عممية التنمية في العقود السا قةعند ترتي يا وفقًا لمتوسط دخل الفرد

 والظرول المختمفة التي مرت  يا الم افظة إ ان العقود الثبلثة المنصرمة والتي خمقت وايعًا ايتصاديًا متخمفًا. 

 24.7%( يقا ميا ) 37.4( ألل دينار خبلل أس وع في ىذا المؤ ر يبل ظ الت اين  ين الريل وال ةر ،  يث  مغت نس ة ال رمان في ال ةر )100)ب( إمكانية ال صول عمى )
ل يوانات الداجنة أو مخزونو أو ا%( في الريل، ولعمو يعود ىذا الفار  إلى مرونة ت ويل  عض الثروات إلى دخل في الريل إذ  إمكان المواطن الريفي أن ي يع  عض الما ية 
ن معظم األسر يعتمد   كل أساسي من ال  وب واألسمدة لتغطية النفقات الطار ة، كما ي ير تقارب نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر مع المؤ ر السا    النس ة إلى ال ةر إلى أ

إلى معدالت ك يرة في أأل ير التي توجد فييا  االت طوارئ، وىو االستنتاج الذي ي كل عمى دخميا الجاري في تأمين مصروفات الطوارئ مما يعني أن نس ة ال رمان سترتفع 
 مؤ رًا إةافيًا ينذر  أن ىذه النس ة من األسر ميددة  االرتفاع المةاىي لدرجة  رمانيا في ىذا الميدان. 

%( في الريل وال ةر يقا ميا  27.7مقارنة مع  قية المؤ رات، إذ ت مغ نس ة ال رمان )يبل ظ االرتفاع الك ير في المؤ ر  ال     )ج( مدى الرةا عن توفر العمل وفرص العمل
وىي %( لمريل، نتا ج ىذا المؤ ر ت ير إلى أن معظم السكان في المدينة يعدون أن مويع مساكنيم ىو الس ب في عدم توفر فرص العمل المبل مة،  78%( لم ةر و) 68.3)

لذلك  في التصميم أألساسي لممدينة من النا ية االيتصادية، كما تقمل العبلية المكانية  ين الطمب عمى العمل وعرض العمل في المدينة، ووفقاً  إ دى ال قا   التي تعكس الخمل
 جاءت نس ة ال رمان مرتفعة في الريل. 

 )د( وةع  الة العمل ألفراد األسرة

 7.8ة المؤ رات، وال يبل ظ وجود ت اين ك ير في نس تيا  ين الريل والمدينة، إذ ت مغ نس ة ال رمان في ال ةر )تعد نسب ال رمان في ىذا المؤ ر منخفةة  المقارنة مع  قي  
%(، إن انخفاض نس ة ال رمان ليذا المؤ ر ي ير إلى انخفاض عدد األفراد الذين  7.2%( أما  النس ة إلى ال ةر والريل فقد  مغت ) 5.6%( في  ين  مغت في الريل )

إيجا ي ذلك ألن وجود ن  الة إ  اط من ال صول عمى عمل نتيجة مختمل العوا   التي ت ول دون ذلك، إال أن صغر القيمة المطمقة ليذه النتا ج ال يدل عمى مؤ ر يعي و
 %( من األسر يعيش أفرادىا   الة إ  اط أو يأس يعد مؤ رًا في غاية األىمية والخطورة.  7.2نس ة )

 )ىر( معدل اإلعالة

ان في ىذا المؤ ر تقار ًا مع وىو من المؤ رات الميمة ذلك ألنو يعكس أ د أىم الظواىر االجتماعية أثرًا عمى ال الة المعا ية لؤلسرة ، وفي كر بلء سجمت نس ة ال رم  
ء من الم افظات القميمة في العرا  التي سجمت نس ة %(، وتعد كر بل 56.9%( في  ين  مغ المعدل الوطني ) 55.7المعدل الوطني  يث  مغت نس ة ال رمان لم ةر والريل )

ل وال ةر، ويعود ذلك إلى توفر ال رمان في ىذا المؤ ر فييا ارتفاعًا في ال ةر عما ىو ال ال في الريل، في  ين ت يد معظم الم افظات تقار ًا في ىذه النس ة  ين الري
د سيادة نمط العمل العا مي في الميدان الزراعي أ د أىم أألس اب وراء ىذا التفاوت. إن ارتفاع معدالت اإلعالة من فرص العمل غير الماىر في الريل أكثر من المدينة كذلك تع

  أنو أن يقمل من األثر اإليجا ي الرتفاع الدخول نتيجة الت والت أو ت سن الوةع االيتصادي. 

%( لم ةر والريل  70.3و  60.3( نقطة م وية،  يث  مغت نس ة ال رمان )10)  عن ال ةر  فار  )و( عدد السمع المعمرة تزيد نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر في الريل
 عمى التوالي ويعود ىذا الفار  إلى الت اين في مستويات الدخل ونمط اإلنفا   ين ال ةر والريل. 



 )ز( ممكية األصول

%( ويعود ذلك إلى أن ييمة األرض  25.3%( في  ين  مغت في ال ةر ) 8 رمان في الريل )سجل ىذا المؤ ر انخفاةًا في الريل عن ال ةر،  يث  مغت نس ة ال     
 ج المؤ ر والمعدل الوطني لمريل السكنية في الريل أيل من ال ةر كما أن نمط ال ناء ونوعية ال ناء وعوامل األرض أس اب أخرى وراء ىذا الت اين، وعند المقارنة  ين نتا

 18.7%( في  ين  مغ المعدل الوطني ) 20.9ار ًا  ين نس ة ال رمان في الم افظة مع المعدل الوطني  يث  مغت نس ة ال رمان في ال ةر والريل )وال ةر نجد أن ىناك تق
جاذ ة لمسكان نتيجة ميزتيا الدينية ل%(، إن ارتفاع نس ة ال رمان في الم افظة يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات في المدينة في ال ي ة ال ةرية وذلك لكونيا من الم افظات ا

 والسيا ية. 

 )ح( عدد المتطم ات ال ياتية الممكن تأمينيا 

 58.6%( لمريل، في  ين  مغت نس ة ال رمان لم ةر والريل ) 48.9%( يقا ميا ) 65.1 مغت نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر أعمى مستوى ليا في ال ةر إذ  مغت )      
( نقطة م وية، إن ارتفاع نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر أ د مظاىر تراكم عجز الدخل من تم ية المتطم ات األساسية ل ياة أألسرة، وكذلك 7.4لوطني  ر )%( وىي تفو  المعدل ا

 تراكم  الة العجز في  عض الخدمات العامة مثل الكير اء وتوزيع الم تقات النفطية. 

 تقييم الوةع االيتصادي   كل عام

%( من األسر تعتقد أنيا فقيرة ال ال، وىذه النتيجة ليا دالالتيا في رصد ظاىرة الفقر  31.7%( لم ةر والريل أن ) 31.7س نس ة ال رمان في ىذا المؤ ر ال الغة )تعك      
واألسر التي تصنل نفسيا  أنيا فقيرة ال ال ىي تمك   يث تعكس االمتداد الزمني ل الة ال رمان وتقييم األسرة لمدى إمكانية خروجيا من دا رة ال رمان في مدى زمني منظور

ارىا التقدير االجتماعي لخط الفقر األسر التي تعاي ت مع ال رمان مدة طويمة وال نجد في معطيات وايعيا الموةوعي أفقًا لمخروج من دا رة ال رمان، وىذه النس ة يمكن اعت 
 المديع كما يعتقد ال ا ث. 

 خبلصة واستنتاج 

%(  45.6%( وىي النس ة التي تفو  دليل المعي ة العام ال الغ ) 58.1ت نس ة األسر الم رومة في الميدان المتعم   وةع األسرة االيتصادي لمدينة كر بلء ) مغ  .1
ة الكمية، وىو ما يتف  مع االتجاه وكذلك يعني أن معاناة األفراد في إطار مستواىم الما ي االيتصادي أ د وطأة عمييم من إجمالي معاناتيم من األوةاع المعي ي

 لنتا ج الدليل عمى مستوى العرا  مع اختبلل في  قية النسب. 

لدليل لمميدان والمؤ رات ميدان وةع أألسرة االيتصادي ي كل ثالث أعمى نس ة  رمان  ين الميادين أألخرى  عد ال نى الت تية وم يط السكن، وعند أخذ طريقة  ساب ا  .2
م األىمية األىمية النس ية ليذه المؤ رات في إظيار  الة ال رمان كمدخل لدراسة الفقر يكون من  أن ذلك أن ي رر إعطاء ترجيو ليذا الميدان في سمالتي تةمنيا و 

%( من  58.1وجود نس ة )و التالي تكون نس ة ال رمان العالية التي سجميا ىذا الميدان ذات داللة ك يرة عمى وصل ظاىرة الفقر وتقديرىا في مدينة كر بلء، ف
نات البلزمة لمنيوض األسر ت ت عت ة ال رمان يةع  رامج التنمية االيتصادية في المدينة أمام خدمات ك يرة جدًا عمى مستوى األىدال واالستراتيجيات واإلمكا

   رامجيا.

%(  47.9%( يقا ميا ) 61.5 ةرية أكثر، إذ  مغت نس ة ال رمان في ال ةر )عند مقارنة نس ة ال رمان  ين الريل وال ةر يظير أن تمركز ال رمان في المناط  ال  .3
ل مثل وةع  الة في الريل وىذا الفار  يؤكد وةعًا ايتصاديًا أفةل في الريل عن ال ةر  ل ىو ناتج عن تأ ير مجموعة من المؤ رات التي ترت ط   ي ة الري

 ال ياتية.  العمل ألفراد األسرة وممكية األصول وعدد المتطم ات

دليل الميدان فييا  سجمت م افظة كر بلء سا ع أعمى نس ة  رمان في ىذا الميدان، كما سجمت الم افظة المرت ة الرا عة في ترتيب الم افظات التي سجمت مؤ رات  .4
 بلء واست قاييا مع الم افظات األكثر  رمانًا إلى عناية تجاوزًا لممعدل الوطني لكل مؤ ر، وىذه النتا ج تس ب تفايم  الة ال رمان في ىذا الميدان في م افظة كر 

 استثنا ية في  رامج التنمية عمى مستوى ال مد. 

 الم ور الثالث: االستنتاجات التوصيات



 أوال: االستنتاجات تةمن ال  ث العديد من النتا ج واالستنتاجات والتي يمكن تمخيصيا  التالي:

عرا   رمانا وفقرا، وىي تقع في المرت ة السادسة من  ين ا د الم افظات  رمانا،  يث  مغت نس ة ال رمان في دليل المعي ة العام تقع الم افظة ةمن ا د مناط  ال (1)
4556.% 

 من أىم االستنتاجات التي توصل إلييا ال  ث من خبلل ت ميل نتا ج الميادين اآلتي:   (2)

% وىي خامس أعمى نس ة  رمان من  ين الم افظات، وىو ما يعكس انخفاض مستوى أداء النظام التعميمي في  44,4)أ(  مغت نس ة ال رمان في ميدان التعميم      
 الم افظة وذلك نتيجة الخمل المتراكم في عناصرة األساسية، وىذا ما تؤكدة المقارنات مع المستوى الوطني.

%(وىي ثاني اك ر  33.3من الرعاية الص ية، إذ  مغت نس ة األفراد الم رومين من إجمالي السكان )أظيرت مؤ رات ميدان الص ة تدىورا ك يرا في نصيب الفرد   )ب(     
 نس ة في ال مد، وىو ما يعكس العجز المتراكم لمنظام الص ي عن تم ية ال اجة لمخدمات الص ية الةرورية.

 )ج( في ميدان ال نى الت تية تظير ثبلث  قا   أساسية ىي:     

 المستدامة.   كثر الميادين  يوية  النس ة لمتنمية االيتصادية. أنة أ 1   

 . عند م دودية خدمات ىذا الميدان يةطر السكان إلى المجوء إلى  دا ل عالية الكمفة تستنزل يدرا ك يرا من دخوليم المنخفةة. 2   

 % لؤلسر.75. كانت نس ة ال رمان في ىذا الميدان  3    

 ل عن عم  ال رمان الذي تعانية المدينة.ىذه ال قا   الثبلثة تك  

ن خبلل ت ميل ت يد المدينة م كمة سكانية مست كمة، وىو ما ت ين من نتا ج مؤ رات الميدان والتي سجمت في معظميا أعمى النسب عمى المستوى الوطني، وم )د(        
نمو السكاني واالكتظاظ والصيانة الم دودة وانخفاض التسييبلت االتمانية لقروض ط يعة الم كمة السكانية في الم افظة يبل ظ تدىور نوعية اإلسكان  س ب ال

 مستوع ا لمعمالة غير الماىرة. اإلسكان، إةافة إلى ط يعة المدينة الجاذ ة لمسكان لمكانتيا الدينية وير يا من العاصمة و يوية الن اط السيا ي فييا والذي يعد يطاعا

 مؤ رات ميدان م يط المسكن أتةو عم  الم اكل ال ي ية و الة االستنزال واليدر في الموارد ال ي ية الذي  يدتو المر مة السا قة.من خبلل ت ميل  )ه(         

خل المنخفض، كما %من األسر تقري ا في ف ة األسر ذات الد 40اظير ت ميل ميدان وةع األسرة االيتصادي إن تفايم في م اكل تدني الدخل وال طالة  يث صنل )و(         
%، ويبل ظ كذلك األثر السم ي الك ير لوايع العبلية المكانية  ين الطمب عمى 34ترتفع في المدينة األسر غير القادرة عمى مواجية نفقات الطوارئ  يث  مغت النس ة 

% تقري ا، وي كل معدل اإلعالة المرتفع في المدينة عامبل 28العمل وعرض العمل في المدينة عمى مستوى المعي ة وىو ما أظيره معدل ال رمان في المؤ ر ال الغ 
ويات المعي ة وأسعار أةافيا في ا تواء أي تغير ايجا ي في الدخل، كما لو ظ ارتفاع نس ة ال رمان في مؤ ر ممكية األصول وىو انعكاس لمت اين الك ير  ين مست

نمط اإلنفا   ين ال ظر الريل وعجز الدخل المتراكم عن تم ية المتطم ات األساسية ل ياة األسرة، ووةع  األصول في المدينة، كما أث تت نتا ج الميدان إن مؤ رات مثل
  الة العمل إلفراد األسرة، كل ىذه المؤ رات  كمت أ عادا إةافية عكست مبلمو ظاىرة الفقر في المدينة

 ثانيا: التوصيات

 زيع تخصيصات الموازنة.اعتماد معطيات خارطة ال رمان كمعيار أساس في تو  (1)

 جتمعية(.تصميم  رنامج تمكيني تت ناة ال كومة الم مية ومؤسسات المجتمع المدني في المجاالت اآلتية ) ناء المساكن، الوعي ال ي ي، الخدمات الم (2)

 نس ية لمقطاع ووف  الصيغة اآلتية: توزيع تخصيصات األعمار عمى مستوى الم افظة وف  معيارين ىما: نس ة ال رمان في القطاع، األىمية ال (3)



مجموع القيم الترجي ية لمقطاعات. ويمكن استخدام عدة ÷ األىمية النس ية لمقطاع = القيمة الترجي ية لمقطاع.نس ة التخصيص= القيمة الترجي ية لمقطاع × نس ة ال رمان 
دليل المعي ة العام، والمعيار األخر نس ة عدد األفراد الم رومين إلى مجموع إعداد األفراد الم رمين  معايير لت ديد األىمية النس ية لمقطاع من أىميا )نس ة مساىمة القطاع في

 في جميع القطاعات(

 عا لدرجة  ناء الخطط التنموية النوعية والمكانية ورسم آلياتيا ووف  نتا ج ال  ث يمكن ترتيب القطاعات ت  اعتماد نسب ال رمان كمعيار في ت ديد االولويات في (4)
  ج كاآلتي : األىمية النس ية  النس ة لمم افظة  استخدام معيار نس ة عدد األفراد الم رومين في القطاع إلى أعدادىم في جميع القطاعات فكانت النتا

   األىمية النس ية                       القطاع

 % 34                        ال نى الت تية

 % 22            ي وةع األسرة االيتصاد

 % 21                         م يط السكن

 %13                               التعميم

  % 6                               المسكن

                    %4                               الص ة

 (1الجدول )

 ثي(   العرا )التصنيل الثبل   توزيع األسر  سب مستوى ال رمان

 منخفض متوسط عال الميدان

 3555 3257 3158 ميدان التعميم

 5551 2452 2057 ميدان الص ة

 1653 2555 5853 ميدان ال نى الت تية

 5257 2751 2051 ميدان المسكن

 2954 3052 4054 ميدان م يط المسكن

 1755 2754 5551 ميدان وةع األسرة االيتصادي

 2451 4458 3152 ةدليل مستوى المعي 

 .5، الجزء األول، ص2006  المصدر: وزارة التخطيط والتعاون اإلنما ي، الجياز المركزي لئل صاء وتكنولوجيا المعمومات، خارطة ال رمان ومستويات المعي ة في العرا

(2جدول رقم )  

 نسب الحرمان لمؤشرات الميادين حسب البيئة )حضر، ريف ( لمحافظة كربالء

 ت المجال
المؤثرات / 
 التصنيف

 المستوى الوطني البيئة

 ريف حضر
حضر 
 وريف

 ريف حضر
حضر 
 وريف



ميدان 
 التعليم

 21.8 41.1 15.8 28.9 35 26.6 متابعة الدراسة 1

2 
المستوى 
 47.5 67.9 41.5 53.4 65.7 49.2 التعليمي للبالغين

3 

الوقت 
المستغرق 
للوصول إلى 
المدرسة 
 االبتدائية

24.4 516. 31.3 19.1 42.1 24.3 

4 

الوقت 
المستغرق 
للوصول إلى 
 المدرسة الثانوية

28.6 67.5 38.5 24.8 64.0 33.7 

5 
مدى الرضا علن 
             المدرسة

ميدان 
 الصحة

1 

عدد أفراد 
االسرة الذين 
يعانون من مرض 
عضوي مزمن أو 
 مشاكل صحية

14.4 10.2 13.4 13 10.1 12.3 

2 

ة سوء التغذي
لألطفال )الوزن 
 إلى العمر(

10.3 8.5 9.9 9.2 9.3 9.2 

3 
التقزم ) الطول 
 18.2 18.8 17.9 19.9 21.1 19.5 إلى العمر(

4 

االستشارة حول 
الرعاية الصحية 
 أثناء الحمل

14.7 18.1 15.6 9.6 24 13.4 

5 

الوقت 
المستغرق 
للوصول إلى 
 مستشفى عام

10.0 61.3 23.1 20.5 59.5 29.5 

6 

الوقت 
المستغرق 
للوصول إلى 
مركز صحي أو 
 إلى الطبيب

  

33.6 71.3 43.2 33.5 69.8 41.8 

7 
مدى الرضا عن 
 37.7 68.1 28.7 43.3 62.3 36.8 الخدمات الطبية

البنى 
 1 التحتية

المصدر الرئيسي 
 21.8 66.7 21.6 22.7 61.5 9.4 لمياه الشرب



2 
توفر مياه 
 32.8 30.3 33.3 46.9 47.8 46.7 الشرب

3 
مدى الرضا عن 
 48.9 72.5 42 51.7 73.2 44.3 نوعية المياه

4 
توفر مصدر 
 3.5 7.4 2.3 2.5 4.1 1.9 الكهرباء

5 
استقرار الطاقة 
 84.5 85.1 84.3 91.2 93.3 90.6 الكهربائية

6 
وسيلة الصرف 
 43.2 67 37.3 39.1 78.8 25.6 الصحي

7 
وسيلة التخلص 

تمن النفايا  
97.6 99.2 98 61.7 97.2 69.7 

ميدان 
 المسكن

1 
مادة بناء 
 15.6 39.4 8.6 8.6 11.2 7.6 السقف

2 
حصة الفرد من 
 39.7 48.6 37.1 49.7 65.3 44.4 غرف السكن

3 

نوع الطاقة 
المستخدمة في 
 تدفئة الماء

33.8 59.3 40.3 17.8 37.9 22.4 

4 
مدى الرضا عن 
 36.9 32 38.4 39.4 31.5 42.1 المسكن

5 

عدد المكاره 
البيئية في 
 المسكن

17.4 35.2 22 19.6 43.9 22.9 

 (2تتمة الجدول رقم )

 ت المجال
المؤثرات/ 
 التصنيف

   المستوى الوطني البيئة

 ريف حضر
حضر 
 وريف

 ريف حضر
حضر 
   وريف

ميدان 
محيط 
 المسكن

1 

مدى الرضا 
عن 
المواصالت 
 وحركة السير

36.9 43.9 38.7 25.2 48.7 30.5   

2 

نوعية الطريق 
المؤدي إلى 
 المسكن

60.4 84.6 66.6 30.8 83.8 42.8   

3 

إمكانية وصول 
سيارة 
اإلسعاف 

18.6 47.4 25.9 15.0 37.0 20.0   



وسيارة 
 األطفال

4 

مدى الرضا 
عن توفر 
الدكاكين/ 
 السوق

31.7 68.5 41.1 21.2 62.2 30.5   

5 

مدى الرضا 
ة عن النظاف

وعدم التلوث 
خارج 
 المسكن

79 51.0 72.0 58.2 53.1 57.1   

6 

عدد المكاره 
البيئية في 
محيط 
 المسكن

63.3 54.9 61.1 57.5 61.6 58.4   

7 

عدد المواقع 
غير المرغوبة 
 قرب المسكن

50.3 65.8 54.3 31.2 41.7 33.6   

8 

مدى الرضا 
عن األمان 
لألطفال خارج 
 المسكن

51.3 32.5 4665 38.4 21.5 34.5   

9 

إطالق النار 
في محيط 
 المسكن

84.0 56.9 77.1 65.7 39.8 59.8   

ميدان 
وضع 
األسرة 
 االقتصادي

1 

متوسط 
دخل الفرد 
2004 

39.4 41.0 39.8 37.1 49.8 40.0 

2 

إمكانية 
الحصول 

 100على 
ألف دينار 
 خالل أسبوع

37.4 24.7 34.2 36.1 35.6 36.0 

3 

مدى الرضا 
ن توفر ع

العمل 
وفرص 
 العمل

68.3 78.0 70.7 55.6 61.4 56.9 

4 

وضع حالة 
العمل ألفراد 
 االسرة

7.8 5.6 7.2 7.9 6.6 7.6 

 53.7 52.1 54.1 55.7 52.6 56.8معدل  5



 اإلعالة

6 
عدد السلع 
 60.0 82.2 53.5 62.9 70.3 60.3 المعمرة

7 
ملكية 
 18.7 9.4 21.4 20.9 8.0 25.3 األصول

8 

عدد 
المتطلبات 
الحياتية 
الممكن 
 تأمينها

62.1 48.6 58.6 50.4 53.9 51.2   

9 

تقييم الوضع 
االقتصادي 
 بشكل عام

31.5 32.0 31.7 27.2 27.5 27.5   

                              

، الجزء األول، صف ات مختمفة، وزارة التخطيط والتعاون اإلنما ي، 2006  المصدر: من إعداد ال ا ث  االعتماد عمى  يانات خارطة ال رمان ومستويات المعي ة في العرا
 الجياز المركزي لئل صاء وتكنولوجيا المعمومات، مصدر سا  .

 (3جدول ريم )

 نسب الم رومين وعدد الم رومين في الم افظة مع المقارنة  المستوى الوطني

  

 الميادين

  

 المؤ رات

 الص ة التعميم
ال نى 
 الت تية

 المسكن
م يط 
 السكن

وةع االسرة 
 االيتصادي

دليل 
مستوى 
 المعي ة

ترتيب 
الم افظة ت عًا 
لنسب ال رمان 
من ال اجات 

من  ين 
 الم افظات

14 7 13 12 15 12 13 

عدد األفراد 
الم رومين 

ال اجات   من
األساسية 

 )ألل(

263 163 586 236 480 472 376 

نس ة األفراد 
 451 351 453 359 356 257 359الم رومين من 



 ال اجات من
أجمالي 

الم رومين في 
 العرا 

نس ة األفراد 
الم رومين 

ةمن 
 الم افظة

 رررر 60 6150 2959 7454 3353 46

نس ة ال رمان 
من ال اجات 
األساسية 

 سب الميدان 
 )%لؤلسر(

4454 1954 7550 2757 6058 5851 4556 

 المعدل الوطني

  

  

3158 2057 5852 2051 40,4 5551 3152 

الفار   ين 
نس ة ال رمان 
من ال اجات 
األساسية عن 
المعدل الوطني 

 )% لؤلسر(

1256 (-153) 1658 756 2052 350 1454 
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 انًجحش انثبَٙ

 بلءالفقر  داللة األمن الغذا ي والف ات الي ة في مدينة كر ت ميل ويياس 

منين غذا يًا ، وىم الذين ال تتوفر ليم متطم ات تأمين الغذاء واليزال، ىؤالء ىم من يوصفون  غير اآل يعد األمن الغذا ي مدخبًل مناس ًا لتقصي  مة الفقر ال ديد الذي يترك أفرادًا وأسرًا يقاسون آالم الجوع وأمراض سوء التغذية كالتقزم  
يعد  القةاء  أن 2000 ا ًا في  سا ات  رامج التنمية، وىذا دفع مؤتمر القمة العالمي عام الكافي والص ي، لذا فيم ال تتوفر ليم  ياة ص ية مديدة، وىذا المستوى من الفقر ىو من أ د تمظيرات ىذه الظاىرة خطورة، ومن أكثرىا إل

 ( عد توفر  ياة ص يةUNDPعمى الفقر والجوع ) ت قي  األمن الغذا ي( في صدارة أىدال األلفية الثانية، كما إن  رنامج األمم المت دة اإلنما ي )

عمى الت ميل الكمي  منيجيتو، واعتمد ال  ث في من أىم المداخل لدراسة ظاىرة الفقر  وصفيا  تغذوية ألي مجتمعدراسة ال الة ال  في أىمية ال  ثت رز  مديدة أول عنصر من العناصر األساسية الثبلثة لديمومة التنمية ال  رية. وىنا
وىنا تم تقسيم الم  ث إلى ثبلثة م اور: األول تةمن  ةوء األمن الغذا ي والف ات الي في دراسة الظاىرة من خبلل مؤ رات ال الة التغذوية في الم افظة، وكذلك في يياس خطوط الفقر وفجواتو مع تأطير وصفي لظاىرة الفقر في ة

 ور أما المالرفاىية في مدينة كر بلء الفقر و  قياس  فيما اختص الم  ث الثالث  المؤ رات الر يسة لرصد مظاىر الفقر واألمن الغذا ي الم ور الثاني  واألمن الغذا ي فيما تةمن يياس الفقر في ةوء الدخللت ميل و  األساس النظري
في ىذا الم ور سنتناول المفاىيم األساسية المتعمقة  خطوط الفقر وفجواتو وكذلك مفاىيم األمن الغذا ي  واألمن الغذائ يياس الفقر في ةوء الدخل لت ميل و األساس النظريالرا ع فقد ةم أىم االستنتاجات والتوصيات.الم ور األول: 

 والف ات الي ة.

 ( Poverty Lines & Poverty Indexقر )( خطوط الفقر ومؤ رات الف 1

د مستوى من الرفاه. فخط الفقر ىو مقياس لمتمييز  ين الفقراء وغيرىم، ويعرل خط الفقر خط الفقرلت ديد  جم م كمة الفقر ودرجة انت ارىا وتركزىا، وت ديد أعداد الفقراء والخصا ص االجتماعية وااليتصادية ليم ال  د من ت دي -أ-1
 ، وسيجري ىنا التمييز  ين عدة أنواع من خطوط الفقر، أىميا: (1)الي التكمفة النقدية لفرد معين في وكان ومكان معين لموصول إلى مستوى رفاه مرجعي( أنو )إجم

 .(2)(وىو إجمالي تكمفة سمة السمع المطمو ة لسد اال تياجات االستيبلكات األساسيةPoverty Lines Absoluteخط الفقر المطم  )     .1

% من متوسط  50% من السكان األدنى دخبًل أو  10(وي دد  ناء عمى نس ة من مستوى المعي ة لعموم السكان ومن نماذج ت ديده اختيار ال د األعمى لمدخل  نس ة Poverty Lines Relativeخط الفقر النس ي )     .2
 مة، ويكون فييا أكثر مصدايية من غيرىا. ، وىذا القياس يناسب الدول المتقد(3)نصيب الفرد من الدخل القومي

ال د األدنى من السعرات ال رارية (وىو ي مل التكاليل الدنيا التي يستعمميا األفراد من أجل ال قاء عمى ييد ال ياة، وىو يمثل مقدار الدخل البلزم لمفرد لكي ي صل عمى Poverty Lines Extremeخط الفقر المديع )      .3
 .(4)و ن يطًا لمقيام  وظا فوالبلزمة إل قا 



ى المعي ي (:يعتمد لت ديد المستوى المعا ي الذي يعد من ىم دون فقراء وفقًا لخط الفقر االجتيادي عمى القناعة المركوزة في ذىن الفرد عن المستو   Juris Prudential Poverty Lines خط الفقر االجتيادي )     .4
.تستخدم ىذه الدراسة مفيوم خط الفقر المطم  والمديع فقط، ذلك أن خط الفقر (5)راد في است يان م ا ر ت ديد  التيم المعا ية وتقييم وةعيم االيتصادي ىل ىم من الفقراء أم ال ؟البل   في مجتمعو، إذ يطمب من األف

نَّ ظاىرة ا لفقر ىي تع ير عن تفاوت في توزيع الدخل أكثر من كونيا االفتقار إلى العيش  المستوى الكريم. أما خط الفقر النس ي ىو في مفيوم يتناسب مع ال مدان المتقدمة ألنيا تمتمك  يكات ةمان اجتماعي ، وا 
 والعممية ليذه النتا ج. االجتيادي فيو من المفاىيم المرت طة  التقدير الكيفي لم الة االيتصادية مما يةيل عمى نتا ج تط يقو ع وا ية ك يرة  القيمة العممية 

 ( Poverty Indexمؤ رات الفقر )  –ب  1

 عديدة، أىميا: يت ق  ت ميل أعم  لظاىرة الفقر وجدت مؤ رات خاصة لقياس الفقر والتي يأتي تط يقيا  عد يياس خطوط الفقر، ىذه المؤ رات وةعت ليا صيغ 

 : (6)ية نس ة الفقر: وىو ي دد نس ة السكان الذين ىم ت ت خط الفقر ويقاس عمى وف  الصيغة اآلتر  .1

H = G / N x 100 

 = نس ة السكان الفقراء    H     يث إنَّ :

                G  .)عدد السكان الفقراء )عدد األفراد ت ت خط الفقر = 

               N   مجموع عدد السكان =  

 :(7) جم الدخل البلزم لمخروج من  الة الفقر )المطم  أو المديع( أو غيرىما، ومن أىم الصيغ المعتمدة لقياسووىو يقيس  جم الفجوة  ين دخول الفقراء ومستوى الفقر في ال مد لت ديد   . فجوة الفقر: 2

PG = G ( Z – M ) 

 = فجوة الفقر PG      يث إنَّ :

                Z    خط الفقر المطم  أو المديع = 

               M   لفقيرة = متوسط دخل األفراد الفقراء أو األسر ا 

(، وجرى االيتصار Gini Coefficient( ومعامل جيني ) Sean's Povertyمفقر )ل(، ومؤ ر سن Poverty Serenity indexوىناك مؤ رات أخرى ال تقل أىميتيا عن المؤ رين السا قين لم يجرض تناوليا مثل تؤ ر  دة الفقر ) 
 توفرة ومتطم ات الدراسة.عمى المؤ رين أعبله وفقًا لمقتةيات ال  ث وال يانات الم

 ( مفيوم األمن الغذا ي 2) 

وتفةيبل تيم س في كل األويات لتأمين غذاء كال وأمين وص ي يم ي  اجاتيم الغذا ية اليومية يعرل مؤتمر الغذاء الدولي األمن الغذا ي  أنو ال الة التي تت ق  )عندما تتوفر اإلمكانات المادية واالجتماعية وااليتصادية لكل النا        
تم  ناء منظومة لممعمومات والخرا ط  ول عدم األمن الغذا ي والف ات الي ة من خبلل ت ني مفيوم لعدم األمن الغذا ي  1996(، وفي ةوء ىذا المفيوم ت ناه مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقد 8)الغذا ية  ما يؤمن ليم  ياة ص ية فاعمة(

 "Food insecurity أساسية ثبلثة ىي توفر الغذاء "  "  داللة عناصرFood availability  " تا ة الغذاء " وفي وصل مختصر ليذه العناصر يمكن تعريفيا  Food utilization" واالنتفاع من الغذاء "  Food access" وا 
   (9 االتي:)

 بلك معينة ومن مصادره المختمفة؛ الناتج الم مي، والخزين، والتجارة.توفر الغذاء: وىو يقيس مدى توفر الغذاء  كميتو المادية أل ناء المجتمع خبلل مدة استي

مى تأمين ا تياجاتو ل التكافل االجتماعي(.االنتفاع من الغذاء: وىو يقيس مدى يدرة الفرد عإتا ة الغذاء: وىو مدى يدرة الناس عمى ال صول عمى الغذاء ماديا )الوصول لمغذاء( أو ايتصاديا )من خبلل ال راء( أو اجتماعيا )من خبل 
( وكذلك من المفاىيم األساسية لمتميز اآلمنين 10ار)وىنا يجري التأكيد عمى ةرورة أن يكون إمكانية ال صول عمى الغذاء المتاح ماديا وايتصاديا دا مة وال تتعرض إلى التذ ذب وعدم االستقر  التغذوية اليومية من الغذاء المتوفر والمتاح

وتعد م كمة انعدام األمن  ذا ي( ويقصد  و الوةع ال دي ال رج، الذي يكون ف و الناس )أو ف ة منيم ( عمى  افة الت ول من  الة األمن الغذا ي إلى  الة عدم األمن الغvulnerabilityن ىو ) د الي ا ة غذا يا من غير اآلمني
و االعتماد عمى نتا ج المسو الذي يدمو الجياز المركزي لئل صاء وتكنولوجيا المعمومات في وزارة   ( وىو ما استند عميو ال  ث.11من التأثير العاممي ) أخرا عن ظاىرة الفقر لذا يجري ت ميل الظاىرتين في نس  وا د  الغذا ي تع يرا

مؤ رات ال الة التغذوية في العرا  في إطار م اولة لت ديد الفقراء غير اآلمنين غذا يًا من ، المسو استيدل رصد 2005( في النصل الثاني من عام World Food Programmedالتخطيط، و التعاون مع  رنامج األغذية العالمي )
دوالر  15الذين ينفقون أيل من [ًا التقزم، ونقص الوزن، واليزال، ونس ة الفقراء جد يث عددىم وتوزيعيم المكاني، ثم كيفية ت قي  معاناتيم من الجوع والخول، وألجل إنجاز ىذه الميمة جرى ت ميل س عة مؤ رات أساسية ىي )

اآلمنين غذا يًا، ولت ديد مستويات الفقر، ويوة المعاناة في عدم أألمن الغذا ي، وفي ةوء  الغير اتخذ من المؤ رات الس عة تمك إلى جانب مؤ ر التنوع الغذا ي لت ديد الفقراء(12)ودليل التدرج الغذا ي االستراتيجي، والدخل( ] يرياً 
 سن اول ت ميل النتا ج  النس ة لم افظة كر بلء.  (1والتي تم تمخيصيا في )الجدول ريم  التي وفرىا المسو ال يانات

 ( المؤ رات الر يسة لرصد مظاىر الفقر واألمن الغذا ي: الم ور الثاني)

 ( الت ميل الديمغرافي 1)



( 7.ففي كر بلء أظير المسو أنَّ  جم األسرة  مغ )(13)ال رمان وعدم األمن الغذا ي، لذا يعد العامل الديمغرافي مدخبًل ميمًا لئل اطة  ظاىرة الفقر وعدم األمن الغذا يأث تت الدراسات أنَّ ىناك عبلية طردية  ين  جم األسرة و الة         
( فردًا، وىو أك ر من المعدل 3.5( فردًا، أما عدد اإلناث فقد  مغ )3.3)  ( فردًا، وىو أك ر من المعدل الوطني ال الغ3.6 ية ىو )( فردًا، كما أظير المسو أنَّ عدد الذكور في األسرة الكر بل 6.5أفراد وىو أك ر من المعدل الوطني ال الغ )

 ( فردًا، و ذلك تعد م افظة كر بلء من الم افظات العرايية ذات  جم أسرة ك ير، كما إن تركي تيا النوعية متكاف ة تقري ًا. 3.2الوطني ال الغ )

 (*)( معدل سوء التغذية )التقزم، نقص الوزن، اليزال( 2) 

%( وعمى الرغم من إن  9%( ولميزال )26%( ولمتقزم ) 16% لميزال، وىذه النسب تقل عن المعدل الوطني  فوار  مت اينة،  يث  مغ المعدل الوطني لنقص الوزن )7  % لمتقزم17% لنقص الوزن و11يدر سوء التغذية  نس ة       
وطني يدل عمى إتا ة الغذاء وتوفر الماء الصالو لم رب في مدينة كر بلء ىو أفةل من ذه الفرو  غير يميمة في ةوء المعايير العالمية إال أن الت سن الذي أظيرت النتا ج  النس ة إلى كر بلء مقارنة  الوةع عمى المستوى الى

 24جدًا،  يث  مغت نس ة التقزم  وى الم افظة ككل، أما عند النظر إلى نتا ج المركز واأليةية فيبل ظ أن يةاء عين التمر يد  مغت فيو مؤ رات سوء التغذية معدالت عاليةى المستوى الوطني، وىذه النتا ج عمى مست[2]مستوياتيا عل
%(  زيادة 11( نقاط م وية تقري ًا، وكذلك ال ال  النس ة لميزال فقد  مغ )7%( وىي تزيد عن المعدل الوطني  ر ) 23.3% وىي تقل عن المعدل الوطني  نقطتين م ويتين ، أما نس ة نقص الوزن وىو سوء التغذية العام فقد  مغت )

( دوالرًا  يريًا لكل فرد، في  ين ي مغ المعدل الوطني 31ةاء ) يث ي مغ معدل الدخل في القنقطتين عن المعدل الوطني، إن ىذه النتا ج مرت طة  جممة عوامل من أىميا انخفاض معدل الدخل ال يري في القةاء مقارنة  المعدل الوطني 
لتغذوي التي ال صار في عامل توفر الغذاء ، ويةال إليو عوامل نمط االستيبلك والوةع ادوالرًا لكل فرد  يريًا (، العامل الذي يؤثر في مدى إتا ة الغذاء لمسكان في القةاء  اإلةافة إلى أثر العامل الجغرافي وظرول مر مة  41)

 المتاح والمتوفر ع ر تأمين ا تياجاتو اليومية منو.   Food Utilizationتترك أثرىا في يدرة الفرد عمى االنتفاع من الغذاء 

 ( الدخل واإلنفا 3) 

% فكانت من الت ويبلت النقدية، كإيجار 9نتظمة وممارسة الن اط الخاص، أما دخول النسب المت قية ال الغة % من رؤساء األسر الذين يعممون جاءت من مصدرين أساسيين ىما األجور الم91وفقًا لما أظيرتو نتا ج المسو فإن       
% في  ين ن كل نس ة األسر التي تعتمد عمى ممارسة 63 ر المنتظمة مصدر الدخل الر يس  مغتالم اني أو األراةي، األر اح والفوا د، واإلعانات واليدايا والصديات والي ات، وكذلك أظيرت النتا ج  أن نس ة أألسر التي تمثل األجو 

% في  ين نجد أنَّ 6.5نس تيا   غت% من األسر التي تعتمد عمى مصادر الدخل الر يس األخرى، أما األسر التي ت كل األجور المنتظمة  النس ة ليا مصدر الدخل الثاني فقد  م7% و 30العمل الخاص كمصدر لمدخل الر يس ما نس تو 
%. وىنا نجد أن ارتفاع نس ة األسر التي تعتمد عمى األجور المنتظمة كمصدر ر يس لمدخل 10% من األسر تعتمد عمى العمل الخاص كمصدر لمدخل الثاني، أما األسر التي مثمت ليا المصادر األخرى مصدرًا لمدخل الثاني فقد  مغت 11

جور عمى التكيل لمتطم ات ت قي  ارتفاع ىذه النس ة من المؤ رات المتعمقة  الدخل واإلنفا  تعني أن أكثر من ثمثي األسر ىي عرةة لآلثار السم ية التي تتركيا جمود األ%، إن 54وىي النس ة التي تتجاوز المعدل الوطني ال الغ 
الذين يعي ون  الة الفقر ال ديد جدًا، ومما يثير االىتمام أكثر ىو أن نس ة الذين يعي ون  الة الفقر ال ديد جدًا يد دوالر  يريًا، أي  15% يتصفون أيل من 17.4إلتا ة الغذا ية. ومن أىم ما ك فت عنو النتا ج المس ية أن نس ة 

ا يمكن تفسيره من خبلل الوايع االيتصادي لممدينة الذي % وىذه النسب ك فت عن ت اين  ديد  ين مركز المدينة وأطرافيا ، وىو م11.6% في  ين  مغت في مركز المدينة 31% وفي يةاء عين التمر 32 مغت في يةاء اليندية 
ديمة ن يفدون إلى المدينة، ويةال إليو انتعاش  سيط في ال ركة التي في أطرال المدينة القي ير إلى تخمل  ديد في جميع القطاعات االيتصادية  استثناء انتعاش في ال ركة التجارية في مركز المدينة وىو مرت ط  وجود السواح الذي

قية التي تتبلءم مع أنماط العرض التسويقي ال ديث مثل المراكز التسويقية ال اممة والتخصصية. ناتج عن انتقال  عض الن اطات التجارية إلى أطرال المدينة القديمة نظرًا لظرول تتعم   ارتفاع  دالت اإليجار واخت ار الموايع التسوي
% و فار  مم وظ و األخص الت اين عمى مستوى األيةية.يدر متوسط  15جدًا الذين ينفقون أيل من نصل دوالر يوميًا عمى مستوى الم افظة واأليةية ىي أك ر من المعدل الوطني ال الغ وكذلك من البلفت لمنظر أن نس ة الفقراء 

دوالر/ فرد عمى المستوى الوطني، وينخفض معدل  35دوالر/ فرد  يريًا يقا مو  30ين يدر متوسط اإلنفا  ال يري في المدينة ( دوالر عمى المستوى الوطني في  41( دوالر  يريًا يقا ميا )35الدخل ال يري في مدينة كر بلء  ر )
المدينة يع ر عن انتماء المدينة إلى مجموعة المدن ذات الدخل  دوالر  يريًا وىذا الت اين  ين معدالت الدخل عمى المستوى الوطني ومستوى 25دوالر وكذلك معدل اإلنفا  ينخفض إلى  30الدخل ال يري عمى مستوى القةاء إلى 

ء. ويد التي يعي يا االيتصاد الوطني تظير  صورة أكثر وةو ًا في ايتصاد مدينة كر بلالمنخفض وىو ما يعكس مستوى الن اط االيتصادي ال ايي لممدينة الذي ي يد تراجعًا عن مثيمو عمى المستوى الوطني، مما يعني أن الم اكل 
% من الدخل في  ين ي كل اإلنفا  51% من اإلنفا  االستيبلكي، و60دوالرًا أي إن اإلنفا  عمى الغذاء ي كل  25دوالرًا عمى الغذاء في  ين ي مغ إنفا  الفرد عمى المستوى الوطني  18لو ظ أيةًا أن الفرد الكر بل ي ينف  ما معدلو 

   % من إجمالي اإلنفا  االستيبلكي.10% من الدخل عمى المستوى الوطني، أما أإلنفا  غير الغذا ي عمى مستوى المدينة وعمى المستوى الوطني فقد كان   دود 49يبلكي و % من إجمالي اإلنفا  االست57عمى الغذاء 

 ( ممتمكات األسرة4)

الةرورة، كما ت كل نس ة امتبلك األسرة من األجيزة واألثاث مقارنة  ا تياجاتيا مؤ رًا عمى فرص توجيو الدخل  ين إ  اع ال اجات تعد ممتمكات األسرة من األجيزة واألثاث دخل خزين مكتسب يمكن ت ويمو إلى دخل جاري عند   
% يمتمكون 18% من األسر يمتمكون أرةًا و26كما أظيرت النتا ج أنَّ % يؤجرونيا ، 12% من األسر يمتمكون و دات سكنية و82المؤجمة واإلنفا  غير االستيبلكي.ومن نتا ج اإل صا يات التي يدميا المسو في ىذا الجانب إن 

% يمتمكون مولدة كير ا ية. وفي مجال 40% يمتمكون مكيل ىواء، و15% يمتمكون ص ن فةا ي و70% يمتمكون تمفزيونًا و94% يمتمكون  اس ة الكترونية و2% يمتمكون غسالة و24% منيم يمتمكون ثبلجة و85سيارة خاصة و 
دونم وفي يةاء  1.8دونم وسجل يةاء اليندية  5.9دونم وعمى مستوى أيةية المدينة سجل يةاء عين التمر عمى معدل  يازة  مغ  4.9دونم في  ين  مغ المعدل الوطني لم يازة  1.3زراعة فإن معدل ال يازة لؤلسرة الكر بل ية  مغ ال

ن خطط التنمية الزراعية أخذه كمعطى مدينة كر بلء وخصوصًا في األيةية من غير المركز يك ل عن نمط ال يازة وط يعة تأثيره عمى اإلنتاجية الزراعية في المدينة وىو يتطمب م دونم. إن معدل ال يازة في 0.9المركز كان معدل ال يازة 
ة  مثيمو عمى مستوى المدينة يؤكد ةرورة أخذ ىذا الت اين  نظر االعت ار عند تط ي   رامج التنمية الزراعية الوطنية في أساسي في تصميم  رامجيا التنموية، كما إن التفاوت الواةو  ين معدل ال يازة عمى المستوى الوطني مقارن

في عموم الم افظة. وفيما يتعم   الثروة ال يوانية فإن معدل امتبلك األسرة من  لو األثر الواةو عمى مستويات الفقر في الريل واألمن الغذا ي  الم افظة، وان العبلية  ين نمط ال يازة واإلنتاجية وأثر ذلك في فاعمية السياسات الزراعية
طني  يث  مغ معدل امتبلك األسرة سًا  المستوى الو من الدواجن، وىذه النسب عند مقارنتيا  المعدل الوطني يظير الت اين الذي يك ل عن التدىور في موارد المدينة من الثروة ال يوانية ييا 1.3 قرة و 0.3رأس غنم و 0.8ال يوانات ىو 

 من الدواجن.  5.4 قرة و 5.7رأس غنم و 3.6من األنغام عمى المستوى الوطني ىو 

 (PDS( نظام توزيع ال طاية التموينية )5)

أمين ال د األدنى من إتا ة الغذاء لمعوا ل التي تعيش في  الة فقر  ديد )الذين ينفقون أيل من نصل ( ىو المصدر األساسي لتPDSيعد ىذا المؤ ر من أىم المؤ رات في ت ميل األمن الغذا ي في العرا ، كون نظام التوزيع )     
% من 15ي  الة األمن الغذا ي في العرا   يث إن  و، إذن ىذا النظام ي كل عامل استقرار فدوالر يوميًا(، أي إن ىذه العوامل ستتعرض إلى مخاطر عدم تأمين األمن الغذا ي في  الة تعرض ىذا النظام إلى م اكل في تنفيذه أو إلغا

% من الدخل، 43% وفي تقدير النس ة التي ت كميا ييمة ال صة التموينية إلى مجموع الدخل عمى مستوى الم افظة غير أنيا ت كل  17.5مجموع السكان في العرا  يعي ون في  الة الفقر ال ديد وفي مدينة كر بلء تزداد النس ة إلى 
إلنفا  المةال  مقدار % من اإلنفا  الغذا ي سيوجو ل راء مواد ال طاية التموينية في  ال انقطاعيا كميًا، وعند عدم توفر  عض المفردات سيكون سيكون لقيمة ا83% من اإلنفا  الغذا ي في الدينة أي إن 83تعادل ييمتيا وكذلك 

 ييمة المواد غير المتوفرة. 

 (CSIالغذا ي )( أسموب إستراتيجية التد ير 6)



غذاء عمى مدى أأليام الثبلثين التي س قت المسو، ( في المسو ييد ال  ث عمى انو درجة االعتماد عمى تدا ير غذا ية من ي ل األسرة الفقيرة جدا ال تمتمك غذاء أو نقودًا كافية ل راء الCSIيعرل دليل إستراتيجية التد ير الغذا ي )      
. يدرت ييمة دليل (14)د ، تقميل عدد أفراد األسرةاستراتيجية فرعية وةمن أر ع استراتيجيات ر يسة ىي تغير النمط الغذا ي، زيادة توفير الغذاء من خبلل  مول آنية ، استراتيجيات التر ي 11ا المسو تةم اإلستراتيجية التي اعتمدى
دليل  عمى المستوى الوطني، أي إن المواطن الكر بل ي يعاني ةعل معاناة المواطن عمى المستوى الوطني ، أذن ارتفاع معاناة األسرة في استخدام 18( يقا ميا 38( المعتمدة من ي ل األسر الكر بل ية )CSIاستراتيجية التد ير الغذا ي )

  ي. استراتيجية التد ير الغذا ي يقمل من أىمية ىذه االستراتيجيات في مواجية الفقر وي رمو من فرص أفةل لت قي  األمن الغذا

 ( مؤ رات أخرى تؤثر عمى األمن الغذا ي والفقر7)

  اإلةافة إلى المؤ رات التي س   ذكرىا فإن ىناك مؤ رات أخرى تؤ ر  الة عدم األمن الغذا ي والفقر أىميا كاآلتي:         

. وفي (15) ين مستوى التعميم ويدرة الفرد عمى التكيل مع الظرول الصع ة ألنَّ ا تماالت  صول الفرد عمى فرصة عمل مرت ط  مستوى التعميم) أ ( التعميم تترك المستويات التعميمية أثرًا ميمًا في إتا ة الغذاء،  يث إن العبلية طردية 
% لمدينة 23% يقا ميا  21في ظل الوةع ال الي، فقد يدرت نس ة أمية الك ار في العرا   ر ، إال إن االتجاه التراجعي ظل ىو السا د  تى المستويات التي  مغيا1990العرا  كان النظام التعميمي من أفةل األنظمة في المنطقة ي ل عام 

% والذين أكمموا 28اسة اال تدا ية %، و مغت نس ة رؤساء األسر الذين أكمموا الدر 14% أما نس ة السكان الذين يستطيعون القراءة والكتا ة فقد  مغت نس تيم 45كر بلء، والنس ة ت مغ  دىا األيصى في يةاء عين التمر  يث ت مغ 
% ل ممة ال يادات العميا.إن النسب أعبله تك ل عن تدني وايع النظام التعميمي في المدينة وع رت 1% و5% وال كالوريوس 8%، في  ين  مغت نس ة رؤساء األسر الذين  صموا عمى  يادة الد موم 9% واإلعدادية 10المتوسطة 

كما إن الوايع التعميمي المتدني ي كل عق ة ك يرة أمام  رامج التنمية التي تستيدل   كمة وانعكاس ىذه اآلثار عمى مستويات الفقر في المدينة في ظل العبلية العكسية من المستوى التعميمي ومستويات الفقرىذه النسب عن آثاره المترا
 لسياسات معالجة ال طالة.  رفع المستوى المعي ي لمن يعي ون ت ت خط الفقر، وكذلك تمثل عامبًل مث طاً 

 )ب( ال الة العممية

األساسي وراء وصول األسر إلى  د الي ا ة، لذا تمثل  يانات  الة العمل مؤ رات  يعد الت غيل العامل األساسي في تمكين األسر من ت قي  الوصول إلى الغذاء من خبلل تأمين دخل من العمل،  المقا ل تمثل ال طالة العامل        
%  نقطتين م ويتين، و مغت نس ة النساء داخل يوة 26%، وىي النس ة التي تجاوزت المعدل الوطني ال الغ 28يقدر عدد العاطمين عن العمل  ين رؤساء األسر في كر بلء  ر  اسية في توصيل  الة األمن الغذا ي والفقر في المدينة.أس

% ممن ىم 23%. ويد أظير ت ميل ال يانات المتعمقة  المينة أن 14ن في الم افظة إلى  دود أيل  كثير من المستوى الوطني التي  مغت فيو نس ة النساء داخل يوة العمل % مما يعكس تدىور  الة التمكين لدى الجنسي25العمل  ر 
  % يعممون  أجر أعمال غير زراعية.23% منيم يعممون ل سا يم الخاص و24داخل يوة العمل يعممون في القطاع ال كومي 

 ) ج ( ال نى الت تية: 

رك أثرًا ك يرًا عمى معدالت التغذية واالستفادة من الغذاء، فقد أ ارت النتا ج إلى إن نس ة ال نى الت تية ىي إ دى متطم ات ت قي  األمن الغذا ي ومعالجة الي ا ة في الوةع االيتصادي واالجتماعي، فمثبًل الماء والصرل الص ي يت     
 %.76رب منيا يتوفر ليا الماء   كل غير مستمر، وىذه النسب مق ولة عند المقارنة مع المستوى الوطني الذي  مغ فيو نس ة توفر الماء الصالو لم  9.5% و91ر ليا ماء صالو لم رب ىي األسر التي يتوف

 (16)) د ( الوصول إلى الرعاية الص ية

الويت البلزم لموصول إلى أيرب  مت تراجعًا عن مثيبلتيا عمى المستوى الوطني، وىذا ما ينعكس سم ًا عمى مؤ ر األمن الغذا ي، ومثمت مؤ رات الوصول إلى الرعاية الص يةمؤ رات الوصول إلى الرعاية الص ية في المدينة سج        
 دييقة.  27دييقة وعمى المستوى الوطني  28مست فى  واسطة نقل، فيو عمى مستوى الم افظة 

 ) ىر ( الص رة 

 الذي ي كل الغذاء الص ي أ د أركانو األساسية. يمثل النظام الص ي وال الة الص ية لؤلسر عوامل أساسية في ت ديد يدرة رؤساء األسر وأفرادىا في مقاومة الفقر وت قي  األمن الغذا ي و         

% عمى مستوى العرا ، وىذا يعني أن رؤساء األسر يقفون ت ت ةغط أك ر في م اولتيم 28% عمى مستوى الم افظة يقا ميا 32ي  مغت ومن أىم مؤ رات ال الة ىو نس ة رؤساء األسر الذين يعانون من أمراض مزمنة والت        
 توفير ا تياجات األسر مما يجعميم يفقدون يدرتيم عمى مقاومة األمراض. 

. ومن المعموم (17)زينه وانو كمما كانت مساىمة اإلنتاج الم مي في الغذاء المتوفر أك ر كمما استقرت  الة توفر الغذاء  داًل من االعتماد عمى التجارة والخيمثل اإلنتاج الم مي من الغذاء المصدر األساسي في توفر   ) و ( اإلنتاج الم ل
ؤ رات الميمة في ت ديد مدى توفر الغذاء كركن من أركان األمن الغذا ي، وتعد كر بلء من الم افظات التي تسجل أن ال نطة أىم ال  وب في العرا  من  يث اإلنتاج واالستيبلك، لذا تعد يدرة االيتصاد الم مي عمى إنتاج ال نطة من الم

سعرة( يقا ل ىذه النتا ج النسب عمى المستوى الوطني والتي  72) طن سنويًا( فيما  مغت السعرات ال رارية اليومية لمفرد 2.512دونم(  يث  مغ اإلنتاج ) 8.997أنتاجا م ميًا واط ًا من ال نطة  يث  مغت المسا ة المزروعة من ال نطة )
ارة  نس ة سعرة  رارية(، ويبل ظ الت اين الك ير في النتا ج الذي يك ل عن اعتماد الم افظة عمى التج 680طن ( فيما  مغت السعرات ال رارية ) 21.284دونم( وكميات إنتاج ال نطة )  67.383 مغت فييا نس ة المسا ة المزروعة )

 ك يرة جدًا في توفير الغذاء مما ي كل ةعفًا في يدرة الم افظة عمى تأمين الغذاء الم ق  لمستوى األمن الغذا ي. 

 الرفاىية في مدينة كر بلءالفقر و  يياسالم ور الثالث: 

 لم افظة كر بلء.في ةوء  يانات الدخل واإلنفا  التي يدميا مسو ال الة التغذوية سنقوم  قياس الفقر والرفاىية 

 )اوال(: يياس الفقر

 تقدير خطوط الفقر وفجواتو    (1)



. ويمكن استخراج ( دوالر23( دوالر، المستوى الوطني )1857الم افظة ) ( تكون التقديرات لمم افظة والمستوى الوطني كآالتي1( خط الفقر المديع:والذي سيتم التع ير عنو ىنا  مجموع اإلنفا  الغذا ي ووفقا ل ينات الجدول ))أ
( لممستوى 14555( دوالر لمم افظة مقا ل )134( فرد لممستوى الوطني، فتكون النتا ج كاآلتي: )655( فرد لمم افظة مقا ل )7خط الفقر المديع لؤلسرة من خبلل ةرب النتا ج أعبله في متوسط عدد أفراد األسرة والذي يساوي )

 الوطني.

 ( فجوة الفقر المديع:1-)أ    

  كن ا تساب فجوة الفقر المديع من خبلل الصيغة التالية:يم

Pg = g(z – m )  

 متوسط دخل األفراد الفقراء أو األسر الفقيرة. mخط الفقر المديع،   zفجوة الفقر، pg يث إن : 

 دوالر كمتوسط لدخل الفقراء جدا كما ايره المسو، تكون فجوة الفقر كاآلتي: 15و اعتماد 

 $. 3.7=  15 – 18.7الم افظة 

 $. 8=  15 – 23المستوى الوطني 

 $ لممستوى الوطني.  52$ لمم افظة، و30 ج كاآلتي: ىذه النتا ج  النس ة لمفرد ولت ويميا إلى مستوى األسرة نةرب الناتج  متوسط عدد أفراد األسرة لمم افظة ولممستوى الوطني فتكون النتا

عداد الفقراء فقرا مديعا:2-)أ  ( نس ة وا 

% لممستوى الوطني، وعند مبل ظة توزيع النسب في الم افظة يبل ظ إن االيظية سجمت 18% يقا ميا 23.3( يظير إن نسب الفقر لمم افظة والمستوى الوطني  يدت ت اينا واة ا إذ  مغت النس ة لمم افظة 1 يانات الجدول )من 
 إما إعداد الفقراء فقد كانت كاآلتي: % وىي مطا قة لممستوى الوطني18ء عين التمر، في  ين كانت النس ة في المركز % لقةا35% و 36ةعل نتا ج المركز إذ  مغت النسب في يةاء اليندية 

 190914     الم افظة

 10644     المركز

 76171   يةاء اليندية

 .22586  يةاء عين التمر

 )ب( خط الفقر المطم : 

  $ 48.5$ ،  39.9ع البلزم لسد اال تياجات االستيبلكية األساسية  وصفو خطا لمفقر المطم ، وفي ةو و تكون النتا ج كالتالي: الم افظة ويمكن اعتماد معدل اإلنفا  ال يري عمى عموم السم

 ( فجوة الفقر المطم :1 –)ب 

$ *. ىذه النتا ج  النس ة لمفرد ولت ويميا إلى مستوى  12.5=  36 – 5. 48ة الفقر المطم  لممستوى الوطني $، فجو 5.5=  34 –.  39  وفقا لصيغة  ساب فجوة الفقر أعبله تكون النتا ج كاآلتي :فجوة الفقر المطم  لمم افظة
 $.81.25=  6.5×  12.5$ ،  38.5=  7  × 5.5األسرة نةرب الناتج أعبله في متوسط عدد أفراد األسرة وكما يمي: الم افظة 

عداد السكان الفقراء فقرا مطمقا.2)ب   ( نس ة وا 

 %. 3859% ، المستوى الوطني 4454الم افظة  

 إما إعداد الفقراء فقرا مطمقا فيي كالتالي:    

 363803  الم افظة     

إن نتا ج الم افظة تدل مستوى أعم  من الفقر المديع والمطم  مع مؤ ر مستوى المعي ة العام المتمثل  متوسط الدخل لمم افظة والمستوى الوطني يتةو   التعمي  عمى النتا ج: عند مقا مة نتا ج خط وفجوة الفقر المديع والمطم 
في في الم افظة أطول نس يا من نةيره لممستوى الوطني كما إن معدل النمو المطموب  ويعزز ذلك ارتفاع مستوى اإلعالة في الم افظة ونس ة الفقراء من مجموع السكان، وىو ما يعني إن المدى الزمني البلزم لمقةاء عمى الفقر

     الم افظة يستمزم إن يكون اك ر عندما يراد تصميم خطة تنموية متوازنة لم مد.



 : (18)(.Coefficient Of Anand & Senسن ) -معامل أناند (يياس الرفاىية  استخدام 2)

  توى الرفاىية ع ر العبلية اآلتية: لت ديد مس 1999سن من أ دث المقاييس االيتصادية لقياس الرفاىية والذي تم تطويره عام  –معيار أناند يعد 

                                           Log Y – log Y min 

A – S = --------------------------------------   

   Log Y Max – log Y min 

  يث إن: 

A – S   معامل الرفاىية   (A-S ≤ 1  .) 

Y    . متوسط الدخل أو اإلنفا 

Y min  الكفال أو ال د األدنى لمدخل.  دخل 

Y max  .ال د األعمى لمدخل 

 دوالرًا.  35(   Yمتوسط الدخل في كر بلء )     .1

 دوالرًا.  15(  Y minدخل الكفال )     .2

 دوالرًا.  55(  Y maxال د األعمى لمدخل )     .3

  

                                           Log  35 – log  15 

A – S = -------------------------------------- =0,65  

   Log 55 – log 15 

 ويأخذ ىذا العامل عدة ييم لت ديد متوسط الرفاىية، وىي: 

 ي تعيش عمى مستويات متردية جدًا. تييمة سال ة إذا كان متوسط دخل الفرد أدنى من دخل الكفال، وىذه ال الة موجودة في  عض ال مدان النامية وفي الفقيرة منيا ت ديدًا وال  .1

 ( عندما يكون متوسط دخل الفرد ال د األعمى لمدخل الفردي )في الدول الصناعية(. 1يأخذ المؤ ر القيمة )  .2

 ( والذي يدل عمى مستوى متدن من الرفاىية. 0.5يأخذ القيمة )    .3

 ى مرتفع لمرفاىية. ( ويعني توزيع أكثر عدالة ومستو 0.8يأخذ المؤ ر القيمة )    .4

 الم ور الرا ع: االستنتاجات التوصيات 

 أوال: االستنتاجات

 تةمن ال  ث نتا ج و استنتاجات عده يمكن في ةو يا إيجاز توصيل  الة الفقر وف  مدخل األمن الغذا ي والف ات الي ة والدخل  االتي:

 عدد أفراد األسرة أعمى من المستوى الوطني، كما إن ىيكل التركي ة النوعية ايل تكاف ا.( لم تكن المؤ رات الديمغرافية في صالو ظاىرة الفقر، فمتوسط 1)

د إلى عدة عوامل منيا: انخفاض الدخل توى الوطني، وأتةو من الدراسة إن ىذا الت اين يعو ( أظيرت مؤ رات إتا ة وتوفر الغذاء والماء الصالو لم رب ت اينا مم وظا عند مقارنة مستوياتيا لمم افظة وأيةيتيا وكذلك  النس ة لممس2)
و الوةع التغذوي؛ ىذه العوامل تركت أثرا سم يا في يدرة األسرة في االنتفاع من ال يري في االيةية عن مستوى الم افظة والمستوى الوطني،  اإلةافة ألثر العامل الديمغرافي وظرول مر مة ال صار وعوامل نمط االستيبلك 



 الغذاء المتاح.

 ا جمود األجور عمى التكيل لمتطم ات ت قي  اإلتا ة الغذا ية. تفاع نس ة األسر التي تعتمد عمى األجور المنتظمة كمصدر ر يس لمدخل وذلك يعني إن أكثر من نصل األسر عرةة لآلثار السم ية التي يتركي( ار 3)

%، ومن النسب يظير التفاوت  ين  الة المركز واألطرال، \ 11.6% في يةاء عين التمر، إما في المركز فقد  مغت 31% في اليندية و32النس ة % لمم افظة ككل، في  مغت 17.4(  مغت نس ة الذين يعي ون في  الة فقر  ديد 4)
 ط   ركة السيا ة الدينية في المدينة.مرت وىو ما يعكس اثر تخمل القطاعات االيتصادية وتراجع الن اط االيتصادي لئلطرال يقا مو انتعاش ال ركة التجارية في المركز وىو األمر ال

%( من الدخل، 51%( من اإلنفا  االستيبلكي و)60عن المستوى الوطني، كما إن معدل اإلنفا  عمى الغذاء في المدينة ي كل )  ( دوالر6ب ) ( تنتمي المدينة إلى الم افظات ذات الدخل المنخفض  يث يقل متوسط الدخل ال يري 5)
 عدم المرونة في االستجا ة لييكل التصرل في الدخل لممتطم ات اإلتا ة التغذوية.ىذه المؤ رات تعكس 

 الم افظة ل رامج التنمية الزراعية.( ىناك تفاوت ك ير  ين معدل ال يازة عمى مستوى الم افظة مقارنة  المستوى الوطني مما يترك إثره عمى مدى استجا ة القطاع الزراعي في 6)

 ( المصدر األساس لتأمين ال د األدنى من إتا ة الغذاء ليم. PPSي ون في فقر  ديد في الم افظة، تمثل ال طاية التموينية )% ممن يع 1755( إن 7)

تراجع ك ير في أىمية ىذه االستراتيجيات في مواجية الفقر و توظيفيا في وىو ما يعني  ،ىي ةعل معانات األسر عمى المستوى الوطنيCSI) ( أظيرت النتا ج إن معانات األسر الكر بل ية في استخدام إستراتيجيات التد ير الغذا ي )8)
 ت سين فرص ت قي  األمن الغذا ي.

 نيما.( ك فت مؤ رات التعميم عن تدني وايع النظام التعميمي في المدينة وىو ما تنعكس أثاره عمى الفقر من خبلل العبلية الدالية العكسية  ي9)

 %، مما يةع ىذه األسر عمى  د الي ا ة. 28العممية المعدل الوطني  فوار  متفاوتة، واىم ىذه المؤ رات ىو نس ة العاطمين عن العمل  ين رؤساء األسر  ( تجاوزت مؤ رات ال الة10)

 األسر عمى  د الي ا ة يفصو عن تجذر الظاىرة وط يعة تركي تيا.  ي وويوع نس ة عالية منإن ا تياج الم افظة إلى معدل نمو سنوي عالي لتجاوز عت ة الفقر في المدى الزمني المتوسط و تدىور مؤ رات األمن الغذا   (11)

 ( اظير مقياس الرفاىية مستوى متدني لمرفاه في الم افظة كنتيجة لسوء توزيع الدخل و مصادر توليد الدخل فييا. 12)

 ثانيا: التوصيات

 يمكن تمخيص أىم ما يمكن إيراده من توصيات  االتي:

ولوية االفاده من  رامج ت سين ال الة التغذوية لؤلسر التي تنفذىا ال كومة الم مية أو من خبلل أىمية العبلية  ين  جم األسرة و الة األمن الغذا ي ال  د من اعتماد معدل اإلعالة والتركيب النوعي مؤ را أساسيا في ت ديد أ (1)
 مؤسسات المجتمع المدني.

و تكون االيظية في مدينة كر بلء تست   ةعفي وجيو االستثمار في ةوء معطيات ال الة التغذوية،  يث تعطى فرص اك ر لممناط  التي ترتفع فييا مؤ رات سوء التغذية و الي ا ة، وط قا لرسم سياسات التوظيل وت (2)
 الجيد التنموي المطموب في المركز لتجاوز  الة الفقر.

 عكاس ىذا األثر عمى مستويات الفقر. ين الم افظة والمستوى الوطني كمتغير أساسي في خطط التنمية الزراعية في الم افظة، لما لو من اثر عمى فاعمية السياسات الزراعية وانةرورة اخذ الت اين في معدل ال يازة  (3)

األسر في   % من1755د من استمرار ىذا النظام كونو يمثل المصدر األساسي لتأمين ال د األدنى من الغذاء ل ر ط المويل من استمرار نظام ال طاية التموينية  مؤ رات ال الة التغذوية، وفي ةوء نتا ج ال  ث ال  (4)
   % من الدخل لمعظم األسر.43الم افظة، كما يمثل 

 البيانات التفصيلية لمؤشرات األمن الغذائي والفئات الهشة لمدينة كربالء 

 القضاء

 16العراق ) كربالء
 المحافظة الهندسة عين التمر ءكربال محافظة(

           الفئة الهشة

     3 1 4 الفئة

           الترجيح

     0.125 0.015 0.861 الحضر )سكان الحضر في القضاء(



     0.508 0.051 0.441 )سكان الحضر في المحافظة(

     0.259 0.028 0.714 المجموع )سكان القضاء/ سكان المحافظة(

           ديمغرافية مؤشرات

 26.028 819.376 211.924 22.586 584.866 2005عدد السكان كما في حزيران 

 3.3 3.6 3.8 3.2 3.5 عدد الذكور لكل اسرة

 3.2 3.5 3.7 3.6 3.4 عدد اإلناث لكل اسرة

 6.5 7.0 7.5 6.8 6.9 عدد أفراد االسرة الكلي

           التركيب العمري ألفراد االسر %

 2.9 3.6 2.7 3.4 3.9 أصغر من سنة

 10.9 11.6 10.8 11.9 11.8 سنة 5 – 1

 25.9 25.1 27.5 30.1 24.0 سنة 15 – 6

16 – 60 55.6 50.3 54.7 55.2 55.1 

 5.2 4.6 4.4 4.3 4.7 60أكبر من 

           الحالة الزوجية

 44.3 42.6 46.6 39.9 41.2 أعزب

 50.7 51.0 48.3 53.2 52.0 متزوج

 0.5 0.3 0.7 0.5 0.2 مطلق

 4.1 5.4 4.3 6.0 5.8 أرمل

 منفصل

  

0.6 0.4 0.1 0.4 0.2 

  

 القضاء

 16العراق ) كربالء
 محافظة(

 المحافظة الهندسة عين التمر كربالء

           معدل سوء التغذية

           نقص الوزن )الوزن إلى العمر( سوء التغذية العام

 3.1 2.2 2.6 .36 2.1 شديد

 12.6 8.4 7.7 19.7 8.2 متوسط

 15.7 10.6 10.2 23.3 10.3 المجموع

           التقزم )الطول إلى العمر( سوء التغذية المزمن

 11.4 7.0 7.7 8.3 6.7 شديد 

 14.2 10.2 12.2 15.5 9.2 متوسط

 25.9 17.2 19.9 23.8 15.9 المجموع

           لتغذية الحادالهزل )الوزن إلى الطول( سوء ا



 2.1 2.0 2.0 1.0 2.1 شديد

 6.9 4.8 7.7 9.8 3.6 متوسط

 9.0 6.8 9.7 10.9 5.6 المجموع

           الدخل واإلنفاق

 41.2 34.7 30.7 31.4 36.3 معدل الدخل الشهري)دوالر/ فرد/ شهريًا(

 34.6 30.4 24.8 25.3 32.6 معدل االنفاق الشهري)دوالر/ فرد/ شهريا(

معدل االنفاق الشهري المحسوب من فقرات اإلنفاق )دوالر/ فرد/ 
 شهرياً 

44.5 28.5 26.9 39.5 48.5 

 20.3 18.0 13.2 16.1 19.9 النفاق على الغذاء)دوالر/ فرد/ شهريًا(

 2.7 0.7 1.5 1.3 0.4 االنفاق الذاتي على الغذاء)دوالر/فرد/شهرياً 

 10.6 10.8 7.8 7.0 12.0 شهريًا(االنفاق الغير ذاتي)دوالر/ فرد/ 

 14.9 9.9 4.4 4.0 12.2 االنفاق الذاتي غير غذائي)دوالر/ فرد/ شهرياً 

  

  

 القضاء

 16العراق ) كربالء
 محافظة(

 المحافظة الهندسة عين التمر كربالء

           توزيع االسر حسب فئات دخل الفرد الشهري بالدوالر %

 18.0 23.3 36.0 35.1 18.2 19 <الدخل 

 17.2 23.2 16.4  19.6 25.8 27  <= الدخل  < 19

 21.7 25.2 22.7 22.7 26.2 38 <= الدخل  < 27

 20.9 13.2 14.2 11.6 12.9 55= الدخل  < 38

 22.2 15.1 10.7 11.1 16.9 55=  >الدخل 

 14.9 17.4 32.0 31.1 11.6 15 <اإلنفاق 

 22.8 24.8 21.3 33.8 25.8  23 <اإلنفاق   = < 15

 16.6 20.3 18.2 14.7 21.3 30 <= اإلنفاق  < 23

 19.4 19.8 15.6 7.1 21.8 42 <= اإلنفاق  <30

 26.3 17.7 12.9 13.3 19.6 42=  >اإلنفاق 

           نسبة االسر % التي أظهرت أن

 54.5 62.8 52.0 63.1 66.7 األجور المنتظمة تعد مصدر الدخل الرئيسي

 40.1 30.5 40.4 26.7 27.1 ة العمل الخاص مصدر الدخل الرئيسيممارس

 5.4 6.7 7.6 10.2 6،2 غيرها يعد مصدر الدخل الرئيسي

 91.7 91.0 89.6 92.8 91.4 النسبة المئوية لمصادر الدخل الرئيسي إلى مجموع الدخل 



           نسبة االسر % التي أظهرت أن

 7.9 6.5 9.8 4.4 5.3 ل الثانياألجور المنتظمة تعد مصدر الدخ

 12.9 11.3 14.7 8.0 10.2 ممارسة العمل الخاص تعد مصدر الدخل الثاني

 5.8 9.7 4.4 10.2 11.6 غيرهما يعد مصدر الدخل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   كزثالء انمضبء

 انؼزاق

 يحبفظخ(16)

 انًحبفظخ انُٓذطخ ػٍٛ انزًز كزثالء

 3.5 5.3 6.7 2.2 4.9 خنشزاء طهغ أخزٖ غٛز انًٕاد انزًُٕٚٛ
 6.4 0.7 0.0 1.3 0.9 نشزاء َٕػٛبد أفضم يٍ انًٕاد انزًُٕٚٛخ

 0.1 0.3 0.0 0.4 0.5 نشزاء يٕاد طجٛخ
 3.9 0.3 0.0 0.0 0.5 َٕػٛخ انًٕاد انغذائٛخ غٛز يزضٛخ

 0.1 0.3 0.0 0.4 0.5 نزظذٚذ انذٌٕٚ 
 0.4 0.3 0.9 2.7 0.0 أخزٖ

           االطزٓالن انغذائٙ
 CSI 38.3 41.2 38.0 38.3 18.3دنٛم انزذثٛز انغذائٙ االطززارٛدٙ 

ٔخجبد  3َظجخ األطز % انزٙ اشززد رُُبٔنٓب 

 رئٛظٛخ فأكثز ٕٚيٛب  
98.9 98.9 99.7 99.1 98.5 

َظجخ األطز % انزٙ اػزًذد ػهٗ شزاء نزأيٍٛ 

 انًٕاد اٜرٛخ:
          

 30.6 23.5 11.1 12.9 28.4 طحٍٛ حُطخ –صًٌٕ أٔ خجش 
 24.3 7.4 4.9 3.6 8.4 رس

 46.7 47.1 35.6 41.3 51.6 شؼزٚخ أٔ يؼكزَٔخ
 23.0 14.1 7.1 5.8 16.9 انحجٕة اٜخزٖ )ثزغم. يبع...(

 86.2 82.2 77.3 79.6 84.0 ثطبطخ
 22.8 19.9 24.0 48.0 17.3 ثمٕنٛبد )فبصٕنٛب. ثبلالء...(

 71.7 82.0 85.8 73.8 80.9 نحٕو حًزاء )غُى. يبػش. ثمز(
 85.8 75.6 64.0 70.2 80.0 نحٕو ثٛضبء )دٔاخٍ. أطًبن(

 68.5 82.1 66.2 78.7 88.0 ثٛض
 24.7 16.4 10.7 12.0 18.7 دٍْ حٕٛاَٙ

 14.5 11.2 8.4 17.8 12.0 حهٛت



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انؼزاق     كزثالء انمضبء

 يحبفظخ(16)
 انًحبفظخ خانُٓذط ػٍٛ انزًز كزثالء

 58.6 67.1 45.8 61.3 75.1 نجٍ ٔخجٍ
 92.3 96.7 96.4 96.0 96.9 خضزٔاد )طًبيخ.......(
خضزٔاد ٔرلٛخ خضزاء )كزفض. خض. 

 نٓبَخ........( 
74.2 80.0 75.6 74.7 67.7 

 74.8 84.5 64.4 68.0 92.4 فٕاكخ )يٕس. رفبذ.ثزرمبل.....(
 11.2 14.3 3.1 5.8 18.7 رًٕر

 18.1 17.2 0.9 7.1 23.6 ٚخ خبْشحأغذ
 46.7 47.1 35.6 41.3 51.6 يؼدُبد )ثظكذ. كهٛدخ....(
 30.2 32.4 18.2 50.0 36.9 حهٕٚبد )ثمالٔح. سالثٛخ...(
 76.7 77.1 76.4 77.3 77.3 يشزٔثبد غبسٚخ )ثجظٙ. يٛزَذا.....(
 4.6 3.3 3.6 6.2 3.1 يٛبِ يؼذَٛخ
 24.1 20.0 10.2 41.3 22.7 يكظزاد )حت. فظزك.....(
 17.7 29.3 24.9 22.2 31.1 آخزٖ
َظجخ األطز % انزٙ أػزًذد ػهٗ اَزبخٓب نزأيٍٛ 

 انًٕاد اٜرٛخ
          

 1.6 9.0 0.0 0.0 1.3 طحٍٛ حُطخ –صًٌٕ أٔ خجش 
 1.8 0.1 0.4 0.4 0.0 انحجٕة اٜخزٖ )ثزغم. يبع...(
 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ثطبطخ

 1.2 0.1 0.4 0.4 0.0 )غُى. يبػش. ثمز(نحٕو حًزاء 
 4.0 0.1 0.4  0.0 0.0 نحٕو ثٛضبء )دٔاخٍ. أطًبن(
 19.0 9.6 22.7 9.3 4.9 ثٛض
 3.4 0.1 0.4 0.0 0.0 دٍْ حٕٛاَٙ
 14.8 8.3 23.6 0.4 3.1 حهٛت
 20.4 15.0 28.9 9.8 10.2 نجٍ ٔخجٍ
 4.9 0.1 0.4 0.9 1.8 خضزٔاد )طًبيخ.......(

ٔرلٛخ خضزاء )كزفض. خض.  خضزٔاد

 نٓبَخ........( 
4.9 2.7 5.8 5.1 3.9 

 2.2 0.7 1.3 0.4 0.4 فٕاكخ )يٕس. رفبذ.ثزرمبل.....(
 1.0 0.7 1.3 0.4 0.4 رًٕر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انمضبء

 انؼزاق     كزثالء

 يحبفظخ(16)
 انًحبفظخ انُٓذطخ ػٍٛ انزًز كزثالء

اػزًذد ػهٗ انحصخ َظجخ األطز % انزٙ 

 انزًُٕٚٛخ نزبيٍٛ انًٕاد اٜرٛخ
          

 64.4 74.9 88.9 87.1 69.3 طحٍٛ حُطخ –صًٌٕ أٔ خجش 
 72.5 91.7 94.2 96.0 90.7 رس
 34.5 41.1 33.8 22.2 44.4 ثمٕنٛبد )فبصٕنٛب. ثبلالء...(
 67.1 82.4 88.4 86.1 80.0 دٍْ حٕٛاَٙ سٚذ َجبرٙ سثذح
 43.5 58.7 53.8 60.4 60.4 حهٛت
 2.2 1.4 2.2 6.7 0.9 نجٍ ٔخجٍ
َظجخ األطز % انزٙ اػزًذد ػهٗ خشُٚزٓب 

 نزبيٍٛ انًٕاد اٜرٛخ
          

 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 طحٍٛ حُطخ –صًٌٕ أٔ خجش 
 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 رس
 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 انحجٕة اٜخزٖ )ثزغم. يبع...(

 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ثبلالء...(ثمٕنٛبد )فبصٕنٛب. 
   0.0 0.0 0.4 0.0 دٍْ حٕٛاَٙ سٚذ َجبرٙ، سثذح
َظجخ األطز % انزٙ اػزًذد ػهٗ انٓذاٚخ 

 انًظزهًخ نزأيٍٛ انًٕاد انغذائٛخ اٜرٛخ:
          

   0.4 0.0 1.3 0.4 نحٕو حًزاء )غُى، يبػش، ثمز(
   0.1 0.4 0.0 0.0 حهٛت
   0.5 1.8 0.0 0.0 نجٍ، خجٍ
   0.6 0.4 0.0 0.4 فٕاكّ )يٕس، رفبذ، ثزرمبل...(
           انزؼهٛى
           انًإْم انزؼهًٛٙ نزؤطبء االطز %
   23.7 24.4 44.9 22.7 ايٙ 
   14.3 17.3 12.0 13.3 ٚمزأ ٔٚكزت دٌٔ انحصٕل ػهٗ شٓبدح
   27.6 31.6 25.3 26.2 أثزذائٛخ 
   10.2 6.7 8.9 11.6 يزٕططخ
   9.4 11.1 6.7 8.9 ئػذاد٘ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انمضبء

 انؼزاق     كزثالء

 يحبفظخ(16)
 انًحبفظخ انُٓذطخ ػٍٛ انزًز كزثالء

   8.3 4.9 1.8 9.8 دثهٕو ثؼذ االػذادٚخ
   5.4 3.6 0.4 6.2 ثكهٕرٕٚص

   1.1 0.4 0.0 1.3 دراطبد ػهٛب

           هًٙ ألفزاد االطز %انًإْم انؼ
   22.2 28.1 43.1 19.3 ايٙ 

   25.2 24.0 19.1 25.8 ٚمزأ ٔٚكزت دٌٔ انحصٕل ػهٗ شٓبدح
   31.0 31.7 27.4 30.8 اثزذائٛخ 
   9.3 6.5 5.4 10.5 يزٕططخ
   5.5 4.6 3.4 6.0 ئػذاد٘ 
   4.0 2.7 1.2 4.6 دثهٕو ثؼذ اإلػذادٚخ
   2.5 2.4 0.5 2.6 ثكهٕرٕٚص
   0.3 0.1 0.0 0.4 دراطبد ػهٛب

           طُٕاد فأكثز 10ثؼًز   انًإْم انؼهًٙ نهذكٕر
   17.1 22.9 41.2 14.6 ايٙ 
   16.6 18.2 16.6 16.0 ٚمزأ ٔٚكزت دٌٔ انحصٕل ػهٗ شٓبدح
   35.1 34.9 27.7 35.4 أثزذائٛخ 
   11.5 8.5 8.4 12.7 يزٕططخ
   8.9 8.3 5.4 9.3 ئػذاد٘ 
   5.9 3.6 1.1 6.9 دثهٕو ثؼذ اإلػذادٚخ
   4.3 3.6 0.5 4.8 ثكهٕرٕٚص
   0.7 0.2 0.0 0.9 دراطبد ػهٛب

           طُٕاد فأكثز 10انًإْم انؼهًٙ نإلَبس ثؼًز 
     38.2 52.8 28.5 ايٙ 
     20.4 15.2 20.2 ٚمزأ ٔٚكزت دٌٔ انحصٕل ػهٗ شٓبدح
     26.1 21.2 28.1 أثزذائٛخ 
     7.1 4.4 12.1 يزٕططخ
     2.9 4.0 5.1 ئػذاد٘ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اليوامش

ؤ ررات القيراس والسياسرات، الكويرت، ( ع د القادر، عمي، مؤ رات الفقر، م1) 
 .1،ص 2002المعيد العر ي لمتخطيط، 

(2)        T.N.srinivasan,(poverty:  some measurement 

problem )world bank , 1977.p.27. 

(3 )Anthony B . Atkinson , ( poverty in Britain and the 

Reform of social security ) cam bridge university press 1964 , p.15 . 

 .64، ص2002( يوسل،  اسل، الفقر و قو  اإلنسان "  ث مقدم في ندوة الفقر والغنى في الوطن العر ي"  يت ال كمة،  غداد، 4)

 .3( ع د القادر، عمي، المصدر السا   ص5)

 .67، ص 2005تخطيط القومي، (  اير، م مد  سين، يياس الفقر في التط ي ، سمسمة دراسات التنمية، الكويت، معيد ال6)

 .26، ص 1997( المياجر، م مد كاظم، الفقر في العرا  ي ل و عد  رب الخميج، نيويورك، كبلسكو، 7)

 .1996( مؤتمر الغذاء الدولي، 8)

 .1ص 2005ركزي لئل صاء وتكنولوجيا المعمومات، ت ميل األمن الغذا ي والف ات الي ة في العرا  العرا ، الجياز الم –وزارة التخطيط والتعاون اإلنما ي  –( األمم المت دة،  رنامج األغذية العالمي/ مكتب العرا  9)

 ، ص.1991( التمايمة، ص ي و   وش، السياسات الزراعية في الجزا ر ودورىا في ت قي  االستقبلل الغذا ي، 10)

(11 ) M. Alamgir and p. arora, ( providing food security for all) London publication pp . 6-7 . 

  

 انمضبء

 انؼزاق     كزثالء

 يحبفظخ(16)
 انًحبفظخ انُٓذطخ ػٍٛ انزًز كزثالء

     3.1 1.8 4.3 دثهٕو ثؼذ االػذادٚخ
     2.2 0.7 1.5 ثكهٕرٕٚص

     0.0 0.0 0.2 هٛبدراطبد ػ

           انحبنخ انؼهًٛخ

           رٕسٚغ انحبنخ انؼهًٛخ نزؤطبء االطز %

     64.9 68.9 66.2 ٚؼًم
     6.2 0.9 5.8 يزمبػذ ٔٚؼًم

     28.9 30.2 28.0 ال ٚؼًم

     16.0 12.0 8.4 يزمبػذ ٔال ٚؼًم

     1.8 3.6 3.6 ال ٚؼًم ٔخبْش نهؼًم ٔٚجحش ػٍ ػًم

     11.1 14.7 16.0 ال ٚؼًم ٔال ٚجحش ػهٗ ػًم

           رٕسٚغ رؤطبء االطز انؼبيهٍٛ %

     14.7 2.2 6.2 ٚؼًم فٙ حمهّ

     1.3 2.2 0.4 ػبيم سراػٙ

     8.4 2.7 16.0 ٚؼًم فٙ لطبع حزفٙ

     5.3 10.2 10.7 ٚؼًم فٙ لطبع خبص غٛز حزفٙ

     28.4 28.9 20.4 يٕظف حكٕيٙ

     10.0 23.6 17.3 ٚؼًم نُفظّ فٙ غٛز انُشبط انشراػٙ

     2.2 0.0 0.9 اخزٖ

طُخ  15رٕسٚغ انحبنخ انؼهًٛخ ألفزاد االطز ثؼًز 

 فأكجز %
          

     34.9 32.7 35.2 ٚؼًم 

     1.5 0.2 1.4 يزمبػذ ٔٚؼًم

     63.5 67.1 63.5 ال ٚؼًم

     4.0 3.4 2.3 يزمبػذ ٔال ٚؼًم

م األياٍ انًصذر: ٔسارح انزخطٛظ ٔانزؼبٌٔ اإلًَبئٙ/ اندٓبس انًزكش٘ نإلحصبء ٔركُٕنٕخٛب انًؼهٕيبد ثبنزؼابٌٔ ياغ ثزَابيح األغذٚاخ انؼابنًٙ، رحهٛا

 .2005انغذائٙ ٔانفئبد انٓشخ فٙ انؼزاق 



 .1العرا ، المصدر السا   ص –(  رنامج األغذية العالمي، وزارة التخطيط والتعاون اإلنما ي 12)

 .110، ص2006، جامعة ال صرة –، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية اإلدارة وااليتصاد 2005 – 1980( جوده، ندوة ىبلل، ت ميل ويياس اتجاىات الفقر في العرا  لمفترة 13)

 ىو مقياس لسوء التغذية المزمن من خبلل نس ة العمر إلى الطول. stunting) * التقزم: )

 ( وىو مقياس لنقص التغذية من خبلل نس ة الوزن إلى العمر. Underweightنقص الوزن: )  

 عند األطفال. ( وىو مقياس لنقص الوزن ال اد ع ر ت ديد انخفاض الوزن إلى الطول wastingاليزال: )  

 انظر:  لممزيد  ول ىذا الموةوع  

-Multiple Indicator Cluster ( MICS – 1996 ), UNICEF and MOH : AUGUST 1996 .  

-Iraq Living Condition Survey : Central Organization For Statistics and Information Technology and UNDP 2005. 

 .35العرا ، المصدر السا   ص –عالمي، وزارة التخطيط والتعاون اإلنما ي  رنامج األغذية ال ( 14)

 .49-21، ص1993جامعة  غداد،  –اليتصاد ( انظر: الجميمي، سامي  ميد ع اس، دور التكنولوجيا في التنمية الزراعية في الوطن العر ي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كمية اإلدارة وا15)

(16 )E .E .Meyer p.sainsbury , pvomoting in the human environment . WHO , 1975 p.58. 

 .165، ص1999( السامرا ي، ع د الغفور إ راىيم ا مد، األمن الغذا ي في العرا  ومتطم اتو المستق مية ،  يت ال كمة،  غداد، 17)

 .S. Anand A.sen, the income component in the HDI Ahemative formulations, UNDB ,Human development report office , new York , 1999 . pp .110( و 18)

 المصادر

 أواًل: المصادر العر ية

 .1984، 3(  ن زكريا، ا وال سن ا مد  ن فارس، مجمل المغة، ت قي  زىير ع د ال سن،  غداد، الرسالة، ج1)

 م.2001 ي،  يروت، مركز دراسات الو دة العر ية، الفارس، ع د الرزا ، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العر    (1)

 .2005www.islamonline.netانظر في ذلك: الفقر ،  كة المعمومات الدولية االنترنيت،    (2)
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