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 تقديم 

الفجوات القائمة ية مدخال او أداة ملعاجلة املشاكل وانطالقا من أهمية وضرورة اعتماد األساليب التخطيط   

والبيئي يف  حلال االقتصادي واالجتماعي واخلدمييف األنشطة االقتصادية واخلدمية، من خالل حتليل واقع ا

شراتها كافة نموي بني احملافظات مبؤفاوت التالعراق باالعتماد على مؤشرات وعوامل عدة تبني مدى الت

دين التنمية املختلفة ق هذه الفجوة لتحقيق التوازن يف ميااخلدمات(، وصوال اىل تضيي-)القطاعات االقتصادية

  .يف البالد

ة مستدامة تتكافا ؤيتها واهدافها اىل بلورة تنمية مكانيتسعى دائرة التنمية االقليمية واحمللية من خالل ر   

تقليل فجوة قية والتحتية( يف عموم احملافظات وص احلصول على اخلدمات والبنى االساسية )الفوفيها فر

ل للموارد هة أخرى، من خالل االستثمار االفضالتنمية بني احملافظات من جهة، وبني احلضر والريف من ج

تغالل اإلمكانات املوجودة سوالعدالة االجتماعية يف ا الطبيعية اعتمادا على الكفاءة االقتصادية )اإلنتاجية(

     .يف مناطق البلد بصورة عامة

لعراق من خالل تصادية واالجتماعية املستدامة يف اان هدف وزارة التخطيط يكمن يف حتقيق التنمية االق   

 ، وانطالقا من مهمات 9001لسنة  91قانون الوزارة رقم  توفري قاعدة البيانات واتباع الوسائل اليت اشار اليها

الوزارة رقم   عليمات تشكيالت ومهمات  دوائر وأقسامدائرة التنمية اإلقليمية واحمللية املنصوص عليها يف ت

ي( الذي مية )التخطيط احلضري واإلقليم، ولكون دائرتنا مهتمة بالبعد املكاني للتن2املادة  9092لسنة   9

ت( وبني )احلضر ني للتنمية بني )احملافظااملكا ميثل أهمية كبرية وركيزة أساسية لتأشري مستوى التفاوت

   .تنموية آنيا ومستقبالوالريف( سيولد رؤية ختطيطية واضحة ملتخذي القرارات ال

جب على وزارتنا طر ويؤشر واحدة من اهم األمور اليت وولتحقيق هذا اهلدف فقد جاء هذا اجلهد املتميز ليؤ   

 اخلدمات والقطاعات لتنمية( ببعدها املكاني، ملعرفة العجز يفاودائرتنا االهتمام بها اال وهي قياس )فجوات 

االقتصادية  ، وبيان األولوية يف تنمية القطاعاتاليت تكون أساسًا ملنطلقات التنمية للبلد بصورة شاملة

 عية لوضع احللولسبيل أن تكون هناك رؤية دقيقة وواق واالجتماعية والبيئية واخلدمات )الفوقية والتحتية( يف

   .واألسس العلميةالتخطيطية هلا وفقا للمعايري 

لخطط واملشاريع يدة يعتمد عليها يف وضع األولويات لكما نأمل أن يسهم هذا العمل يف أجياد منهج وألية جد  

 عزيزة خدمة لبلدنا احلبيب )العراق(.فظاتنا الالكافة قطاعات التنمية، وجلميع حم

 

 

 

 الدكتور املهندس

 حممد حمسن السيد
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 استهالل 

ذه العوامل وية هلا عوامل ومقومات لنجاحها ومن هالتخطيط هو اساس كل عملية تنموية، والعمليات التنم    

ه. ولكي تكون التأكيد بلدنا احلبيب العراق وقطاعاتوضع اولويات التنمية يف الساحة املستهدفة للتنمية وهنا ب

ه فأن حتديد ن البديهيات املتبعة يف ذلك، وعليت مبداية التنمية فعالة وعادلة فأن دراسة احتياجات القطاعا

ستطعنا أن ننجز ملعاجلة، ويف هذا التقرير التخطيطي ا)فجوات التنمية( هي املعيار الذي سيؤشر من اين تبدأ يف ا

   خالصة مفيدة لصانعي القرار وللجهات التنفيذية.

لتقرير، وتواصلنا به الفريق يف اعداد هذا الذي قام كما تبلور هذا اجلهد بالبحث والتحري والعمل الدؤوب ا   

الصحيح الذي  شر بصمة تصب يف تنمية بلدنا واملسارمعهم يف حتديد املسارات البحثية التخطيطية لننجز عمل يؤ

ال ومما يسمح اىل ا أجنز هو اللبنة األوىل يف هذا اجملجيب ان يتبع يف قطاعات التنمية. ومن أراد اإلضافة فأن م

   ت أخرى تكمله والكمال هلل وحده.أضافة لبنا

   وهو من وراء القصد...وولي التوفيق. 
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 املقدمة

املعيشية  اجملاالتخمتلف يف التنمية عبارة عن تغيريات شاملة ومتواصلة للموارد البشرية واملادية    

واالقتصادية واالجتماعية وغريها، وهذه التغيريات تسري يف اجتاه حمدد لتحقيق غايات ألهداف 

مرسومة مسبقا، وبهذا تكون التنمية عملية تغيري مقصود ومنظم، ونتيجة ملسرية التنمية الشاملة، 

ها الثغرات أو القصور باناليت تعرف فجوة التنمية ول النامية، ظهرت احلالة املسماة وخاصة يف الدو

 .الذي حيدث خالل عملية التنمية الشاملة سواًء على املستوى القطاعي أو املكاني

جاءت حصيلة أو نتائج االهتمام بقطاعات اقتصادية أو خدمية أو اماكن معينة  (الفجوةفهي )   

على حساب قطاعات أو اماكن اخرى، أو بعبارة اخرى نتاج تركيز جهود التنمية يف بعض 

االنشطة االقتصادية أو اخلدمية على حساب اخرى، وهذا ميكن ان يعود اىل طبيعة النشاط نفسه 

اليت تنتهجها الدولة يف وقت القتصادية املتبعة واالجراءات احلكومية أو اىل اسباب السياسات ا

، وطبيعة املكان الذي تكون إمكاناته ضعيفة او معدومة حبيث ينتج عن ذلك فارق واضح معني

 بفجوة التنمية. عنه املعربيف جمال معني بينه وبني مكان اخر 

 

 

 قبلتنمية بني احملافظات اهتماما واسعا من لقد اخذت تلك الفوارق التنموية أو الفجوات يف ال   

سواء، وتظهر تلك الفوارق عادة نتيجة ضعف أو غياب املساواة يف حٍد املخططني والباحثني على 

تباين يف ، االمر الذي يؤدي اىل البلد الواحدتوزيع عوائد النمو ومكاسب التنمية بني وضمن مناطق 

التنمية املكانية، فهناك مناطق ذات مؤشرات تنموية وخدمية عالية بينما االخرى كانت  مستويات

عموما ميكن تلخيصها  يف التنميةلفوارق ل ذات مؤشرات متوسطة وواطئة، لذا فان االثار احملتملة

 :مبا يأتي

 

 فرص من املناطق تلك حيرم مما تطورا االقل املناطق يف مستغلة غري اقتصادية موارد وجود .1

 .التنمية يف استخدامها

رتفاع تكاليف االستثمار واالنتاج يف املناطق االقل تطورا نتيجة عدم توفر البنى االرتكازية ا .2

االساسية حيث يتم الرتكيز على تلك اخلدمات من عند املشاريع االستثمارية مما يشكل 

 كلف اضافية على تلك املشاريع.
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مثل نظرية النمو املتوازن اليت تركز على الصناعات  ن الرتكيز على قوالب جاهزة للتنميةا .3

اليت تتطلب استثمارات ضخمة غالبا مما تعجز البلدان النامية  االستهالكية واالسرتاتيجية

عن توفريها، علما ان نظرية النمو املتوازن قد تطبق يف املراحل املتقدمة لعملية التنمية، اما 

ز املوارد املتاحة يف اجملاالت اليت جتعل االقتصاد يف املراحل االوىل فمن املستحسن تركي

 مرونة مما يزيد من درجة استجابته لتوسيع السوق والطلب. أكثرالوطين 

بني املناطق اجلغرافية للبلد الواحد فضال عن عدم التكامل التنموي التكامل  عدم .4

 واحملافظات للمناطقللمنطقة الواحدة فيما بينها، وهذا ما يسبب وجود ارتباطات خارجية 

 يزيد من درجةو، هلا من التبعية االقتصادية والتجارية اخلارجية يزيداملتطورة، وبالتالي 

الكفاءة االقتصادية )اإلنتاجية(  مبدأ تعزيزأن و. االقتصادي أخنفاض املستوى والتطور

سيؤدي بالتالي  ،العراقية احملافظات بني والتنمية النمو عوائد توزيع يف االجتماعية العدالةو

 يف ميادين التنمية بني احملافظات. الفوارق أو العجز من التخفيف أو اىل احلد

 رسماليت تسهل على صانعي القرار  ،الفوارق أو الفجوات تلك تشخيص بهدف التقرير هذا اعد

وحسب  لالحتياج وفقا ومناطقها احملافظات بني التوازن حتقق اليت واالجراءات السياسات

األولويات اليت حتددها نسب تلك الفجوات ومدى تناوهلا صعودا ونزوال بني قطاعات التنمية 

املختلفة مبا يؤدي اىل ردم هذه الفجوات او حتى تقليل الفروقات بينها اىل حد الوصول اىل انهائها 

 .رار يف بلدنامتاما على املدى الزمين الذي حتدده املوارد املالية اليت يتعامل معها صناع الق
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 البطالةأوال: 

 اجل من اجلهود تظافر العراق يفواالجتماعية  االقتصادية التنمية حتقيق متطلبات اهم من   

 وفق وعلى ،أمكن ما قدر البطالة معدالت وخلفض العاملة للقوى االمثل االستخدام حتقيق

 للحد من السياسات تلك قدرة بدورها تعكس واليت نفسها، التنموية السياسة حتددها تفصيالت

 وحتديدهم العمل قوة على والطلب العرض جانيب على التعرف بعد وذلك البطالة، ظاهرة

 .الوطين الدخل على آثار من تعكسه وما االحتياجات

 

 خالل االقتصادي النشاط العمل سن يف هم الذين االفراد ممارسة عدم وه مفهوما لبطالةل ان   

 وحبثهم فيه ورغبتهم العمل على قدرتهم من بالرغم ارادتهم عن خارجة لظروف معينة زمنية فرتة

 .عنه

 واقتصادية اجتماعية ألسباب مشوها يعترب العراق يف حاليا العمل سوق ان القول ميكن كما   

 تفاعالت على القائم( التشغيل) مفهوم تطبيق ميكن وال النامي، العامل شعوب طبيعة مع متالزمة

 تفسريه ان اذ املتقدمة، الصناعية الدول يف االستخدام والسائد عليه، والطلب العمل عرض قوى

 .النامية الدول يف خيتلف االقتصادي

 

 سلبية واجتماعية اقتصادية آثار وهلا تراكمية بطالة هي العراقية احملافظات عموم يف البطالة ان   

 وتشغيل إنشاء على الدولة قدرة عدم هي حمليا البطالة أسباب اهم من وان جتاهلها، ميكن ال

 البطالة، من جزءا متتص ان شانها من واليت والشمالية اجلنوبية املناطق يف استثمارية مشاريع

 على ونفسية وامنية واقتصادية اجتماعية تأثريات للبطالة وان. السكاني النمو عامل عن فضال

 :أتيي ما يتبني( 1) دولاجل ليلحت ومن اجملتمع،

 حمافظات يف وتركزت ،(%1101) نسبة 2112 عام العراق يف الكلية البطالة معدل بلغ .1

 (.1) شكلال ،التوالي على (%1.01و %1.01 ،%1.01) وبنسبة" واملثنى قار وذي ميسان"

 (.%1.1)بلغت  الريف يفو ،(%11.1) احلضر يف البطالة بلغت نسبة .2

 ،%11) وبنسبة" البصرة ،كركوك املثنى،" حمافظات يف الريف يف البطالة تركزت .3

 وذي ميسان" حمافظات يف تركزت فقد احلضر بطالة اما. التوالي على( %11و 3%..1

 .التوالي على( %..13و %.1.0 ،%2102) وبنسبة" والقادسية قار
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 6112 لعام حسب البيئة )حضر، ريف( للمحافظات (%) البطالة عدلم( 1) جدول

 

 .2112 الغذائي، االمن مسح البيانات، حتليل قسم لإلحصاء، املركز اجلهاز/ دراملص                            

 

 

 مبعدالت احملافظات ترتيب حسب ستكون ،يف معاجلة البطالة التخطيطية االولويات ان ..

 املثنى، قار، ذي ميسان،" حمافظات ستكون لذلك وتأسيسا ،2112 لعام البطالة

 كونها ،البطالة من والتخفيف التنموية الربامج يف اوىل اولوية ذات" القادسية البصرة،

 صالح" حمافظات ثم ومن للبطالة، الوطين املعدل مع باملقارنة عالية بطالة معدالت ذات

 بابل" حمافظات وثم ثانية، كأولوية" النجف بغداد، كركوك، واسط، الدين،

 عنهما بيانات توجد فال( ونينوى االنبار) حمافظيت أما .ثالثة كأولوية" ودياىل وكربالء

 والعمليات اإلرهابية، عصاباتال قبل من املدن احتالل من بهما مرت اليت الظروف نتيجة

 .فيهما احلياة ونواحي قطاعات ومجيع فيهما التحتية للبنى وتدمري العسكرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االجماليريفحضرالمحافظة

8.317.39.9كركوك

7.14.15.7ديال

10.17.19.8بغداد

114.37.3بابل

7.36.67.1كربالء

13.27.110.8واسط

13.18.510.8صالح الدين

9.69.29.5النجف

13.79.211.9القادسية
10.51914.5المثنر

17.49.714.9ذي قار

20.25.617.1ميسان

11.81512.4البضة

11.58.810.8العراق
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 ( االمجالي ريف، حضر،)%( ) البطالة معدل( 1) شكل           

 6112 لعام احملافظات حسب       

 
 (.1) جدول/ املصدر  

 

 :يأتي ما العراق يف البطالة ملعاجلة قرتحُيو

 والنقل التحويلية الصناعات وانشطة قطاعات وتوسيع تشجيع كافة الدولة مؤسسات على 

 هلا، املوجهة االستثمارات حجم زيادة خالل من السياحي والقطاع والكهرباء واملواصالت

 والبناء كالزراعة) القطاعات بقية اما العمل، فرص منو يف كبرية وبدرجة تسهم كونها

 فيها االستثمارات الن وذلك كثريا خيتلف الوضع فان( واخلدمات واملال والتجارة والتشييد

 املكائن) استخدام امكانية بسبب العمل عنصر عن بديال الغالب يف تكون ان متيل

 قطاع يف املعلومات وتقنية احلاسوب واستخدام التشييد يف املسبق والتجهيز واملعدات

 (.واملال التجارة

 واملتوسطة الصغرية املشروعات وخاصة اخلاص القطاع انشطة ومحايةوتنظيم  تنشيط 

 احملافظات مجيع يف العاملة القوى استيعاب يف االنشطة هذه لقدرة الصغر واملتناهية

كمنح القروض ومراجعة القوانني الداعمة للقطاع اخلاص مبا يزيد من سرعة منوه وجعل 

 االسرتاتيجيات اإلصالحية ملزمة للجهات كافة.

 

 

 

 

 

0

5
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25

كركوك ديالى بغداد بابل كربالء واسط صالح 

الدين

النجف القادسية المثنى ذي قار ميسان البصرة

حضر ريف االجمالي
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 السكين العجزثانيا: 

 مقومات اهم من كونها عن فضال العامل، يف االسرية الثروة نصف من أكثر املساكن تشكل   

 يف به يستهان ال والتشييد البناء وقطاع. والتحضر املدينة واساس االجتماعي واالستقرار الرفاه

 القطاعات بقية على اجيابية اثار وله املاهرة، وغري املاهرة العاملة القوى وتشغيل الدخل توليد

جزء كبري من  امتصاص يف كبرية بدرجة يسهم وبالتالي ،األخرى املرتبطة بها االقتصادية

 .البطالة

العجز يف الوحدات السكنية من خالل الفرق بني ما هو متوفر من الوحدات السكنية  عن ويعرب   

بأشكاهلا املختلفة وعدد االسر يف اجملتمع، فإذا كان هنالك فرق لصاحل االسر أي ان عدد 

 الوحدات السكنية اقل من عدد االسر فأن هنالك عجز سكين يعرب عنه بالفجوة. 

االسرة ومنو اجملتمع املستمر يؤدي ذلك اىل زيادة يف عدد االسر  مع اإلشارة اىل ان تغري منط   

 بشكل ملحوظ يولد حاجة سكنية مستقبلية فضال عن احلاجة احلالية. 

 حتقيقها اىل االنسان يهدف اليت الضرورية االحتياجات من السكن اىل االنسان حاجة ان   

واقتصادية على مستوى االسرة واجملتمع  اجتماعيةآثار  له احلاجة هذه يف النقص وان( اشباعها)

 : اآلتي خالل من العراق يف السكن واقع وصف وميكن فضال عن اجلانب النفسي للفرد،

 حمافظات بأستثناء احملافظات جململ أسرة( 121.13.) 2112لعام  االسر عدد بلغ .1

 (.الدين وصالح واالنبار ونينوى والسليمانية واربيل دهوك)

 عام السكنية اتالوحد من( كردستان اقليم عدا) العراق يف الكلي العجز مقدار ان .2

 .التقدير يف املستخدمة املنهجية مبوجب سكنية، وحدة( 1818617) حوالي هو 2112

 بلغت نسبية وبأهمية" والنجف ودياىل قار وذي بغداد" حمافظات يف السكين العجز تركز .3

 (.2) الشكل(، و2اجلدول ) ،التوالي على( %.20.و %201.و %.26. ،1102%)
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 6112 عام لمحافظاتل حسب السكين العجز( 6) جدول

 

 .االحصائي التحليل ووحدة والتشييد، البناء إحصاءات مديرية ،2112 عام بيانات لإلحصاء، املركزي اجلهاز -/ املصدر

 .سكنية وحدة اسرة لكل ان على اعتمادا السكين العجز احتساب مت -                                

 

 

 

 االوىل االولوية تكون ان تتطلب السكين العجز مشكلة ملعاجلة يطيةالتخط االولويات ان ..

 االراضي فرز وتعليمات االسكان مشاريع يف" والنجف ودياىل قار وذي بغداد" حملافظات

 وثم ثانية، كأولوية "والقادسية واملثنى وكربالء البصرة" حمافظات ثم ومن السكنية،

  .ثالثة كأولوية" وكركوك وواسط بابلو ميسان" حمافظات

 عن إحصائية بيانات توجد فال( الدين صالح االنبار، نينوى،)كل من  حمافظاتو   

 األمنية الظروف نتيجة احملافظات تلك عاشته الذي للظرف نظرا فيها، السكين العجز

 اعمار أعادة خبطة مشلت وقد احملافظات، تلك ملدن اإلرهابية عصاباتال احتالل من

 .بها ةخاص وهي اإلرهاب من املتضررة احملافظات

 
 
 

 

 

 

 

 

نينوى

2236711575066616529.6كركوك

26924315378311546042.9ديالى

االنبار

156588175825080763151.6بغداد

29785218900210885036.5بابل

1950801164347864640.3كربالء

1881231198416828236.3واسط
صالح الدين

2342831350189926542.4النجف

1826461127516989538.3القادسية

105786640584172839.4المثنى

30553816381114172746.4ذي قار

144867918185304936.6ميسان

40873324081516791841.1البصرة

41217032303086181861744.1اإلجمالي

ي 
العجز السكنر

لعام 2016

عدد االرس لعام  

2016

نسبة العجز 

ي لعام 2016
السكنر

المحافظة
عدد الوحدات 

السكنية لعام 2016
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 السكين للعجز املئوية النسبة( 6) شكل

 6112 لعام احملافظات حسب                               

 

 (.2) جدول /املصدر 

 

 

 :يأتي ما احلالية السكن ازمة ملعاجلة قرتحٌيو

 للدخول القطاع بهذا( اخلاصة السكين القطاع شركات) اخلاص القطاع دخول تسهيل .1

 ومدن العراق ألوضاع املالئم اجلاهز العمودي النمط) الفاعلة التخطيطية احللول يف املنظم

 (.اجلديدة واملدن السكنية الضواحي

 العمل وتفعيل( الدولة موظفي اسكان)و( العسكري االسكان) مبؤسسات العمل اعادة .2

 .جديد بأسلوب الذي مت الغائه وذلك االسكانية اجلمعيات بقانون

 

 للشرب الصاحلة املياه خدمةثالثا: 

 تتطلب اليت املنزلية احلياة وخاصة االفراد، حلياة مالزمة ضرورة للشرب الصاحلة املياه متثل   

 ولكي العام، االستخدام مياه عن فضال ،وغريها واحلدائق والطبخ والغسل الشرب مياه توافر

 عالية نوعية جودة وذات نقية تكون ان جيب والصحية البيئية الناحية من غايتها الشرب مياه حتقق

 استدامة يف رئيس دور هلا  اليت هي العذبة فاملياه للسكان، الالزمة االحتياجات تلبية يف وكفؤة

 واحملافظة وجتهيزها توافرها فان لذلك واالجتماعية، االقتصادية والتنمية الغذائي واالنتاج الصحة

 االهمية غاية يف امر ثلم، وادارتها بشكل ااجملتمع من االستخدام وسوء االسراف من عليها

 :أتيي ما يتبني( 3) دولاجل حتليل ومن، واإلنسانية االخالقية واملسؤولية

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0



9 
 

 عام العراق يف الشرب مياه شبكات خبدمة املخدومني للسكان املئوية النسبة بلغت 

 .(%13.2) حوالي ،2112

 تركزت الشرب مبياهعلى مستوى احملافظات يتبني أن أعلى النسب للسكان املخدومني  

 .التوالي على (%12.1و %.120 ،%12.1) وبنسبة" وميسان ودياىل النجف" حمافظات يف

(، وان اعلى %2101(، ويف الريف كانت النسبة )%..11بلغت النسبة للسكان احلضر ) 

( لكل منهما، واقل نسبة يف %111كانت يف حمافظات )دياىل وواسط( ) نسبة للحضر

(. اما يف الريف فحصلت حمافظة البصرة على اعلى النسب %.1حمافظة صالح الدين )

 (.%1.(، واقلها يف حمافظة صالح الدين بنسبة )11%)

 

 املياهالسكان املخدومني وغري املخدومني ومتوسط نصيب الفرد )لرت/ يوم( من خدمة ( 3) جدول

 6112 لعام احملافظات حسب للشرب الصاحلة

 
 .2112 لسنة للعراق البيئية اإلحصاءات تقرير البيئة، إحصاءات قسم لإلحصاء، املركزي اجلهاز/ املصدر

 

 

 ثالث وفق ستكونللمحافظات  (الشرب مياه من الفرد نصيب متوسط) مؤشروحسب  

وضمن هذه األقسام فقد اعترب اقل متوسط للمحافظات هو  متوسطها، وحسب جمموعات

 صالح) حمافظات األوىل اجملموعةالعجز احلاصل يف املياه الصاحلة للشرب، وضمت 

 النجف، بابل، قار، ذي) حمافظات والثانية(. كركوك دياىل، القادسية، املثنى، الدين،

 (.3) شكلال ،(بغداد كربالء، واسط،) الثالثة واجملموعة(. ميسان البصرة،

 

 

اإلجماليريفحضراإلجماليريفحضراإلجماليريفحضراإلجماليريفحضراإلجمالي

15884631081209342986142419592.083.089.732684762257389104302182273كركوك

16221067995316991891498720100.085.092.4201771165086366857252236245ديالى

80956456573975545133711910892.854.087.932192661358843355150490249471بغداد

2045771870654697219156787388.066.076.6219333328999548332252472350بابل

1210568729328320163104949190.080.086.7332826142640475466456446453كربالء

13679938244844239371248421100.078.091.3346568161224507792420380407واسط

157966240680634638775319357.040.047.76244285476147918153247196صالح الدين

14627061024754333631135838598.080.092.9342795154009496804335462366النجف

128062258778732753391532080.060.071.5172607101372273979294310299القادسية

80636832654729004461659189.066.076.59456263042157604290217256المثنى

2080188935811579786151559770.078.072.9370325158710529035396274349ذي قار

1106212760583256659101724293.089.092.029630580593376898390314371ميسان 

28945912117153487979260513290.090.090.0797627187097984724377383378البصرة

271408951703862256506462268926889.469.983.6678327418263898609663398323379اإلجمالي

المحافظة
متوسط نصيب الفرد )لتر/يوم(معدل كميات المياه المجهزة )المباعة( الصالحة للشرب )م3/يوم(نسبة السكان المخدومينعدد السكان المخدومينعدد السكان
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 ( يوم /لرت) للشرب الصاحلة اجملهزة املياه من الفرد نصيب متوسط( 3) شكل

 6112 لعام احملافظات حسب

 

 (.3) جدول/ املصدر

 

 

 واللقاءات واملراجعات املكثفة واالتصاالت باألمر معنية جهات عدة مع مستفيضة مناقشات بعدو

/ فرد/ لرت/211) التخطيطي ملعيارا اعتماد اىل، حيث مت التوصل بالفريق اخلاصة واالجتماعات

 :(.) اجلدول من يلي ما جند يوم،/ لرت/ الفرد نصيب معدل حسب استخدامه وبعد ،(يوم

 ،(فرد/ يوم/ لرت .21) حوالي للشرب الصاحلة املياه من العراقي الفرد نصيب متوسط بلغ .1

 وقد فرد،/ يوم/ لرت( .1. – .1) بني ما املؤشر بهذا بينها فيما احملافظات وتباينت

 متوسط وأعلى فرد/ يوم/ لرت( .1) بلغ أذ متوسط أقل على الدين صالح حمافظة حصلت

 .فرد/ يوم/ لرت( .1.) مبتوسط بغداد حمافظة يف كان

 املخدومني وغري( 22211221) بلغ للشرب الصاحلة باملياه املخدومني السكان عدد بأن .2

(..1122.). 

لكن الفروقات بني  فرد،/ يوم/ لرت( .3) بــ تقدر زيادة اىل ان هناك العام املعدل يشري .3

 اىل يؤدي املعدل بهذا االخذ واناحملافظات تظهر وجود عجز كبري يف حمافظات عدة. 

 فظات،احملا بني كبرية تباينات او فروق هنالك ان اعتبار على القرار اختاذ يف التضليل

                          .كبري عجز فيها واألخرى الشرب ياهم بكمية زيادة فيها فبعضها

 ثم ومن املؤشر، هذا يف بالعجز األوىل باملرتبة جاءت الدين صالح حمافظة أن فنجد   

 حمافظات ضمت الثانية وباجملموعة(. كركوك دياىل، القادسية، املثنى،) حمافظات
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 واسط،) حمافظات الثالثة وباجملموعة(. ميسان البصرة، النجف، بابل، قار، ذي)

 .(.) شكلال ،(بغداد كربالء،

 

 

 الشرب مياه خدمة يف الفجوة او العجز( 4) جدول 

 2016 لسنة العراق يف احملافظات حسب 

 

 .2016 لالحصاء املركزي اجلهاز بيانات على وباالعتماد التخطيطي الفريق عمل من/ املصدر

 

 القياسي املعيار حسب الشرب مياه يفوالفائض  العجز( 4) شكل    

 6102 لعام يوم/ لرت/ الفرد نصيب ملعدل 

 

 (..) جدول/ املصدر

 

عدد السكانالمحافظة
عدد السكان 

المخدومين

عدد السكان غير 

المخدومين

معدل كميات المياه 

المجهزة )المباعة( 

الصالحة للشرب 

)م3/يوم(

متوسط نصيب 

الفرد /لتر /يوم

متوسط نصيب 

الفرد المخدوم 

/لتر /يوم

المعيار القياسي لمياه 

الشرب للفرد لتر / يوم

العجز في مياه الشرب 

حسب المعيار القياسي 

لمعدل نصيب الفرد /لتر /يوم

العجز في مياه الشرب حسب 

المعيار القياسي لمعدل نصيب 

الفرد المخدوم /لتر /يوم

5.0423.21-15884631424195164268389104245273250كركوك

5.22-23.84-16221061498720123386366857226245250ديالى

809564571191089765373355150414471250164.44221.29بغداد

2045771156787347789854833226835025018.0399.73بابل

12105681049491161077475466393453250142.76203.04كربالء

13679931248421119572507792371407250121.19156.75واسط

53.61-156.36-157966275319382646914791894196250صالح الدين

1462706135838510432149680434036625089.65115.73النجف

36.0649.33-1280622915320365302273979214299250القادسية

54.555.61-806368616591189777157604195256250المثنى

208018815155975645915290352543492504.3299.06ذي قار

110621210172428897037689834137125090.71120.51ميسان 

2894591260513228945998472434037825090.19127.99البصرة

2714089522689268445162786096632843392503489.4اإلجمالي
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 :للشرب الصاحلة املياه جتهيز خدمة لتحسني رتحُيقو

 اهلدر تقليل يف يسهم ومبا الشرب مياه انتاج حمطات يف والتشغيل العمل اساليب حتسني .1

 لشبكات الدورية الصيانة بأعمال القيام وكذلك للشرب، الصاحلة املياه من والضائعات

 .والتوزيع النقل اثناء املائية الضائعات من للحد املياه توزيع

 املخدومني غري السكان نسبة ترتيب وحسب للمحافظات ستكون التخطيطية، االولويات .2

 حملافظات االوىل االولوية ستكون لذلك وتأسيسا للشرب، الصاحلة املياه جتهيز خبدمة

 بابل، قار، ذي" حمافظات ثم ومن" كركوك دياىل، القادسية، املثنى، ،الدين صالح"

" بغداد كربالء، واسط،" حمافظات وثم ثانية، كأولوية" ميسان البصرة، النجف،

 .ثالثة كأولوية

 

 

 

 الصحي الصرف خدمةرابعا: 

 اجملتمعات يف التحتية البنى مشاريع جلميع الفقري العمود الصحي الصرف مشاريع متثل   

وبالرغم من اهمية  للمجتمع، حضارية رفاهية او تطور أي حتقيق ميكن ال دونها ومن املتحضرة،

 االنسان، حياة يهدد البيئي للتلوث خطريا مصدرا تشكلالصرف الصحي للمجتمعات اال انها 

 دون املدينة عن الصحي الصرف مياه التخلص من ان كما األخرى، املشاريع قيام أيضا ويهدد

معاجلتها  جيب لذلك واالمراض، األوبئة تفشي اىل يؤدي وقد بيئيا املدينة حميط على يؤثر معاجلة

 بالطريقة اليت حتقق االمن البيئي، وفضال عن االستفادة االقتصادية من هذه املخلفات. 

 املنجز كفاءة وعدم املشاريع تنفيذ اكمال عدم هو الصحي الصرف قطاع مشاكل اهم من وان   

 من عليها النطاق واسعة والتجاوزات املعاجلة حمطات قدم عن فضال ومالية، فنية ألسباب منها

 شحة عن فضال املتخصصة، اآلليات وقلة فيها، العاملة واإلدارية الفنية املالكات وقلة املواطنني،

 جعلت املشاكل هذه استمرار انف لذا. املشاريع لتشغيل الالزمة الكهربائية الطاقة جتهيز وتذبذب

 .املخططني لدى التعقيد بالغة مهمة الصحي الصرف قطاع تطور موضوع
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 الصرف مشاريع تنفيذ تتضمن وان القطاع هذا إلدارة حمكمة اسرتاتيجية اتباع ضرورة وجند

 املاء شبكات) املتكاملة البنى مشاريع من مثيالتها جانب اىل االمطار وشبكات الصحي

 مع التعارضات ملنع متكاملة كحزمة( وغريها واجلسور والطرق احلديد والسكك والكهرباء

 :أتيي ما اىل (1) دولاجل ويشري ،التكاليف وتقليل االخرى املشاريع

 عام" واملشرتكة العادمة" اجملاري بشبكات املخدومني للسكان املئوية النسبة بلغت .1

 وواسط والنجف ميسانو بغداد" حمافظات يف نسبتهم وتركزت ،(%1.) حوالي ،2112

 .التوالي على (%1. ،%102. ،%21.1و %2.1. ،%101.) وبنسبة" قار وذي

 ،(%21) حوالي 2112 عام اجملاري بشبكات املخدومني غري للسكان املئوية النسبة بلغت .2

" واملثنى والقادسية الدين وصالح وبابل وكركوك دياىل" حمافظات يف نسبتهم وتركزت

 يستلزم مما التوالي، على (102. ،%11 ،%11.3 ،%2..1 ،%1203 ،%1102) وبنسبة

 .االمطار وشبكات اجملاري وشبكات حمطات وتوسيع انشاء مشاريع يف االولوية اعطائها

 

 

 

( واملشرتكة العادمة) اجملاري شبكات السكان املخدومني وغري املخدومني خبدمة( 5) جدول

 6112 لعام احملافظات حسب( واملشرتكة االمطار) االمطار وشبكات

 

 .2112 لعام البيئية االحصاءات تقرير ،بيانات باعتمادمن اعداد فريق العمل / املصدر

 

 

عدد السكانالمحافظة

ر  عدد السكان المخدومي 

بخدمة شبكات 

المجاري )العادمة 

كة( والمشتر

النسبة المئوية للسكان 

ر بشبكات  المخدومي 

المجاري )العادمة 

كة( والمشتر

النسبة المئوية للسكان 

ر  الغت  المخدومي 

بشبكات المجاري 

كة( )العادمة والمشتر

عدد سكان الحضر

 ) عدد السكان )الحضر

ر بخدمة  المخدومي 

شبكات االمطار 

كة( )االمطار والمشتر

النسبة المئوية للسكان 

ر  ( المخدومي  )الحضر

بخدمة شبكات االمطار 

كة( )االمطار والمشتر

النسبة المئوية للسكان 

ر  ( غت  المخدومي  )الحضر

بشبكات مياه االمطار 

كة( )االمطار والمشتر

37022152248200نينوى

1588463587613.796.311752277051366040كركوك

1622106287831.898.27995312078782674ديال

1755459879561االنبار

8095645614416475.924.17086139282332139.860.2بغداد

20457711187255.894.298937959363694بابل

121056845785637.862.281036440275149.750.3كربالء

136799361836345.254.88244846595878020واسط

157966218556111.788.37136951641502377صالح الدين

146270687836060.139.910456677737947426النجف

128062215429412887347341249051783القادسية
80636817611521.878.23669071834545050المثنر

20801889358114555.013368739224426931ذي قار

110621280147472.527.5817831801474982ميسان 

289459198800534.165.9235239211056244753البضة

2889635411546272406022180984893387940.359.7اإلجمالي
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" واملشرتكة االمطار" بشبكات املخدومني (احلضر) سكانل ئويةامل النسبة بلغت .3

 ذيو النجف واسطو ميسان" حمافظات يف نسبتهم وتركزت ،2112 عام يف( 103%.)

 .الرتتيب على( 21 ،%21 ،%.. ،%11 ،%11) وبنسبة" كركوكو قار

 وتركزت السكان من( %.110) نسبتهم بلغت املخدومني غري (احلضر)السكان ..

 ،%.1) وبنسبة" وبغداد ودياىل الدين وصالح والقادسية بابل" حمافظات يف اعدادهم

 (.1) الشكل ،الرتتيب على( 2102% ،%.. ،%.. ،13%

 ان يتطلب ،(واملشرتكة العادمة) اجملاري شبكات ملشاريع التخطيطية االولوية ترتيب ان .1

 االولوية ضمن" واملثنى والقادسية الدين وصالح وبابل وكركوك دياىل " تحمافظا تكون

 وثم ثانية، كأولوية" والنجف وواسط قار وذي وكربالء البصرة" حمافظات ثم ومن االوىل

 اجملاري شبكات مشاريع تنفيذ برامج يف ثالثة، كأولوية" وبغداد ميسان" حمافظات

 .(واملشرتكة العادمة)

 

 

 

 اجملاري شبكات خبدمة املخدومني غري للسكان املئوية النسبة( 5) شكل

 6112 لعام احملافظات حسب( واملشرتكة العادمة) 

 

 (.1) جدول/ املصدر
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 أن يتوجب ،(واملشرتكة االمطار) االمطار مياه شبكات ملشاريع التخطيطية األولوية .2

 ثم ومن ،(وبغداد ودياىل الدين وصالح والقادسية بابل) حملافظات األوىل األولوية تكون

 واالولوية ثانية، كأولوية( قار وذي وكركوك واملثنى وكربالء البصرة) حمافظات

 (.2) الشكل اخلدمة، بهذه اخلاصة باملشاريع ،(وميسان وواسط النجف) تضم الثالثة

 

                    االمطار شبكات خبدمة خمدومني الغري( احلضر) لسكان املئوية النسبة( 2) شكل    

 6112 لعام احملافظات حسب (واملشرتكة االمطار)     

 
 (.1) جدول/ املصدر

 

 

 

 النفايات مجع خدمةخامسا: 

 لذلك، تبعا االستهالك معدالت وزيادة املدن يف املعيشة مستوى وارتفاع السكان عدد ازدياد ان  

 من الكثري انتاج اىل ادى املدن داخل والزراعية والصناعية التجارية النشاطات زيادة عن فضال

 البالستيكية) للتحلل قليلة غري مواد أو والتفسخ للتحلل قابلة مواد من حتويه مبا املخلفات،

 وتتباين .(وغريها واالملنيوم واحلديد البناء مواد خملفات) الصلبة الفضالت أو( وغريها واملطاطية

 على ضررا اكثر تعترب الصلبة املواد ان اال والغازية والسائلة الصلبة بني ما املواد هذه اشكال

 مشكلة منها للتخلص الطمر مواقع اىل نقلها ثم ومن النفايات مجع عملية تعترب لذلك البيئة،

 أو باألزقة اًءسو النفايات تكدس احلال واقع يظهر حيث حاليا، العراقية املدن منها تعاني كبرية

 .السكنية املناطق أو الساحات
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 :يأتي ما يتبني (2) اجلدول حتليل ومن

 ،2112 عام يف( %21) النفايات مجع خبدمة املخدومني للسكان املئوية النسبة بلغت 

 وميسان والنجف وبغداد البصرة" حمافظات يف للمخدومني املئوية النسبة وتركزت

 نينوى) وحمافظيت ،التوالي على( %.. ،%1. ،%2. ،%11 ،%12) بنسبة" وكركوك

 .عنهما بيانات تتوفر ال( واالنبار

 للعام( %01..) النفايات مجع خبدمة املخدومني( احلضر) السكان نسبة كانت فيما 

 بنسبة" لبصرةوا ميسانو املثنىو النجفو كركوك" حمافظات يف وتركزت ،2112

( واالنبار نينوى) وحمافظات ،الرتتيب على( 1101% ،1101 ،1202% ،%.110 ،1101%)

 .عنها بيانات توجد فال

 وكانت ،2112 لعام( %02.) بلغت النفايات جبمع املخدومني( الريف) السكان نسبة اما 

 بقية من خدمة األكثر هي( الدين وصالح وكربالء والنجف وميسان البصرة) حمافظات

 اما. التوالي على( %.130 ،%1.02 ،%1101 ،%.220 ،%3.02) بنسبة احملافظات

 تتوفر فال( واالنبار ونينوى قار وذي واملثنى والقادسية وواسط وبابل كركوك) حمافظات

 .عنها بيانات

 وتركزت ،2112 يف( %1.) النفايات مجع خبدمة املخدومني غري السكان نسبة ان تبني 

 ،%.1 ،%.1 ،%11 ،%22) بنسبة( واملثنى قار وذي ودياىل بابلو واسط) حمافظات يف

 (..) الشكل ،التوالي على( 12%

 نالحظ النفايات مجع خبدمة املخدومني غري( احلضر) للسكان البيانات حتليل خالل من 

 وكربالء ودياىل قار وذي واسط) حمافظات وأن ،(%2102) كانت نسبتهم بأن

 .بالرتتيب( %1103 ،%2102 ،%.210 ،%33 ،%3202) بنسبة( والقادسية

 وجاءت( %1201) النفايات مجع خبدمة املخدومني غري( الريف) السكان نسبة أن جند 

 .(%12 ،%11 ،%11) بــ باملقدمة (الدين وصالح ودياىل بغداد) حمافظات
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    النفاياتمجع  املخدومني خبدمةاملخدومني وغري  (ريف حضر،)السكان ( 2) جدول            

 6112 لعام احملافظات حسب          

 

 .2112 لعام البيئية االحصاءات تقرير ،باعتمادفريق العمل اجلدول من اعداد 

 

 

 فجوة) املخدومني غري السكان نسبة اساس على ستكون التخطيطية االولويات ترتيب ان 

 قار وذي ودياىل وبابل واسط" حمافظات ستكون لذلك وتبعا السنة، ولنفس( اخلدمة

 والقادسية الدين صالح "حمافظات ثم ومن اخلدمة، هذه لتحسني اوىل كأولوية" واملثنى

 وبغداد النجف" حمافظات ثم ومن ثانية، كأولوية" وميسان وكركوك وكربالء

 بأعادة خاصة خطط فتوجد( واالنبار نينوى) وحمافظات ثالثة، كأولوية "والبصرة

 .بهما مرت اليت للظروف نظرا أعمارها

 ذيو واسط" حمافظات األوىل باألولوية ستكون( احلضر) للسكان التخطيطية واالولوية 

 وبغداد وبابل الدين صالح) حمافظات ضمت والثانية ،"والقادسية وكربالء ودياىل قار

 ،(وكركوك والنجف املثنى) حمافظات فيها جاءت الثالثة واالولوية ،(وميسان والبصرة

 .السابقة الفقرة يف ذكرت اليت لألسبابــ ف ونينوى االنبار وحمافظات

 حملافظات األولوية تكونف النفايات، مجع خبدمة املخدومني غري( الريف) سكان اما 

 واالولوية خدمة، فيها توجد ال اليت( قار وذي واملثنى والقادسية وواسط وبابل كركوك)

 ضمت والثالثة ،(والنجف وكربالء الدين وصالح ودياىل بغداد) حملافظات تكون الثانية

 وقد بهما مرت اليت للظروف فــ( واالنبار نينوى) وحمافظات( والبصرة ميسان) حمافظات

 .اإلرهاب من املتضررة للمحافظات االعمار إعادة خبطة مشلت

عدد السكانالمحافظة

عدد السكان 

ر بخدمة  المخدومي 

جمع النفايات

عدد سكان 

 ) )الحضر

ر  المخدومي 

بخدمة جمع 

النفايات

عدد سكان 

)الريف( 

ر  المخدومي 

بخدمة جمع 

النفايات

النسبة المئوية 

للسكان  

ر  المخدومي 

بخدمة جمع 

النفايات

النسبة المئوية 

 ) للسكان )الحضر

ر  المخدومي 

بخدمة جمع 

النفايات

النسبة المئوية 

للسكان )الريف( 

ر  المخدومي 

بخدمة جمع 

النفايات

النسبة المئوية 

للسكان  غت  

ر  المخدومي 

بخدمة جمع 

النفايات

النسبة المئوية 

 ) للسكان )الحضر

ر  غت  المخدومي 

بخدمة جمع 

النفايات

النسبة المئوية 

للسكان )الريف(غت  

ر بخدمة  المخدومي 

جمع النفايات

3702215نينوى
1588463116935111693517499.5260.5كركوك

1622106694337596450978864374.611.95725.488ديال

17554590.0االنبار

8095645653060664145131160938190.511.5199.589بغداد

20457718419628419624185.15914.9بابل

1210568712264643429688355979.417.24120.683كربالء

13679935257735257733863.86236.2واسط

15796627231376045001186374684.713.75415.386صالح الدين

146270611144601039393750677699.418.0240.682النجف

12806225929305929304680.75419.3القادسية
8063683544323544324496.6563.4المثنر

20801888957058957054367.05733.0ذي قار

1106212826901750769761337591.826.4258.274ميسان 

2894591236119421594962016988291.837.2188.263البضة

2889635417343052165887037543496074.87.24025.292.8اإلجمالي
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 ومبا البلديات دوائر من حاليا املتبعة والتنظيف العمل اساليب حتسني اخلدمة، هذه لتحسني قرتحي

  .املدن داخل من اشكاهلا بكافة والنفايات االنقاض كافة رفع يضمن

 

 

  النفايات مجع خبدمة املخدومني غري للسكان املئوية النسبة( 7) شكل

 6112 عام احملافظات حسب

 

 (.2) جدول/ املصدر

 

 

 

 الكهرباء جتهيز خدمةسادسا: 

 االقتصادية القطاعات تطور وان الوطين لالقتصاد االساسية الركيزة هو الكهرباء قطاع ان   

 ما مقدار وان الكهرباء، استخدام تطور على مباشر بشكل يعتمد املناطق مجيع يف املختلفة

. واجملتمع الفرد رفاهية مستوى تقدير يف مهما معيارا يعد الكهربائية الطاقة من الفرد يستهلكه

 بهذا حلق الذي التدمري من عقود بفعل الكهربائية الطاقة وجتهيز توليد ازمة تراكمت ولقد

 طاقات عرض بني العالقة اختالل يف العراق يف الكهرباء قطاع مشكلة وتتمثل احليوي، القطاع

 .الزمن مع املتزايدة واالستهالك الطلب ومعدالت املتناقصة التوليد

 

 وتقليل االستثمار وبرامج املشاريع كلف ارتفاع سببت الكهرباء جتهيز خدمة وتردي شحة ان   

 اهم من وان العامة، بالصحة واالضرار اخلطرة بامللوثات العراقية البيئة وتلوث العمل فرص

 توليد حمطات ملعظم املوفق غري املكاني التوقيع هو حاليا التوليد حملطات التخطيطية املشاكل
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 من بدال( والغاز النفط حقول) الطاقة مصادر قرب انشائها الضروري من كان حيث الكهرباء،

 ثم ومن حاليا، حمليا وقودها يتوفر ال غازية توليد حمطات استخدام وكذلك البالد، حول بعثرتها

 مصادر استخدام وتشجيع التوسع املهم من وكذلك. واالدامة التشغيل مستلزمات وصول صعوبة

 .والزراعي واحلكومي املنزلي لالستهالك( والرياح الشمسية) املتجددة الطاقة

 :يأتي ما يتبني( .) دولاجل حتليل ومن

. ساعة واط ميكا 10.2) حوالي املباعة الكهرباء من العراقي الفرد حصة متوسط بلغ  .1

. ساعة واط ميكا 3101) والبالغ للفرد القياسي االحتياج من بكثري أدنى وهو ،(سنة

 .(سنة

 

     

 

 منهاكمية الطاقة الكهربائية املنتجة واملباعة والضائعات منها ونصيب الفرد  (7) جدول

 6112 لعام احملافظات حسب الكهرباء جتهيز خدمة يف والعجز

 
 حسب القياسي اجملهزة الكهرباء من الفرد نصيب واحتسبت ،2112 لسنة للعراق البيئية االحصاءات تقرير لإلحصاء، املركزي اجلهاز/ املصدر

 .8102بأعتماد معايري اإلسكان احلضري والريفي يف العراق،  ،(ساعة واط كيلو 3.548) املؤشر

 

 سنة .ساعة واط ميكا( .112121.) حوالي الكهربائية الطاقة ضائعات حجم بلغ .2

 كزتوتر السنة، ولنفس املنتجة الكهربائية الطاقة امجالي من( %12) بنسبة اي ،2112

 على( %1.2و %21.1 ،%.2) وبنسبة" كركوك ،البصرة بغداد،" حمافظات يف الضائعات

 .التوالي

3702215نينوى

3.409-15884631938058554960636115481.220.1393.548كركوك

3.435-16221061610861395590323450420.990.1133.548ديال

1755459االنبار

3.364-80956451302183524321212112993771.610.1843.548بغداد

3.369-20457713216709432556111088521.570.1793.548بابل

3.339-12105682214928399118917762611.830.2093.548كربالء

3.376-13679932064191398109819169071.510.1723.548واسط

3.504-1579662613100283242322193230.390.0443.548صالح الدين

3.317-14627062953702420398312502812.020.2313.548النجف

3.401-1280622164632426213059749811.290.1473.548القادسية
3.431-806368825813206362012378071.020.1173.548المثنر

3.413-20801882463142544911829859761.180.1353.548ذي قار

3.429-11062121155157351594023607831.040.1193.548ميسان 

3.354-289459149119841374510088331161.700.1943.548البضة

3.395-288963543863580480556058419202541.420.1533.548اإلجمالي

المعيار القياسي لحاجة 

الفرد من الكهرباء كيلو 

واط / للفرد

نصيب الفرد من الكهرباء 

)كيلو واط ساعة( المجهزة 

فعال

ي خدمة 
ر
العجز  ف

الكهرباء )كيلو واط 

ساعة(

نصيب الفرد من 

الكهرباء المباعة )ميكا 

واط ساعة/ سنة(

كمية الطاقة 

الكهربائية المنتجة 

)ميكا واط ساعة(

عدد السكان المحافظة

اجمالي مبيعات 

الطاقة الكهربائية     

)ميكا واط ساعة(

ضائعات الطاقة 

الكهربائية )ميكا 

واط ساعة(
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والبالغ  القياسي املعيار حسب (ساعة واط كيلو)تبني أن نصيب الفرد من الكهرباء  .3

فروق ، والحملافظاتاوجلميع  %11( )كيلو واط ساعة( فيه عجز كبري يزيد عن 301.1)

 .( كيلو واط ساعة3فيها اكرب من )ليست بكبرية فجميعها كان العجز بينها نسبية ال

 .(2) الشكل وبالتالي أن األولوية هي عامة وجلميع احملافظات دون استثناء،

 

 6112 لعام احملافظات حسب الكهرباء جتهيز خدمة يف العجز( 8) شكل             

 
 (.7) جدول/ املصدر

 

 

 

( ساعة. واط ميكا) االستهالك أصناف حسب املباعة الكهربائية الطاقة توزيع خيص وفيما

 :كاآلتي ،(1) اجلدول فيبينها ،2112 لعام للمحافظات

صالح ) حمافظات ثم أوال، (واسط ،القادسية ،ذي قار ،ميسان ،دياىل) حمافظات جاءت .1

( كركوك ،البصرة ،كربالء) وثالثا ثانيا،( بغداد ،النجف ،بابل ،املثنى ،الدين

 .املنزلي باالستهالك

صالح الدين،  كربالء، النجف، بغداد،) حمافظات حصلت التجاري لالستهالك .2

( كركوك ،ميسان ،واسط ،بابل ،القادسية) وحمافظات األوىل، باملراتب( البصرة

 (.دياىل ،املثنى ،ذي قار) حمافظات ضمت والثالثة التجاري، باالستهالك الثانية باجملموعة
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 االستهالك اصناف حسب املباعة الكهربائية الطاقة توزيع( 8) جدول

 6112 لعام للمحافظات( ساعة. واط ميكا)

 
 .2112 لسنة للعراق البيئية االحصاءات تقرير لإلحصاء، املركزي اجلهاز/ املصدر

 

 

 احملافظات مقدمة يف( املثنى ،بابل النجف، ،كربالء بغداد،) حمافظات بأن نلحظ .3

 حمافظات احتوت الثانية واجملموعة الكهربائية، للطاقة احلكومي باالستهالك

 ،صالح الدين) الثالثة واجملموعة ،(البصرة، كركوك ،ذي قار ،ميسان القادسية،)

 (.دياىل ،واسط

، املثنى، الدين صالح واسط، كركوك،) حمافظات أن جند أعاله اجلدول حتليل من ..

 النجف، ،بابل ،دياىل ،ميسان) الثانية واجملموعة الزراعي، باالستهالك أوال( القادسية

 .ثالثا( كربالء ،البصرة ،بغداد) وحمافظات ،(ذي قار

 ،صالح الدين ،املثنى كركوك، البصرة،) حمافظات فحصلت الصناعي االستهالك اما .1

 ،القادسية ،كربالء ،ذي قار) وحمافظات احملافظات، بقية عن املقدمة على( النجف

 (.ميسان دياىل، ،واسط) حمافظات وثالثا الرتتيب، حسب ثانيا( بغداد ،بابل

 ،دياىل ،واسط) حمافظات فكانت الكهربائية للطاقة واستهالكهم املتجاوزين بالنسبة .2

 قار، ذي) حمافظات الثانية باجملموعة ثم أوال،( البصرة ،صالح الدين ،كركوك

 ،(النجف ،املثنى ،القادسية) حمافظات ضمت وثالثا ،(بغداد، كربالء ،بابل ،ميسان

 (.1) شكلال

 

 

ليالمحافظة
ر المجموع%المتجاوزين%الصناعي%الزراعي%الحكومي%التجاري%المتر

نينوى

55493428.6489272.528255114.61841949.565436933.821308311.01938058كركوك

116792972.5250901.61273367.9239601.5415672.622497914.01610861ديال

االنبار

526649540.49897987.6579473444.5558190.45308974.13840922.913021835بغداد

163498550.8971633.0118497736.8337721.01538404.81119723.53216709بابل

87794739.61509566.894030042.585020.41727327.8644912.92214928كربالء

123984260.1585532.81847128.91519667.4708643.435825417.42064191واسط

35708358.2274274.57863912.8394256.4600509.8504768.2613100صالح الدين

123400641.82029086.9115304539.0214690.72874219.7548531.92953702النجف

100394761.0539813.340099524.4416002.51037216.3420802.61646324القادسية
43929953.2189882.320898625.3327594.010754713.0182342.2825813المثنر

159051164.6585872.450767120.6146320.61931887.8985534.02463142ذي قار

78791368.2311562.724614321.3177821.5260282.3461354.01155157ميسان 

179754236.61732543.598361620.0194040.4172110735.02170614.44911984البضة

1795243346.519367885.01209370531.36452841.7412333110.718842634.938635804المجموع
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 االستهالك اصناف حسب املباعة الكهربائية الطاقة توزيع( 9) شكل

 6112 لعام للمحافظات( ساعة. واط ميكا)          

 
 (.1) جدول/ املصدر

 

 

  الصحية اخلدماتسابعا: 

 التنمية مؤشرات اهم من وهو املواطن حبياة الرتباطه احليوية القطاعات من الصحي القطاع يعد   

 اخلدمات تعد كما لرفاهيته، االساسية احلقوق من جيدة بصحة الفرد متتع وان البشرية،

 اىل يؤدي اخلدمات تلك مستوى ارتفاع وان للبلد احلضاري املستوى اليه وصل ملا مؤشرا الصحية

 انف لذا. الوفيات وقلة الفرد انتاجية وارتفاع االقتصادي النشاط وازدياد باألمراض االصابة قلة

 ومنها الصحية اخلدمات تراجع اىل ادى 2113 احداث بعد وخاصة البلد بها مير اليت الظروف

 :أتيي ما يتبني( 1) دولاجل ومن ،اخرى صحية ومؤشرات واالطباء املستشفيات اعداد

 

 من نسمة ألف( 11) لكل واحد مستشفى وجود ضرورة احمللي التخطيطي املعيار حدد .1

 مستشفى( 2.1) حوالي 2112 عام خالل املستشفيات عدد بلغ بينما السكان،

 وجلميع العراق، يف الصحية اخلدمات كفاءة لضعف مؤشر هوو ،واهلية حكومية

 حوالي املستشفيات اعداد يف( العجز) النقص مقدار يبلغ املعيار هذا ومبوجب احملافظات،

 نينوى، بغداد،" حمافظات يف منها االحتياجات تركزتو .وخاص عام مستشفى( 312)

وباجملموعة الثانية ضمت حمافظات )دياىل، االنبار،  ،"، كركوكقار ذي البصرة،
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بابل، صالح الدين، واسط(، والثالثة حمافظات )القادسية، ميسان، كربالء، النجف، 

 .(01الشكل ) املثنى(،

 نسمة( االف 11) لكل واحد صحي مركز وجود ضرورة احمللي التخطيطي املعيار حدد .2

 ،2112 عام خالل صحيا مركزا( 1113) حوالي منها املتوفر وان السكان، من

 رئيسا) صحيا مركزا( ...1) حوالي اىل حباجة العراق فان املعيار هذا ومبوجب

، بابل ،البصرة ،نينوى بغداد،" حمافظات يف منها االحتياجات تركزتو (.وفرعيا

أوال، وثانيا جمموعة احملافظات )واسط، دياىل، كربالء، ذي قار، القادسية(،  "النجف

، الشكل واجملموعة الثالثة ضمت )صالح الدين، كركوك، ميسان، املثنى، االنبار(

(00).  

 

 6112حسب احملافظات لعام  األساسية( العجز يف املؤشرات الصحية 9جدول )

 
/ البيئة، التقرير االحصائي السنوي لعام ، ووزارة الصحة2112البيئية لعام املصدر/ اجلهاز املركزي لإلحصاء، دائرة االحصاءات البيئية، تقرير االحصاءات 

 ...11. واملعايري التخطيطية باالعتماد على وزارة التخطيط، كراس أسس ومعايري مباني اخلدمات العامة، 2112

 .2014وزارة الصحة/ البيئة، التقرير االحصائي السنوي لعام    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10221381-5040156626803702-18920454236423647404-56181370-1531874نينوى*

5691559-1750111310191588-311241013715614273177-23128159-72932كركوك

7381835-184411598841622-641655213406014003244-2098162-931232ديالى

7321716-1867106810231755-201761760997416093516443511-1231535االنبار*

3511045-255659477458096-558321261198416511363516191-68252810-484694162بغداد

2551142-155480617912046-8517048242811025384092-20120205-1742141بابل

76473114681211257825-5919525135929816572421-1362121-831124كربالء

5231619-9747768451368-6519000176217622736-1972137-8827واسط

8012028-15219647791580-361294816182016383159-20122158-1111232صالح الدين

1181088-1634113313451463-651805811969512912925-1281146-1341729النجف

4221491-10828668591281-461561714196014792561-1582128-831126القادسية

3791888-417674427806-1211686119611961613-126981-4416المثنى

10702060-197095010102080-5013166207012021904160-31158208-921142ذي قار

3701503-9278617361106-2713169118510012852212-1484111-71822ميسان 

6361281-147767122592895-16122614412318943125789-39128289-1451958البصرة

77291311-253798192487032599-1447179803702427943981865197-38218133260-19080270652المجموع

األطباء

عدد المركز 
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عدد المركز الصحية 

حسب المعيار  مركز 

صحي لكل        
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 6102 لعام احملافظات حسب املستشفياتاعداد  يف العجز( 11) شكل   

 
 (.1) جدول/ املصدر

 

 6112حسب احملافظات لعام  املراكز الصحيةأعداد العجز يف ( 11شكل )

 
 (.1) جدول/ املصدر

 

 لكل نسمة( 111) والبالغ السكان عدد مقابل املستشفيات يف االسرة عدد معيار يوضح .3

 هو واملطلوب ،سريرا( 31111) حوالي 2112 عام يف االسرة عدد بلغ بينما سرير،

 يشري مما سريرا،( 213.1) اىل العراق حيتاج العجز أو النقص ولسد سريرا،( .2111)

 من االساس بالدرجة ناتج وهو املعيار، هذا مبوجب الصحية اخلدمات كفاءة ضعف اىل

 العدد حيث من عليه هو ما على الصحية التحتية البنى بقاء مقابل السكان اعداد ارتفاع

واحتياجاتها  وجاءت احملافظات حسب فجوات هذا املؤشر .طويلة لفرتة واملستوى واحلجم
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وثانيا حمافظات  ،"دياىل االنبار، ،قار ذي بغداد، نينوى،" حمافظات منه باملقدمة

"كركوك، النجف، بابل، صالح الدين، البصرة"، وثالثا "القادسية، واسط، ميسان، 

  .(08الشكل ) كربالء، املثنى"،

 

 6112حسب احملافظات لعام  ( العجز يف أعداد االسرة16الشكل )                    

 

 (.1) جدول/ املصدر

 

 

 بينما( اختصاص وغري اختصاص) طبيا( 2.1.1) حوالي 2112 عام االطباء عدد بلغ ..

 الصحية اخلدمات تردي على مؤشر وهذا طبيبا،( 32111) حبوالي يقدر منهم املطلوب

( 21..) حوالي االطباء من العراق احتياجات تقدر االساس هذا وعلى كفاءتها، وضعف

 تركزتو ،الصحية اخلدمة هذه من االحتياجات لسد( كبرية بدرجة اختصاص) طبيبا

( 111 ،1122 ،11.1) بواقع" الدين صالح نينوى، قار، ذي" حمافظات يف االحتياجات

 (.13) الشكل ،(اختصاص) طبيبا
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 6112حسب احملافظات لعام  ( العجز يف أعداد األطباء13شكل )                    

 
 (.1) جدول/ املصدر 

 

 

 

 

  التعليمية اخلدماتثامنا: 

 خطط تتطلبها اليت املدربة العاملة للقوى واعداد بشري امناء عملية هي التعليمية الوظيفة ان   

 اجملتمع مسرية يف التوازن حتقيق يف تسهم اذ اجملتمع وحتديث واالجتماعية االقتصادية التنمية

 الوظيفة وان اجملتمع، لتطوير حيويا عامال التعليمية الوظيفة جيعل مما املختلفة، بقطاعاته

 عالقة هلا خمتلفة بصيغ لساكنيها وقدمتها املدن مارستها اليت الوظائف احدى هي التعليمية

 وقد االجتماعية التنشئة يف متخصص نوع فالتعليم والزمان، املكان وحدتي يف بكفاءتها عضوية

 تشرف متخصصة مؤسسات العمل، تقسيم اطار يف عليه، قامت اجتماعيا نظاما الزمن مع استوى

 املستوى وعلى االنسان حقوق من اساسيا حقا الدولي املستوى وعلى التعليم اصبح اذ الدولة، عليها

 .العامة وظائفها من اساسية ووظيفة الدولة واجبات من واجبا الوطين

 

 والثانوية االبتدائية واملدارس االطفال ورياض احلضانة دور على التعليمية الوظيفة تشمل   

 خلدمات املتوازن التوزيع مبدأ باحلسبان يأخذ ان جيب والذي واملهنية( واالعدادية املتوسطة)

 التعليم قانون خالل من اخلدمة هذه مبكرا العراقي املشرع نظمو املدينة، مستوى على التعليمية

 ،2111 لسنة العراقي الطفل محاية قانون ثم ومن ،11.2 لسنة 111 رقم النافذ العراقي االلزامي
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 املساواة قدم يف يكون وان طفل لكل االساسي االلزامي اجملاني بالتعليم احلق ضمنا واللذان

 اكتشاف على تساعد اليت املهمة املرتكزات من التعليمية اخلدماتوتعد . االطفال جلميع بالنسبة

 هذه فعلى املدينة، يف توفرها الواجب اخلدمات من فهي لذا والذهنية الفكرية الطلبة طاقات

 تهيئة على ايضا التعليمية العملية تساعد كما وواعي، مثقف جيل بلورة يف املدينة تعتمد اخلدمات

 .العلمية اجملاالت خمتلف يف كبرية خربة يكتسبون وجتعلهم الطلبة

 عن وذلك ادائها وطبيعة مكانيا التعليمية اخلدمات توزيع كفاءة مدى على الوقوف ولغرض   

 : تيوكاال( 11) دولاجل املعتمدة، احمللية التخطيطية باملعايري احلالية مؤشراتها مقارنة طريق

 احلضانة دور .1

 من نسمة( 1111) لكل واحدة حضانة دار وجود بني الذي احمللي التخطيطي املعيار أن   

( .113) اىل حباجة العراق ان فنجد حضانة، دار( 213) هو منها الفعلي املوجود وان السكان،

 نينوى، بغداد،" يف حمافظات احلضانة دور الفجوة او العجز يف مؤشر تركزت وقد .حضانة دار

 ( على التوالي.-398، -245، -298، -0823" بواقع )قار ذي البصرة،

 كمجموعة" ، االنبارقار ذي البصرة، نينوى، بغداد،" افظاتاحمل وستكون األولويات حسب

 ضمت والثالثة ثانيا،" النجف كركوك، الدين، صالح دياىل، بابل،" حمافظات ثم ومن ،أوىل

 .(.1، الشكل )"املثنى ميسان، كربالء، القادسية، واسط،" حمافظات

 

 - 6112 للعام الدراسي حسب احملافظات ملؤشرات اخلدمات التعليمية العجز( 11) جدول

6117 

 
 واملدارس االطفال رياض عدد مؤشر واحتسب. نينوى حملافظة .211 عام اعتماد ومت ،(.211 – 2112) الدراسي للعام الرتبية احصاءات تقرير لإلحصاء، املركزي اجلهاز/ املصدر

 من فرد 11111 لكل واحدة وثانوية متوسطة مدرسة)و( السكان من فرد 2111 لكل واحدة ابتدائية مدرسة)و( السكان من 2111 لكل واحدة روضة) مؤشر حسب التخطيطي

 ...11 التخطيط، وزارة العامة، اخلدمات ومعاير أسس كراس ومبوجب ،(السكان

عدد دور 

الحضانة  

الموجودة حاليا

عدد دور الحضانة حسب 

المعيار التخطيطي )واحد دار 

حضانة لكل 5000 نسمة(

الفجوة
عدد الرياض 

الموجودة حاليا

عدد الرياض حسب 

المعيار التخطيطي )واحد 

رياض اطفال  لكل 

5000 نسمة(

الفجوة

عدد المدارس 

االبتدائية 

الموجودة حاليا

عدد المدارس االبتدائية حسب 

المعيار التخطيطي )مدرسة 

ابتدائية واحدة لكل 2500 

نسمة(

الفجوة

عدد المدارس 

الثانوية الموجودة 

حاليا

عدد المدارس الثانوية حسب 

المعيار التخطيطي )مدرسة 

ثانوية واحدة لكل 10000 

نسمة(

الفجوة

62616591481178647370277-692114740-48740نينوى

22668963554332159173-28292318-36318كركوك

274928649279510162348-32150324-3324ديالى

33578070278382176206-34916351-2351االنبار

5851464810654-128926533238-12533301619-3661619بغداد

332924818106411205206-33877409-71409بابل

18958048496261121140-22353242-19242كربالء

226888547341320137183-25748274-17274واسط

2721234632602524158366-31244316-4316صالح الدين

240701585116354146208-26453293-29293النجف

190755512243338128210-23566256-21256القادسية

1375273232041558174-15524161-6161المثنى

3691355832523650208442-39247416-24416ذي قار

18868544224318011169-21633221-5221ميسان 

44313251158167724289435-547136579-32579البصرة

533715683130392644725232603992-583711836520-6836520المجموع

المدارس الثانوية  المدارس االبتدائية

المحافظة

رياض األطفال  دور الحضانة
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 6115 لعام احملافظات حسب أعداد دور احلضانة يف العجز( 14) شكل        

 
 (.11) جدول/ املصدر 

 

 االطفال رياض .6

 وعليه السكان من نسمة( 1111) لكل واحدة اطفال روضة احمللي التخطيطي املعيار حدد   

 للعام روضة( 1113) هو منها املتوفر بينما اطفال، روضة( 2121) اىل حباجة العراق ان جند

الفجوة او العجز يف هذا  تركزت وقد روضة،( .133) هو فيها الفجوة مقدار فان لذلك ،2112

 ،-3.. ،-222 ،-1211) بواقع" قار ذي البصرة، نينوى، بغداد،" حمافظات يف املؤشر

 .بالتتابع اطفال روضة (-321

" االنبار ،قار ذي ،البصرة ،نينوى ،بغداد" حملافظات يكون التخطيطية االولويات ترتيب وان   

 االولوية هلا يكون وان االطفال، رياض من الفجوة أو العجز ومقدار ترتيب حبسب اوىل كأولوية

، بابل" حمافظات ثم ومن اخلاص، للقطاع استثمارية فرصا تكون وان االطفال، رياض انشاء يف

، القادسية، واسط" حمافظات وثم ثانية، كأولوية "كركوك ،النجف، الدين صالح، دياىل

 .(11، الشكل )ثالثة كأولوية"  املثنى، ميسان، كربالء

 

 

 

 

 

 

 

 

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

دور الحضانة



29 
 

 

 6112حسب احملافظات لعام  ( العجز يف اعداد رياض األطفال15شكل )                

 
 (.11) جدول/ املصدر 

 

 االبتدائي التعليم  .3

 السكان، من نسمة( 2111) لكل واحدة ابتدائية مبدرسة احمللي التخطيطي املعيار حدد لقد   

 البالغ الفعلي املتوفر مع املعيار هذا قارنةومب مدرسة،( 13131) حوالي حيتاج البلد ان اي

( ..22) تبلغ االبتدائية املدارس من االحتياجات ناو ،2111 عام يف ابتدائية مدرسة( 11213)

حسب  ( مدرسة ابتدائية-111فقط يف حمافظة بغداد بفجوة بلغت )وان العجز وجد  ،مدرسة

السكان وهذا يرجع للتوزيع املكاني اخل مناطق احملافظة نفسها، فضال عن تقادم األبنية يف 

 يف االحتياجات تركزت وقد، العديد منها وعدم الرتميم هلا او تعاني من نقص يف اخلدمات

 على مدرسة( 112 ،12 ،1. ،.1) بواقع "ابلكركوك، االنبار، كربالء، ب" حمافظات

 .التوالي

" بابل كربالء، االنبار، كركوك، بغداد،" حملافظات يكون التخطيطية االولويات ترتيب وان   

 هلا يكون وان االبتدائية، املدارس من الفجوة أو العجز ومقدار ترتيب حبسب اوىل كأولوية

 ،املثنى ،نينوى ،البصرة ،النجف" حمافظات ثم ومن االبتدائية، املدارس وتأهيل انشاء يف االولوية

 كأولوية" صالح الدين ،ذي قار ،واسط ،دياىل ،القادسية" وحمافظات ثانية، كأولوية "ميسان

 .(02، الشكل )ثالثة
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 يف اعداد املدارس االبتدائية والفائض ( العجز12شكل )

 6112حسب احملافظات لعام 

 
 (.11) جدول/ املصدر

 

 الثانوي التعليم .4

 والذي احمللي التخطيطي املعيار على وباالعتماد( واالعدادية املتوسطة) باملراحل التعليم يقصد   

 حوالي منها االحتياج ان جند السكان، من نسمة( االف 11111) لكل ثانوية مدرسة حدد

 فان ،2112 عام يف مدرسة( 212.) هو منها الفعلي املتوفر وان ثانوية، مدرسة( 3221)

ومن حتليل اجلدول أعاله جند أنه  مدرسة،( 3112) تبلغ الثانوية املدارس من الصافية االحتياجات

ال يوجد عجز او فجوى يف هذا املؤشر حسب معيار السكان، لكن واقع احلال يبني غري ذلك 

الفقرية والبعيدة عن وهذ ناتج عن التوزيع داخل احملافظة واقضيتها ونواحيها، وأيضا يتبع للمناطق 

مراكز املدن وأيضا تقادم الكثري منها اليت ال يصلح التعليم فيها، ولذا فأن االحتياجات قد 

ميسان، " حمافظات يف تركزت االحتياجات حسب احملافظات، وأنوضعت حسب اقل فائض 

 على ثانوية مدرسة( 113 ،1.3 ،1.1 ،.. ،21) بواقع "كربالء، كركوك، واسط املثنى،

 .الرتتيب

كربالء، كركوك،  ميسان، املثنى،" حملافظات يكون التخطيطية االولويات ترتيب وان   

 افظاتحم ثم ومن ،الثانوية املدارس من الفائض فيها ومقدار ترتيب حبسب اوىل كأولوية "واسط

الدين، دياىل، صالح " حمافظات وثم ية،ثان كأولوية ، نينوى"القادسيةبابل، االنبار، النجف، "

 .(.1) شكلال ،ثالثة كأولوية البصرة، ذي قار، بغداد"
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  أعداد املدارس الثانوية يف الفائض( 17) شكل

 6112 لعام احملافظات حسب                                      

 

 (.11) جدول/ املصدر

 

 

 الصناعي النشاطتاسعا: 

 زيادة يف سهمي فهو لتقدمها ومقياسا االقتصادية ةالتنمي عملية يف اساسيا ركنا الصناعة متثل   

 الوحدات من جمموعة نشاط اىل الصناعة مفهوم وينصرف املعيشة، مستوى وارتفاع الرفاهية

 ظل يف االنتاجية التقنيات تطبيق على تعمل واليت العام، القطاع أو لألفراد اململوكة االنتاجية

 لسد الالزمة والسلع املنتجات من جمموعة انتاج لغرض اجملتمع، يف السائدة االقتصادية وضاعاال

 .السكان احتياجات

 خارجية عوامل بعدة تأثر لكونه ومجود ركود حالة من العراق يف الصناعي القطاع عانى لقد   

 جتميد اىل ادى والذي البلد على املفروض االقتصادي باحلصار 2113 عام قبل متثلت وداخلية،

 املستقبلية اثارها تركت نسبية بصورة تأثرت فأنها تعمل كانت اليت وحتى الصناعية القطاعات

 انتاج طخطو أو مكائن ادخال امكانية بعدم متمثال الصناعي، االنتاج على وكبري مؤثر بشكل

 بهذا العامل دول يف السريع التطور ومواكبة احلديثة التكنولوجيا نقل امكانية وعدم جديدة،

 جذب امكانية وعدم عاملية، صناعية شركات مع الشراكة أو املشاركة امكانية وعدم اجملال،

 عدم نتيجة االجنبية العملة تقلبات وكثرة للبلد املالية القدرات وضعف للبلد، االجنيب االستثمار

 وكذلك الصناعي، االنتاج متطلبات لتغطية الالزمة االولية املواد استرياد وصعوبة السوق، استقرار

 .احمللية الصناعية الشركات منتجات تصدير على القدرة عدم

0

100

200

300

400

500

600

700
المدارس الثانوية



32 
 

 الواقع وكان تتوقف، مل الصناعية املنظومة عجلة ان اال التأثريات تلك كل من وبالرغم لكن

 ناحية من ذاتيا، نفسه متويل من متمكنا وكان تقدير، اقل على الطموح يليب البلد يف الصناعي

 الدولة ميزانية على عبئا تشكل ال حبيث االنتاج يف املستخدمة االولية املواد كلف أو الرواتب دفع

 الصناعي القطاع ان اال شديدا، مركزيا كان السياسي النظام طبيعة ان من الرغم على آنذاك،

 الزراعي القطاع مع وخاصة (افقيا) القطاعات بقية وبني بينهو( عموديا) بينه فيما متكامال كان

 .الصناعية املنتجات واستهالك االولية املواد توفري ناحية من

 االقتصادية، القطاعات مجيع عن القيود رفع من الرغم وعلى ،2113 عام احداث بعد اما   

 املعرفية اخلربات ونقل والتصديرية االستريادية اجملاالت يف االنفتاح حالة اىل الدولة وحتول

 حالة اىل الوصول يف يأمل االن الصناعية املنظومة واقع ان فنجد احلديثة، التكنولوجيا واستخدام

 وعدم للدولة العامة املوازنة على ثقيال عبئا الصناعية الشركات واصبحت الذاتي، التمويل

 ضعف بسبب ليس هو املشخص القصور بان علما وموظفيها، عامليها رواتب دفع من متكنها

 .املعتمد االقتصاد بنوعية هو وامنا فحسب الصناعية املنظومة

 

 الكبرية الصناعية املنشآت 

 :أتيي ما يتبني( 11) دولاجل حتليل خالل من

 عامة) كبرية صناعية منشأة( 112) ،2112 عام يف الكبرية الصناعية املنشآت عدد بلغ .1

 وبنسبة" وواسط وميسان ودياىل بغداد" حمافظات يف اعدادها وتركزت ،(وخاصة

 .الكربى املنشأت جمموع من التوالي على( %.10و 1303% ،1303% ،1.01%)

 يف اعدادهم وتركزت عامل،( 112.11) الكبرية املنشآت يف العاملني عدد بلغ .2

 الشكل ،الرتتيب على( %103و %101 ،%02..) وبنسبة" والبصرة وبابل بغداد" حمافظات

(11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 6112 عام احملافظات سبح الكبرية الصناعية املنشآت مؤشرات( 11) جدول

 
 .لإلحصاء املركزي اجلهاز لصناعي،ا االحصاء دائرة ،2112 عام التجميعي الكبرية الصناعية املنشآت احصاء تقرير على باالعتماد احتسبت/ املصدر

 

 

 

 الكبرية الصناعية املنشآت ألعداد املكاني التوزيع( 18) شكل

 6112 لعام احملافظات حسب العاملني وعدد 

 

 (.11) جدول/ املصدر

 

 

 مستوى ويعكس الصناعي، االنتاج يف الصافية الزيادة ميثل والذي املضافة، القيمة بلغت .3

 الصناعات لقطاع الوطين الدخل تكوين يف مساهمتها ومدى للصناعة االنتاجية الكفاءة

%عدد العاملين%العدد
قيمة االنتاج 

)مليون دينار(

قيمة المستلزمات 

)مليون دينار(

القيمة المضافة 

)مليون دينار(

نينوى

244.145083.93128011543091584920.043.980.9735.249.3كركوك

7813.351584.45533832138232000.048.871.394.558.1ديالى

االنبار

10017.15156544.215274969052046222920.4430.621.4512.159.3بغداد

549.2114139.89449287943841505440.109.505.2813.284.1بابل

193.213261.13828820351179370.012.191.1313.553.2كربالء

579.754354.74877926990217890.057.191.244.055.3واسط

00.000.00صالح الدين

284.872596.213906078883601770.065.501.318.356.7النجف

488.250734.38498043658413220.046.271.068.151.4القادسية

447.538003.313140271299601030.035.381.1915.854.3المثنى

274.652424.5172298118422538760.044.552.2010.368.7ذي قار

7813.350994.42268071127941140130.048.840.9922.449.7ميسان

294.9108309.311846816685915160900.097.111.3047.756.4البصرة

5861001167081004866858302702318398351.001001.6515.862.2المجموع

المنشات الصناعية الكبيرة
االهمية 

الصناعية %

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

االقتصادية

نسبة 

التصنيع %

معامل 

التوطن
المحافظة
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نسبة عدد المنشأت الصناعية الكبيرة نسبة عدد العاملين
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 يف املضافة القيمة وتركزت ،2112 عام عراقي، دينار مليون( 1131131) الكبرية

 .التوالي على( %102و %2101 ،%3301) وبنسبة" وكركوك والبصرة بغداد" حمافظات

 ضعف اىل( التصنيع درجة) أو التصنيع نسبة ومؤشر التوطن معامل مؤشر حتليل اظهر.   .

 مجيع ويف الصناعي التوطن حتقيق يف الكبرية الصناعية للمنشآت الصناعي النشاط

 مما كبرية، بدرجة مستورة اولية مواد تستخدم الصناعية العمليات وان احملافظات،

 احلكومية وخصوصا) الكبرية الصناعية املنشآت يف االستمرار جدوى تقييم يتطلب

 (.واملختلطة

ستكون  احملافظات حسب أن األولوية % الصناعية لألهمية جند من حتليل مؤشر.  1

 البصرة،) الثانية اجملموعةودياىل، ميسان، واسط(،  بابل، بغداد،) األوىل اجملموعةب

 الدين، صالح كربالء، كركوك،) الثالثةو ،(قار ذي املثنى، النجف، القادسية،

 (.11) الشكل ،(، االنبارنينوى

 

 

  الكبرية الصناعية للمنشأت % الصناعية األهمية( 19) شكل   

 6112 لعام احملافظات حسب

 

 (.11) جدول/  املصدر

 

وجود ميزة  الكبرية، للمنشآت الصناعي للنشاط النسبية امليزة مؤشر حتليل من نلحظ . 1

( وتلتها حمافظات "ذي قار %1021نسبية مكانية متميزة حملافظة بابل، وبنسبة بلغت )

( على الرتتيب، وعموما اظهر املؤشر وجود ميزات نسبية %101و %202وبغداد" وبنسبة )
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مكانية جلميع احملافظات وبدرجات متفاوتة عدا حمافظيت "كركوك وميسان"، مما 

 األوىل اجملموعةب ستكون النسبية لميزةل األولويةو ك ومعاجلتها.يتطلب دراسة اسباب ذل

 املثنى، واسط، البصرة،) الثانيةو ،(النجف ،دياىل ،بغداد قار، ذي بابل،) حمافظات

 ، صالحاالنبار نينوى، كركوك، ميسان،) الثالثة اجملموعةو، (القادسية كربالء،

 (.21) الشكل ،(الدين

 

 6112 لعام احملافظات حسب الكبرية الصناعية للمنشأت النسبية امليزة( 61) شكل    

 

 (.11) جدول/  املصدر

 

 

 

 تكوين يف العاملني مساهمة مقدار يقيس مؤشر وهو االقتصادية الكفاءة مؤشر اظهر. 11

 (كربالء املثنى، ميسان، كركوك، البصرة،) حمافظات تفوق املضافة، القيمة

، (القادسية النجف، قار، ذي بغداد، بابل،) ضمت الثانية واجملموعة ،باجملموعة االوىل

 (.21) الشكل ،(الدين صالح، االنبار نينوى، واسط، دياىل،) الثالثةو
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  الكبرية الصناعية للمنشأت االقتصادية الكفاءة( 61) شكل      

 6112 لعام احملافظات حسب

 

 (.11) جدول/ املصدر 

 

 

 املتوسطة الصناعية املنشآت 

 ما املتوسطة، الصناعية املنشآت ملؤشرات االقتصادي بالتحليل اخلاص( 12) اجلدول من يتبني   

 :يأتي

 يف اعدادها وتركزت ،2112 عام يف منشاة( 1.1) املتوسطة الصناعية املنشآت عدد بلغ .1

 .التوالي على( %1..1و %2201 ،%21.1) وبنسبة" وكركوك وبغداد دياىل" حمافظات

 وتركزت عامال،( 1..2) حوالي املتوسطة الصناعية املنشآت يف العاملني عدد بلغ .2

( %1201و %.210 ،%3102) وبنسبة" وكركوك ودياىل بغداد" حمافظات يف اعدادهم

 (.22) الشكل .الرتتيب على
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  املتوسطة الصناعية املنشآت مؤشرات( 16) جدول

 6112 لعام احملافظات حسب

 

 .لإلحصاء املركزي اجلهاز الصناعي، االحصاء دائرة ،2112 عام املتوسطة الصناعية املنشآت احصاء تقرير على باالعتماد احتسبت/ املصدر

 

 

 

  العاملني وعدد املتوسطة الصناعية املنشآت ألعداد املكاني التوزيع( 66) شكل  

 6112 لعام احملافظات حسب

 

 (.12) جدول/  املصدر

 

 حوالي مقدارها قيمة ،2112 عام يف املتوسطة الصناعات لنشاط املضافة القيمة بلغت .3

" الدين وصالح والنجف بغداد" حمافظات يف وتركزت عراقي، دينار مليون( 11.3202)

 .الرتتيب على( %.120 ،%2.02 ،%21.1) وبنسبة

%عدد العاملين%العدد
قيمة االنتاج )مليون 

دينار(

قيمة المستلزمات )مليون 

دينار(

القيمة المضافة 

)مليون دينار(

نينوى

2614.531612.97633.34095.23538.10.1313.711.1611.253.6كركوك

5128.552521.417410.712982.24428.50.2124.962.938.474.6ديالى

0.00.0االنبار

4122.974030.231881.814341.517540.30.3026.560.8223.745.0بغداد

158.428011.49486.75433.34053.40.119.911.3414.557.3بابل

52.8190.81277.5727.3550.20.011.781.3229.056.9كربالء

31.7431.84415.11965.22449.90.021.720.8057.044.5واسط

168.92068.415291.58394.568970.088.681.2233.554.9صالح الدين

137.32158.849289.233075.916213.30.098.022.0475.467.1النجف

0.00.0القادسية

0.00.0المثنى

10.6130.5329.5113.3216.20.010.540.5216.634.4ذي قار

0.00.0ميسان

84.5923.85848.83003.12845.70.044.111.0630.951.3البصرة

1791002449100.0142864.184131.558732.61.001001.4324.058.9المجموع

المنشات الصناعية المتوسطة
مية  االه

الصناعية %
معامل التوطن

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

االقتصادية

نسبة التصنيع 

%
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عدد المنشات الصناعية المتوسطة عدد العاملين
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 الصناعي النشاط ضعف اىل التصنيع نسبة ومؤشر التوطن معامل مؤشر حتليل اظهر ..

 وان احملافظات مجيع ويف الصناعي التوطن حتقيق يف املتوسطة الصناعية للمنشآت

 ،"دياىل" حمافظة عدا كبرية بدرجة مستوردة أولية مواد تستخدم فيها الصناعية العمليات

 .جمدية غري تكون فقد فيها، االستمرار جدوى تقييم يتطلب مما

ستكون من خالل  األولويةأن ( %الصناعية األهمية)او  الصناعي الرتكز مؤشر اظهر .1

 ،(الدين صالح بابل، كركوك، دياىل، بغداد،) األوىل جملموعةبا االعتماد عليها

 ،نينوى) الثالثةو، (قار ذي واسط، كربالء، البصرة، النجف،) الثانية اجملموعةو

 (.23) الشكلالقادسية، املثنى، ميسان(،  االنبار،

 

 

 املتوسطة الصناعية للمنشأت % الصناعية األهمية( 63) شكل

 6112 لعام احملافظات حسب

 

 (.12) جدول/ املصدر   

 

 ميزة وجود املتوسطة، الصناعية للمنشآت الصناعي للنشاط النسبية امليزة مؤشر اظهر .2

 الرتتيب، على( %.201و %2013) وبنسبة" والنجف دياىل" حملافظيت متميزة مكانية نسبية

بابل، كربالء، صالح " حملافظات مكانية نسبية ميزات وجود املؤشر اظهر وعموما

 للمنشآت الصناعي للنشاط النسبية امليزات وضعفالدين، كركوك، البصرة(. 

 الشكل املوضوع هذا دراسة يتطلب مما ،"قار وذي وواسط بغداد" حمافظات يف املتوسطة

(2..) 
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 املتوسطة الصناعية للمنشأت النسبية امليزة( 64) شكل

 6112 لعام احملافظات حسب

 

 (.12) جدول/ املصدر

 

 

 تكوين يف العاملني مساهمة مقدار يقيس مؤشر وهو االقتصادية، الكفاءة مؤشر بين .1

النجف، واسط، صالح الدين، البصرة، كربالء( ) حمافظات تفوق املضافة، القيمة

باملراتب األوىل، وباجملموعة الثانية حمافظات )بغداد، ذي قار، بابل، كركوك، 

 ،(ميسان املثنى، القادسية، االنبار، نينوى،)دياىل(، واجملموعة الثالثة ضمت حمافظات 

 (.21) الشكل

 

  املتوسطة الصناعية للمنشأت االقتصادية الكفاءة( 65) شكل

 6112 لعام احملافظات حسب

 
 (.12) جدول/ املصدر
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 الصغرية الصناعية املنشآت 

 ما الصغرية، الصناعية نشآتامل ملؤشرات االقتصادي بالتحليل اخلاص( 13) اجلدول من يتبني   

 :ياتي

 اعدادها وتركزت ،2112 عام يف منشاة( 21122) الصغرية الصناعية املنشآت عدد بلغ .1

 .التوالي على( %1.01و %1101 ،%1101) وبنسبة" وكربالء وبابل بغداد" حمافظات يف

 وتركزت عامل،( 11121) حوالي الصغرية الصناعية املنشآت يف العاملني عدد بلغ .2

 على( %1101 ،%.110 ،%12) وبنسبة" وبابل وبغداد كربالء" حمافظات يف اعدادهم

  (.22) الشكل ،التوالي

 

 

 الصغرية الصناعية املنشآت مؤشرات( 13) جدول

 6112 لعام احملافظات حسب 

 

 .لإلحصاء املركزي اجلهاز الصناعي، االحصاء دائرة ،2112 عام الصغرية الصناعية املنشآت احصاء تقرير على باالعتماد احتسبت/ املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%عدد العاملين%العدد
قيمة االنتاج )مليون 

دينار(

قيمة المستلزمات )مليون 

دينار(

القيمة المضافة 

)مليون دينار(

نينوى

16196.261927.69672851919448090.086.901.167.253.7كركوك

16586.452046.410675558092486630.066.371.199.454.4ديالى

االنبار

411015.81258915.44059592214041845550.1515.601.2014.754.5بغداد

390915.1893210.916206885030770380.1112.981.108.652.5بابل

377714.51311016.04488021851802636220.1615.270.7020.141.3كربالء

18657.254436.610525158409468420.076.911.258.655.5واسط

9423.631773.98693745906410310.043.751.1212.952.8صالح الدين

20758.0851410.417864889587890610.109.191.0110.550.1النجف

10984.235714.47356632801407650.044.290.8011.444.6القادسية

5472.117332.12672615035116910.022.111.296.756.3المثنى

11994.633604.110340153917494840.044.361.0914.752.1ذي قار

10574.124823.07889236251426410.033.550.8517.246.0ميسان

21108.176139.3206182929901131920.098.710.8214.945.1البصرة

2596610081920100.02079915102652110533941.001000.9712.949.4المجموع

المنشات الصناعية الصغيرة
مية  االه

الصناعية %

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

االقتصادية

نسبة التصنيع 

%
معامل التوطن
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 حسب فيها العاملني وعدد الصغرية الصناعية املنشأت ألعداد املكاني التوزيع( 62) شكل  

 6112 لعام احملافظات

 

 (.13) جدول/ املصدر

 

 

 حوالي مقدارها قيمة ،2112 عام يف الصغرية الصناعات لنشاط املضافة القيمة بلغت .3

 وبنسبة" والبصرة وبغداد كربالء" حمافظات يف وتركزت دينار، مليون( .111331)

 .التوالي على( %.110و 1.01% ،21%)

 الصناعي النشاط ضعف اىل التصنيع نسبة ومؤشر التوطن معامل مؤشر حتليل اظهر ..

 وان احملافظات، مجيع ويف الصناعي التوطن حتقيق يف الصغرية الصناعية للمنشآت

 تقييم يتطلب ما كبرية، بدرجة مستوردة أولية مواد تستخدم فيها الصناعية العمليات

 .فيها االستمرار جدوى

)بغداد، كربالء، بابل، النجف،  األوىل اجملموعةب فيها األولوية % الصناعية األهمية .1

 الثالثة اجملموعةو )واسط، كركوك، دياىل، ذي قار، القادسية(، الثانيةوالبصرة(، 

 (..2) الشكل ،)صالح الدين، ميسان، املثنى، نينوى، االنبار(
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  الصغرية الصناعية للمنشأت % الصناعية األهمية( .2) شكل              

 2112 لعام احملافظات حسب          

 
 (.13) جدول/ املصدر

 

 

 

ة، وجود ميزة الصغري الصناعية للمنشآت الصناعي للنشاط النسبية امليزة أظهر مؤشر .2

( على الرتتيب، %0282، %0289نسبية مكانية حملافظات )املثنى وواسط( وبنسبة )

مكانية حملافظات "بغداد، دياىل، كركوك، وعموما اظهر املؤشر وجود ميزات نسبية 

صالح الدين، بابل، ذي قار، النجف، ميسان" وضعف امليزات النسبية للنشاط الصناعي 

للمنشآت الصغرية يف حمافظات "البصرة، القادسية، كربالء، نينوى، االنبار"، مما 

 (.21) الشكل ،معاجلتهاسبل يتطلب دراسة أسباب هذا املوضوع و
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 الصغرية الصناعية للمنشأت النسبية امليزة( 21) شكل

 2112 لعام احملافظات حسب 

 
 (.13) جدول/ املصدر

 

 العاملني مساهمة مقدار يقيس مؤشر وهو االقتصادية، الكفاءة مؤشر حتليل من نلحظ .5

 وبنسبة" والبصرة وميسان كربالء" حمافظات تفوق املضافة، القيمة تكوين يف

( على التوالي، ومن بعدها حمافظات )ذي قار، بغداد، %0429و 0528% ،8120%)

صالح الدين، القادسية، النجف(، ومن ثم حمافظات )دياىل، بابل، واسط، كركوك، 

 (.21) الشكل ،املثنى، نينوى، االنبار(

 

  الصغرية الصناعية للمنشأت االقتصادية الكفاءة( 69) شكل       

 6112 لعام احملافظات حسب

 

 (.13) جدول/ املصدر
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 : أتيي ما والصغرية، واملتوسطة الكبرية للصناعات قرتحي تقدم امم

 الالزمة احلماية لتوفري جبدية العمل الصناعي القطاع إطار يف القرار اصحاب على .1

 التعرفة وقانون الوطين املنتوج محاية قانون تفعيل خالل من احمللية، للمنتجات والكافية

 بعض يف واخللل الضعف نقط ومعاجلة عليهما املطلوبة التعديالت اجراء بعد الكمركية

 .القوانني تلك فقرات

 يف املتاحة التنموية واالمكانات الصناعي للقطاع املتاحة املالية للموارد االمثل االستغالل .2

 اجليدة االستثمارية التنموية الفرص إطالق يف التوسع خالل من احملافظات، مجيع

 .احمللي للمستثمر واحلقيقية

 العامة الشركات وقانون .111 لسنة 21 رقم اخلاصة الشركات قانون وتطوير مراجعة .3

 التدخل وتقليل اقتصادية وفورات حتقيق يف هلا يسمح ومبا ،.111 لسنة 22 رقم

 خسائر اىل تعرضها حالة يف افالسها اخلاسرة الشركات تعلن وان بعملها، احلكومي

 كونها، احمللي السوق يف البقاء يف قدرتها عدم نتيجة هيكلتها اعاد أو وتصفيتها انتاجية

 الفائضة العمالة مشكلة ومعاجلة للدولة، العامة امليزانية كاهل على حقيقيا عبئا متثل

 العراق، يف البطالة مستوى ارتفاع اىل يؤدي ال بأسلوب واملتخمة اخلاسرة الشركات يف

،           االجتماعية والشؤون العمل وزارة يف متخصصة جلان تشكيل خالل من يتم وهذا

 جلودة االيزو وشهادة للمنتجات اجلودة شهادة على باحلصول الصناعية الشركات إلزامو

 .احلكومي والدعم امليسرة القروض منح يف اساسية كشروط االداء

 املواد نوعية ضبط يف وإلزامه النوعية والسيطرة للتقييس املركزي اجلهاز عمل تفعيل ..

 .املعتمدة العراقية املواصفات مع يتالءم ومبا احمللية السوق اىل املستوردة

 وبني واملختلط والعام اخلاص الصناعي القطاع شركات بني الشراكة فرص خلق .1

 .الرصينة العاملية الشركات

  اخلاسرة، العامة الصناعية الشركات مشكلة معاجلة .2

 الصناعي التكامل لتحقيق الالزمة اخلطط بوضع واملعادن الصناعة وزارة تقوم ان ..

 للمنشآت الصناعي القطاع وخمرجات مدخالت ربط اخر مبعنى اي العراق، يف العمودي

 اىل يشري مما جدا، واطئ فيها التصنيع درجة مؤشر الن والصغرية، واملتوسطة الكبرية

 القطاعي والرتابط التكامل حتقيق وكذلك بكثافة، مستوردة مستلزمات استخدامها

 (.وغريها والتجارة والنقل الزراعي) القطاعات وبقية الصناعي القطاع بني
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 الربي النقل طرق شبكةعاشرا: 

 يضطلع حيث واحلياة، الدميومة بأسباب االقتصاد ميد الذي احليوي الشريان النقل قطاع يعترب   

 مركز اىل االولية املواد ونقل االستهالك مراكز اىل ثم االنتاج مراكز اىل االولية املواد نقل مبهمة

 . دميومتها مستلزمات وتوفري اهدافها وحتقيق االنتاجية الدورة حتقيق يف يسهم فهو وبذلك االنتاج،

 ،(ط.كم 2333.) حوالي 2112 عام يف العراق يف انواعها بكافة الطرق اطوال امجالي بلغو   

 التوالي، على( %01.و %1101 ،%3302) وبنسبة" ودياىل والبصرة بغداد" حمافظات يف وتركزت

 ،%.10) بلغت ضئيلة وبنسب" وكركوك والقادسية النجف" حمافظات يف نسبة اقل وكانت

 .(.1) اجلدول ،الرتتيب على( %.10و 102%

 

 وخفض النقل مبسالة العناية ضرورة اىل العراق يف النقل شبكة عن التقييمية املؤشرات تشري   

 عملية على قيدا يشكل النقل قطاع ختلف ان على واملخططون االقتصاديون اتفق وقد كلفها،

 من اساسيا عنصرا املدن يف النقل شبكة كفاءة ومتثل، العراق يف املستدامة االقتصادية التنمية

 داخل االرض استعماالت بني والتفاعل التكامل لعملية الرئيس واحملرك الوصول سهولة عناصر

 من عالية درجة توفر انها ذلك املدينة، جسد يف احلياة شرايني متثل النقل خدمات وان املدينة،

 .اخلدمات تقديم ومراكز السكن مناطق وبني االستهالك ومناطق االنتاج مناطق بني االتصال

 

 مما عالية بكفاءة االنتاج وعوامل االولية واملواد العاملة االيدي استخدام يف النقل ويسهم   

 بأنشاء باالهتمام الدولة دفع الذي االمر واقاليمها، البشرية املستقرات مستوى على ينعكس

 عنصرا كونها عن فضال اقاليمها بني واالقتصادي االجتماعي التواصل حتقق جيدة نقل شبكة

 تطوير يف زيادة النقل دالة جودة درجة ازدياد على يرتتب اذ للمدن، املكاني اهليكل يف فعاال

 ومستواها دولة ألي االقتصادي للنمو دالة النقل قطاع يف التقدم درجة الن االقتصادي، االنتاج

 يف الطرق شبكة حال واقع حتليل ويشري. االنتاج عناصر بني فيما اجلدلية العالقة بسبب التنموي

 اىل للرتكز امليل مع الرتكز، متوسط كان النقل قطاع ملؤشرات املكاني التوزيع ان اىل العراق،

 :أتيي ما اىل( .1) اجلدول ويشري احملافظات، عرب نسبيا منتظم توزيع مع ما، حد

 1111/كم 11.02) قدرها نسبة العراق مساحة اىل بالنسبة الطرق شبكة كثافة بلغت .1

 1111/ كم 111) والبالغ القياسي الدولي املعيار من اعلى امجاال العراق وان( 2كم

 بغداد" حمافظات جتاوزت فقد املؤشر، هذا حسب احملافظات تباينت ولكن( 2كم
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 احملافظات بقية وختلفت الدولي، القياسي املعيار" والبصرة وميسان وكربالء وبابل ودياىل

 .العراق يف الكبرية املدن يف املرورية واالختناقات الرئيسة االسباب احد يفسر وهذا عنه،

 

 

 

 6112 لعام احملافظاتحسب  بأنواعها املبلطة الطرق خدمة يف العجز( 14) جدول

 
 ..211 لعام احملافظات مساحة اعتماد ومت النقل، احصاء دائرة لإلحصاء، املركزي اجلهاز بيانات على باالعتماد اجلدول اعد/ املصدر

 واعتمدت(. 2112. )بيانات حمافظات نينوى واالنبار اعتمدت سنة 2112ومديريات التخطيط يف احملافظات، مصفوفوة البيانات لعام 

 االقتصادية للخصائص الكمي التحليل كامل، مهيب وفليح، عادل ونهري، احملسن عبد هادي العنبكي،) يف كما الدولية القياسية املعايري

 (.3. - 2.) ص ص ،(2111 ،(21)العدد والتنمية، املخطط جملة الربي، النقل لشبكة

 

 

 111/ كم 1.201) حوالي العراق يف للسكان بالنسبة الطرق شبكة كثافة مؤشر بلغ . 2

 12.) والبالغ الدولي القياسي املعيار قيمة من اقل هو العراق يف مقداره وان ،(نسمة الف

 هذا اىل استنادا احملافظات مجيع ختلف اىل اجلدول ويشري ،(نسمة الف 111 لكل/ كم

 النقل شبكة وضعف املروية االختناقات اسباب ايضا يفسر وهذا متفاوتة، وبنسب املؤشر

 .العراق يف

 وهو التبليط، من( للفرد/ م 10.2) حوالي العراق يف امجاال الطرق من الفرد حصة بلغت . 3

 (.للفرد التبليط من م 12) والبالغ القياسي الدولي املعيار عن كثريا يقل

 الطرق شبكة كثافة اخنفاض مشكلة ملعاجلة التخطيطية االولويات حتديد لغرض. .

 من الفرد حلصة الوطين املعدل على واعتمادا املبلطة، الطرق من الفرد حصة واخنفاض

 حملافظات التبليط واعمال الطرق مشاريع يف االوىل االولوية تكون املبلطة، الطرق

عدد السكانالمساحة كم2المحافظة
اطوال الطرق 

كم

كثافة الشبكة بالنسبة 

للمساحة كم/1000كم2

كثافة الشبكة 

بالنسبة للسكان 

كم/100000 

نسمة

حصة الفرد 

من الطرق 

م/نسمة

فجوة حصة 

الفرد من 

الطرق م/نسمة

373233702215319485.686.30.8611.14نينوى

9679158846363165.239.70.4011.60كركوك

1768516221063654206.6225.22.259.75ديال

1378081755459354825.7202.12.029.98االنبار

45558095645153723374.8189.91.9010.10بغداد

511920457711083211.652.90.5311.47بابل

503412105681437285.4118.71.1910.81كربالء

171531367993148986.8108.91.0910.91واسط

243631579662145659.892.20.9211.08صالح الدين

28824146270679727.754.50.5511.45النجف

8153128062274991.958.50.5911.41القادسية
51740806368219842.5272.62.739.27المثنر

1290020801882057159.598.90.9911.01ذي قار

1607211062123321206.6300.23.009.00ميسان

1907028945915347280.4184.71.8510.15البضة

3954783259856946333117.2142.11.4210.58المجموع
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 وواسط الدين صالح" حمافظات" ثم ومن" ونينوى والقادسية والنجف وبابل كركوك"

" والبصرة وميسان واملثنى واالنبار ودياىل بغداد" حمافظات ثم ثانية، كأولوية" وكربالء

 (.31) شكلال ثالثة، كأولوية

 

        

 

 نسمة/م الطرق من الفرد حصة( الفجوة( )31) شكل 

 6102حسب احملافظات لعام  

 

 (..1) جدول/ املصدر

 

 

 الزراعي النشاطاحدى عشر: 

 احتياجات وسد الوطين الدخل تنويع يف مهم بدور( واحليواني النباتي) الزراعي االنتاج يسهم   

 حتديات حاليا يواجه الزراعي القطاع ان اال االخرى، الزراعية والسلع الغذاء من احمللي الطلب

 ارتفاع عن الناتج االنتاجية واخنفاض الشائع امللكية ومنط املائية بالشحة متمثلة ومشاكل

 التصحر مشاكل عن فضال احمللي، للمنتج املستورد الزراعي املنتوج ومنافسة االنتاج تكاليف

 يف ساهمت اليت االسباب من وغريها الرتبة، خصوبة واخنفاض الرملية الكثبان ومتدد والتملح

 الغذاء من السكان احتياجات سد يف قدرته وعدم احمللي الزراعي االنتاج مستويات اخنفاض

 ارتفاع سبب مما( وغريها احليوانية واملنتجات واجللود واالصواف كاألقطان) الزراعية والسلع
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 سياسة بفعل هلا، الثمن الرخيصة املستوردة واملنتجات السلع ومنافسة احمللية السوق يف اسعارها

 .2113 عام بعد العراق اتبعها اليت االقتصادي االنفتاح

 

 وتقاوي وبذور معدات من االنتاج مستلزمات تكاليف ارتفاع مشكلة الزراعي النشاط ويواجه

 احمللية الزراعية احملاصيل اسعار ارتفاع سبب وهذا اخلارج، من مستوردة كونها ومبيدات وامسدة

 احملسنة الري لنظم احملدود االستعمال شيوع عن فضال منها، باملستوردة مقارنة احمللية االسواق يف

 والوقت والكمية بالنوعية متطلباتها توفر وعدم املزارعني، قبل من شرائها تكاليف ارتفاع بسبب

 احلكومية االستثمارات ضعف عن فضال بها، اخلاصة للتكنولوجيا العراق الفتقار احملددة

 طارد) الزراعي القطاع بطبيعة تعلق ألسباب االنتاجي الزراعي للنشاط املوجهة واخلاصة

 الزراعة طرق استخدام وختلف الناجح، لالستثمار االساسية البنى توفر عدم بسبب( لالستثمارات

 الدوالرات ملليارات العراق وخسارة الزراعي االنتاج تدهور يف ساهمت العوامل هذه ومجيع والري،

 االمن فان وبالتالي طويلة، سنوات عرب الصالحية واملنتهية واملغشوشة التالفة االغذية استرياد يف

 .باخلطر مهدد العراقي الغذائي

 

 :أتيي ما اىل العراقي، الزراعي النشاط بواقع اخلاص( 11) جدول ويشري

 ،8102لعام  دومن( 12311121) حوالي للزراعة الصاحلة الزراعية املساحات بلغت .1

( %1103و ،%11 ،%.210) وبنسبة" الدين وصالح ونينوى النجف" حمافظات يف وتركزت

 .التوالي على

 متثل وهي دومن،( 133221.3) حوالي ،2112 عام خالل فعال املزروعة املساحات بلغت .2

 يف املزروعة املساحات وتركزت للزراعة، الصاحلة املساحات امجالي من( %2102) حوالي

 .التوالي على( %02..و %102. ،%.0..) وبنسبة" والقادسية واالنبار نينوى" حمافظات

 حوالي ،2112 عام خالل املزروعة وغري للزراعة الصاحلة للمساحات املئوية النسبة بلغت .3

 الزراعية االراضي استصالح وترية وضعف املائية بالشحة تتعلق ألسباب وذلك ،(%.0..)

 ،2113 عام بعد وخاصة الزراعية لألرض املزارعني وهجرة والتصحر العمراني والزحف

 البصرة" حمافظات يف املزروعة وغري للزراعة الصاحلة الزراعية املساحات وتركزت

 ."الدين وصالح وكربالء والنجف

 توزعت ساحبة، ألف( 21213) ،2112 عام يف العاملة الزراعية الساحبات عدد بلغ ..

صالح الدين، نينوى، بابل، " حمافظات يف وتركزت احملافظات، بني نسيب بانتظام
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وأن العجز . التوالي على( %101، %1103، %.110و %1201 ،%.110) بنسبة دياىل، بغداد"

ان، القادسية" بالرتاتب، اما بقية وجد يف حمافظات "نينوى، املثنى، ذي قار، ميس

 احملافظات فال يوجد فيها عجز.

 توزعت وقد عاملة، حاصدة الف( 1112) السنة ولنفس الزراعية احلاصدات عدد بلغ .1

، صالح نينوى" حمافظات يف( للرتكز ميل) ما حد اىل التوزيع ومتساوي نسيب بانتظام

 على( %103، %101، %1101 ،%1103 ،%3202) وبنسبة" الدين، دياىل، النجف، واسط

وقد كانت حمافظات "نينوى، ميسان، واسط، القادسية، ذي قار" يف مقدمة  التوالي،

 احملافظات، وتلتها البقية، وجند ان حمافظات "النجف، دياىل" ال يوجد فيها عجز.

 اغلب ويعتمد الدولي، املعيار حسب حاصدة الف( 01.) حوالي منها العجز مقدار وبلغ

 .للتكاليف ضغطا املتوفرة باحلاصدات واملناولة التأجري آليات على احلبوب مزارعي

 اعتمد حيث طن، الف( 11121.) بأنواعها االمسدة من( الفجوة) االحتياجات مقدار بلغ .2

 ذلك سبب مما االمسدة، من احتياجاتهم لسد واالسترياد احمللية االسواق على املزارعني

 .الزراعي االنتاج تكاليف ارتفاع

 

 

 6112حسب احملافظات لعام  فجوات القطاع الزراعي( 15جدول )               

 
 نسبة متثل املزروعة املساحات وفجوة ،2112 لعام الزراعي االحصائي التقرير/ االحصاء قسم واملتابعة، التخطيط دائرة الزراعة، وزارة/ املصدر

 221 لكل واحدة ساحبة) مؤشر على باالعتماد القياسي الزراعية الساحبات عدد واحتسب مزروعة، غري ولكنها للزراعة الصاحلة الزراعية املساحات

 .علميا بها املوصي الكميات حسب السمادية واالحتياج( دومن 1311 لكل واحدة حاصدة) مؤشر حسب القياسي احلاصدات ومؤشر( دومن

 

العجزالفعليالقياسيالعجزالفعليالقياسي

218079-2719-1825245111792-7846652586389874.725.3266548402نينوى

39872-97-205143545988522.477.620902352262354257كركوك

24134-336065274430822.177.93383712737445735774ديالى

21824-248-121180954732545.254.8248857353247421173االنبار

6419-139-125347135426828.371.7161068645254273134بغداد

33403-210-142704255560238.961.1252578645339427217بابل

16865-71-102861910753310.589.5489234718588312كربالء

14804-297-421748597775223.276.844444918474752455واسط

4587-84-588614492002115.684.44182108836701708624صالح الدين

34740-111964703455923.196.9157129931422266483217النجف

26158-283-96629346-183376181756144.655.437163620القادسية

55301-238-66526022-145345333822423.376.71537872المثنى

25249-602383131-179064949756927.872.222621660ذي قار

3023414-475551249-254727371579228.171.932542779ميسان

5402-63-51961141215132.397.75527972459330البصرة

498125-4780-523010291336684325.674.460758692138455102825502المجموع

مقدار 

الفجوة من 

االسمدة)طن(

النسبة المئوية 

للمساحات 

المزروعة فعال 

من المساحات 

الصالحة للزراعة

النسبة المئوية 

للمساحات غير 

المزروعة من 

المساحات 

الصالحة للزراعة

عدد الحاصداتعدد الساحبات

المحافظة

المساحة 

الصالحة 

للزراعة )دونم(

المساحة 

المزروعة فعال 

)دونم(
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 :أتيي ما قرتحي تقدم ومما

 املائية املوارد يف نسبية بوفرة تتميز اليت للمحافظات الزراعية التنموية االولويات تكون ان .1

 املائي اخلزن مشاريع تشغيل ومتطلبات املائية السنة طبيعة وحسب االساس، بالدرجة

 . العراق يف واالستصالح الري مشاريع وتشغيل

 كما العراقية، الزراعة يف التكنولوجية الفجوة أو العجز توفر ان الزراعة وزارة على .2

 بكافة واالمسدة الزراعية والساحبات احلاصدات من (11) جدول يف التقرير حددها

 الري) احلديث أو احملسن الري وتقنيات الغلة عالية احملسنة البذور عن فضال انواعها،

 .االخرى احلديثة الزراعية والتقنيات( والتنقيط بالرش

 

 

 السياحي النشاطاثنى عشر: 

 حياة يف ومؤثرة فاعلة قوى ميثل واجتماعي اقتصادي ونشاط انسانية ظاهرة السياحة ان   

 حد على ككل والدولة االفراد حياة يف به يستهان ال حيزا حتتل اصبحت حيث اجملتمعات،

 لذلك والسلبية، االجيابية ونتائجها اثارها هلا اخر وانساني اقتصادي نشاط اي مثل وهي السواء،

 منفعة اقصى حتقيق ضمان اجل من القطاع هذا وتفعيل لتخطيط وملحة ماسة احلاجة كانت

 .منه ممكنة

 

 النظر وميكن الوطين، االقتصاد واداء بنيان يف تأثرياتها من تستمد خاصة اهمية هلا السياحة   

 الدولة يف االقتصادية االنشطة مجيع يشمل وفعال متبادل تأثري ذو ديناميكي نشاط انها على اليها

 والفنادق واملوانئ واالتصاالت والرحالت واالستهالك االنتاج: "انشطة يف تتأثر فهي وخارجها

 املناطق على السياحية املشاريع توزيع ان عن فضال ،"وغريها واخلارجية الداخلية والتجارة واملطاعم

 تشغيل فرص اجياد خالل من فيها املعيشة مستويات وحتسني تطويرها على يعمل املختلفة السياحية

 اخرى نشاطات تطوير عن فضال معزولة، أو االقتصادية باملوارد فقرية أو جديدة مناطق يف جديدة

 هذا يدره ملا عام، بشكل االقتصاد ودعم املكاني توازن حتقيق ثم ومن بها والنهوض املناطق بهذه

 يف املستدميتان والبطالة الفقر ظاهرتي معاجلة اىل حمالة ال تؤدي للدخل مدرة فرص من القطاع

 جلميع مكملة صناعة وهي للبلد، االقتصادي التطوير يف تسهم صناعة هي السياحة ان. العراق

 وكذلك( السياحي اجلذب مقومات) اخلام واملواد البشري والعنصر مال راس من مقوماتها
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 أو دةجدي سياحية انتاجية طاقة وتكوين السياحي للمشروع الكفاءة لتحقيق التنظيمية املهارات

 .القائمة السياحية الطاقات كفاءة رفع

 

 11 رقم السياحية املنشآت قانون مثل مهمة قوانني عدة مبوجب يعمل العراق يف السياحي القطاع ان

 بتصنيف اخلاصة .211 لسنة 1 رقم وتعليمات ،1112 لسنة .1 رقم وقانون ،.112 لسنة

 وتعليمات ،2112 لسنة 13 رقم واالثار السياحة وزارة قانون وكذلك السياحية، املرافق وتشغيل

 2112 لسنة 11 رقم والرتاث االثار وقانون ،2112 لسنة 1 رقم واالثار السياحة وزارة تشكيالت

 .والتلف السرقة من والرتاث االثار حبماية اخلاص

 

 :أتيي ما اىل ،2112 عام العراق يف السياحي النشاط مبؤشرات اخلاص( 12) اجلدول ويشري   

 مشتغال،( 1132) حوالي السياحي االيواء وجممعات الفنادق نشاط يف املشتغلني عدد بلغ .1

 عام العراقية احملافظات اغلب يف موزعة سياحية، ومنشأة فندقا( .1.1) يف يعملون

 وبنسبة" والنجف وكربالء بغداد" حمافظات يف السياحية املنشآت وتركزت ،2112

 .التوالي على (%21.1و 33.1% ،31%)

 2112 عام خالل السياحي االيواء وجممعات الفنادق استخدموا الذين النزالء عدد بلغ .2

 بنسبة "وبغداد والنجف كربالء" حمافظات يف اعدادهم وتركزت ،(.111...)

 .الرتتيب على( %2202و %.210 ،202%.)

 حوالي 2112 عام الفندقي النشاط من املتحصلة االمجالية املضافة القيمة بلغت .3

 حمافظات يف املتحصلة املضافة القيمة وتركزت عراقي، دينار مليون( 2.1111)

 .الرتتيب على( %..11و %2..2 ،%301.) وبنسبة" والنجف وبغداد كربالء"

 :من حاليا السياحي القطاع ويعاني

 للمواقع وخاصة العراق، يف السياحية والتوعية واالعالم الرتويج انشطة قلة أو انعدام .1

 تكفي ال حاليا املقدمة السياحية اخلدمات حجم الن والبيئية، والعالجية والثقافية االثرية

 .الداخلية السياحة لرواد

 جتعل ان ميكن واليت العراق، يف املتاحة السياحة واملوارد االمكانات استغالل عدم .2

 .املنطقة يف منافسة سياحية سوقا العراق

 كفاية لعدم وذلك اخلصب، النشاط هلذا الدخول يف اخلاص القطاع دور ضعف .3

 السياحية للتنمية التخطيط اىل واالفتقار السياحية، للمناطق االساسية البنية مشروعات
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 الدينية احملافظات يف واالوىل املمتازة الدرجة فنادق عدد قلة يف مالحمها من واليت

 ".والنجف كربالء"

 

  السياحي القطاع مؤشرات( 12) جدول         

 6112 لعام احملافظات حسب      

 
 .2112 لعام السياحي وااليواء الفنادق تقرير لالحصاء، املركزي اجلهاز/ املصدر  

 

 :يأتي ما يقرتح تقدم ومما

 سياحية اسرتاتيجية ألعداد السياحية بالشؤون متخصص عمل فريق تشكيل ضرورة .1

 . العراق يف السياحي بالواقع للنهوض

 بتسهيالت الدول مجيع ومساواة العراق اىل الدخول تأشريات إجراءات تبسيط العمل على .2

 . الدخول

 اخلضراء االحزمة مشاريع اكمالعلى الوزارات والدوائر ذات العالقة  التأكيد على .3

 .ومتابعها بشكل مستمر ألمتام العمل بهذه املشاريع املهمة العراقية البيئة لتلطيف

 .املهنية الدراسات يف والسياحة الفندقة مادة ادخال يف التوسع ..

 

المحافظة
عدد الفنادق ومجمعات 

االيواء السياحي
%

عدد 

المشتغلين
%

االجور والمزايا 

)مليون دينار(
%عدد النزالء%

االيرادات 

)مليون دينار(
%

المصروفات 

)مليون دينار(
%

اجمالي االرباح 

)مليون دينار(
%

القيمة المضافة 

االجمالية )مليون 

دينار(

%

نينوى

302991.12560.6727780.926010.77540.618470.821030.8كركوك

ديالى

االنبار

32922.23198351986044.7175100622.68893524.93290326.95603223.97589227.2بغداد

70.5390.41480.3283240.410080.32930.27150.38630.3بابل

66744.9302433.11175026.4330072642.6171258486069149.611056747.212231743.9كربالء

0.1-235-0.1-316-110.7310.3810.2172660.25140.18300.7واسط

صالح الدين

34423.2191320.9673515.1230515829.76606018.52165417.74440619.05114118.4النجف

70.5240.3370.1155610.27340.21970.25370.25740.2القادسية

70.5360.41590.480290.14870.11210.13660.25250.2المثنى

110.7520.61160.3164370.29350.32020.27330.38490.3ذي قار

100.7410.41580.4344710.48870.22110.26760.38340.3ميسان

614.16757.4517511.61991382.6231386.545813.7185577.9237328.5البصرة

14841009132100444751007748894100356557100122437100234120100278595100المجموع


