
 بین المناطق الریفیة والحضریة االنقسامسوق العمل للفقراء:  .7
 

 الفقر یرتبط ال . والحضریة الریفیةالمناطق  في كثیراأنھ یختلف و، في العراق غیر الفقراء الذي یواجھ السوق كثیرا عن مختلفایبدو  للفقراء سوق العمل
األسر في  المقارنة بین .االقتصادیة أنواع األنشطة المھمة في مع االختالفاتالقوى العاملة ، ولكن أیضا التوظیف و مشاركة  فقط بانخفاض معدالت

، -، على سبیل المثال التحصیل العلمي وانخفاض الكبیرة حجم األسرة  - المختلفة تماما األسر الریفیة خصائص فقط، لیست والریفیة المناطق الحضریة
 .الریفیة بالنسبة لألسر أعلى بكثیر الفقر، ومعدالت نفسھا لخصائصلحتى بالنسبة ولكن 

 
 والتوظیف، للمشاركة علىھي المعدالت األ األسر الفقیرة من األسر غیر الفقیرة التي تمیز األكثر أھمیة، فان المؤشرات الرئیسة سوق العمل من حیث

فقراء  من المائةفي  81و  الفقراء في المناطق الحضریة من المائةفي  76  ،2007ففي عام   .التوظیف في القطاع العامعلى وجھ الخصوص، معدالت و
في المناطق الفقراء غیر و الحضریةفي المناطق  غیر الفقراء من المائةفي  72و  المائةفي 60  مع مقارنة الخاص، كانوا یعملون في القطاع الریف
 من المائةفي  27  ،2012في عام  .للفقراء، وخاصة لغیر الفقراء، ولكن أیضا للعمالة كمصدر القطاع العام دور، ازداد مع مرور الوقت لكن .الریفیة

 .العامفي القطاع  كانوا یعملون في المناطق الریفیة الفقراء العاملین من المائةفي  22و  العاملین فقراء الحضر
 
 

في األسر الریفیة  لدى االختالفات في قطاعات العمل ھي واحدة من العدید من االختالفات في الخصائص بین األسر في المناطق الحضریة والریفیة.
عمل راكدا بین عامي مستویات من التعلیم أقل بكثیر من األسر في المناطق الحضریة، وبینما ظل التحصیل العلمي بین سكان الحضر في سن الالمتوسط 

  ، ال تظھر المناطق الریفیة العراق عالمات اللحاق بالركب وال تزال متخلفة بشكل كبیر.2012و  2007
 

 سوق العمل في المناطق الحضریة والفقر
 

و البیع  التجارة، باإلضافة إلى ثالثة قطاعات بشكل متزاید في متركزین في المناطق الحضریة الذین یعملون الفقراء، أصبح 2012و  2007بین عامي 
 فقراء الحضر من المائةفي  58  حوالي معا والتي شكلت -المھنیة والتأمین والخدمات  المالیةالخدمات و واالتصاالت؛ النقل والتخزین البناء؛ - بالتجزئة
 بكثیر من أقل في القطاع العام رب اسرة العاملین لدیھااألسر التي  الفقر بین معدالتتكون  . فقراء الحضر في القطاع الخاصاغلب یعمل   .العاملین

للفرد أعلى  نصیب یدعمھا، أعلى للفرددخل  على في القطاع العام التي یوجد فیھا رب اسرة تعمل تحصل األسر  .الحضریة األخرى األسر ھا بینمعدالت
التي یوجد  أن األسر  Oaxaca-Blinderبلیندر -أواكساكا لیالتحل نتائج طریقة أظھرت .الحضریة من األسر مقارنة مع أنواع أخرى، دخل العمل من

  .الفقر نخفاضاب ارتبطت،  أفضل كانت تتمتع كمعدل بخصائص في القطاع العام یعملفیھا رب اسرة 
 
 

 الفقرفي الریف و سوق العمل
 

وظائف غیر  في فقراء الریف العاملین حصة الزیادة الكبیرة في الریفیة ھو بین األسر 2012و  2007بین عامي  أھم تغییر كان، نوع العمل من حیث
في  47  كان حوالي ،2007في عام  :بین فقراء الریف بعیدا عن الزراعة ھناك تحول لقد كان  .لحسابھم الخاص العمل في المزارع بدال من بأجر زراعیة

 .2012في عام  ائةالمفي  30  مقارنة مع، ھذا القطاع یعملون في فقراء الریف من المائة
بحلول عام   .الرجال العاملین من المائةفي  10و  النساء العامالت من المائةفي  27لحوالي   للعمالة الرئیس القطاع كانت الزراعة ،2007في عام 

 االعتماد ھذا األكبر من الجزء حدث .للرجال المائةفي  7و  للنساء المائةفي   23 إلى اإلناث والذكور في وظائف انخفضت حصة الزراعة، 2012
 في حصة أي تغییر أو نقصان دونمن  الزراعیة األسر في انخفاضات حادة جمیعا سجلت الجنوب حیثوالوسط و في الشمال المنخفض على الزراعة

  - لدیھا اكثر من مشتغل كانت التي الى األسر یعزى الریفي التخفیف من الفقركان  ،2012 المدة حتى عام، في عموما التي لدیھا اكثر من مشتغل األسر
الى النصف ( بشكل حاد الفقر انخفضت معدالت .خارج المزرعة یعملاحد اخر على األقل وو، في الزراعة یعمل األقل في االسرة فرد واحد على مع

 من أكثر فقرا ھي الزراعة األسران  لماذا السبب الرئیس .األسر األنواع أخرى من رفاھیة تغییرا طفیفا في كان ھناك، في حین  األسر ھذه بین تقریبا)
في  اقتصرت التحسینات  .الخصائص االختالفات في تعزى إلى وال المقدرة المعلمات االختالفات في إلى حد كبیر ھو لدیھا اكثر من مشتغل التي األسر

األسر  أنواع تقریبا لجمیع زادت معدالت الفقر والجنوب، في بغداد .والشمال و المركز كردستان على التي كانت متنوعة األسر التي شھدتھا الرفاھیة
 .الریفیة
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و  2007الخمس بین عامي  السنوات، وعلى مدى دخل العمل الزیادة في إلى حد كبیر ھو التخفیف من الفقربصورة عامة، ما كان یبرر 

 المكاسب وال لم یتوسع ال التوظیف . في القطاع العام الدخل من العملالزیادات الكبیرة في و تولید فرص العمل الجدیدة تركز، 2012

 بلدھو ان العراق ، في حین في الوقت نفسھ  .الفقراء یعمل فیھا في القطاعات التي، وخاصة في القطاع الخاص بالسرعة التي توسعا فیھا

 الفقر الریفي اتجاھات تقادو ق الریفیة،في المناط كان أسرع 2012و  2007بین عامي  العراقفي  التخفیف من الفقر، فان نسبیا حضري

 ما إذا كانت وندرس للفقراء، سوق العمل فاحصة على نلقي نظرة، في ھذا الفصل  .داخل البالد التوظیف في معدالت االتجاھات أیضا

للنشاط  القطاعات الرئیسة في نظرا لالختالفات الریفیة والحضریة في أنحاء العراق،عبر المناطق  مختلفة للحد من الفقر القوى المحركة

سوق العمل و مخرجات التعلیم تحسن في رافقھا الرفاھیة قد ما إذا كانت تحسینات نحاول أیضا فھم .في جمیع أنحاء البالد االقتصادي

عائدات التوظیف ربما بسبب التحسن في ، األسر معینة من ألنواع فقطالرفاھیة  تحسنت أو ما إذا التركیبة السكانیة في المواتیة والتغیرات

 .قطاعات معینة في

I. این یعمل الفقراء؟ 
 

كانت  .األسر الفقیرة والنساء في بین الرجال ھي أقلمعدالت التوظیف و المشاركة في قوة العمل، فان معدالت األسر غیر الفقیرة مع مقارنة

 ؛2007في عام  لفقراء الحضر المعدالت من أعلى ونصف مراتثالث  تقریبا بین فقراء الریف العاملة النسائیة مشاركة القوى معدالت

 أعلى من تلك في، فإنھا ال تزال منذ ذلك الحین نقاط مئویة 6بنسبة  الریفیة القوى العاملة النسائیة مشاركةانخفاض على الرغم من و

فقراء الحضر، فقراء الریف و بینإلى حد كبیر  متشابھة للذكورالعمل المشاركة وتكون معدالت  بینما  .)30(الجدول  المناطق الحضریة

معدالت  وانخفاض ؛2012و 2007بین عامي  فقراء الحضر بین للذكور والعمل انخفاض معدالت المشاركة احد الفوارق المھمة ھو

 .نفسھاالمدة خالل  بین فقراء الریف اإلناث وتوظیف مشاركة

فقراء الریف الذین یعملون في وظائف غیر  حصة زیادة الكبیرة فيال ھو 2012و  2007بین عامي  أھم تغییر كان، نوع العمل من حیث

في عام  :فقراء الریف بین االبتعاد عن الزراعة فيالتحول   ینعكس ھذا  .لحسابھم الخاص العمل في المزارع بدال من بأجر زراعیة

فقراء  تحول وبدال من ذلك،  .2012 في مائةالفي  30 مقارنة مع، ھذا القطاع یعملون في فقراء الریف من المائةفي  47 كان  ،2007

یعتمدون بشكل  فقراء الحضر أصبحو.   )المائةفي  9( المھنیةقطاع الخدمات والتأمین والمالیة و الخدمات  )المائةفي  23( البناء الى الریف

 %)15(  والتخزین واالتصاالت النقل إلى أیضا انتقلوا ھمولكن ؛2012في عام  ھذا القطاع یعملون في المائةفي  28  مع، البناء متزاید على

 .الخدمات المھنیةوالتأمین وقطاع ة والخدمات المالی

عائدات من كمصدر لل على القطاع الخاص أكثر بكثیر یعتمدون  العاملین الفقراء ،قطاع النشاط االقتصادي نوع و رغم االختالفات في

یعملون في كانوا  فقراء الریف من المائةفي  81و  الفقراء في المناطق الحضریة من المائةفي   76 ،2007في عام  .)164العمل(الشكل 

مع مرور  لكن .في المناطق الریفیةغیر الفقراء و غیر الفقراء الحضر من المائةفي  72و  المائةفي   60 مع مقارنة الخاص، القطاع

فقراء  من المائةفي   27 ،2012في عام  .بالنسبة للفقراءراء، ولكن أیضا ، وخاصة لغیر الفقللعمالة كمصدر القطاع العام دور، ازداد الوقت

 .في القطاع العام كانوا یعملون الفقراء في المناطق الریفیة العاملین من المائةفي  22و  العاملین الحضر
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 الفقراء في المناطق الریفیة في المناطق الحضریة الفقراء    
    2007 2012 2007 2012 

مشاركة القوة 
 العاملة

 69.9 71.9 72.7 74.6 ذكور

 8.6 14.8 3.6 4.4 اناث

معدل 
التوظیف 
الى سن 

 العمل

 65.6 65.1 64.9 68.2 ذكور 

 8.5 14.3 3.2 3.7 اناث

عالقة 
 العمالة

 3 3.7 0.7 1.9 عمل زراعي براتب

 62 44.3 81.2 76.7 عمل غیر زراعي براتب

 26.3 43.2 1.8 2.1 عمل زراعي یعمل لحسابه

 8.7 8.8 16.2 19.4 عمل غیر زراعي یعمل لحسابه

قطاع 
 التوظیف

 30.4 46.9 0.9 3.9 الزراعة والصید 

 0.4 0.2 0.3 1.3 التعدین والمقالع

 6 3.5 9.6 14.7 التصنیع

 1.8 0.9 3.7 1.4 المنشات

 22.6 17.5 27.7 21.3 البناء

 5.9 4.1 13.9 20 التجارة والبیع بالتجزئة

 9.2 8.3 14.8 9.4 النقل والتخزین

 8.9 3.3 12.1 6.4 المالیة والتامین

 9.3 12.4 8.4 14.1 االدارة العامة

 5.6 2.9 6.5 7.7 خدمات اخرى
 

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

المشاركة ارتفاع معدالت ھي  األسر الفقیرة من األسر غیر الفقیرة تمیز التي أھم المؤشرات الرئیسةفان  سوق العمل،ل وبالنسبة وھكذا

 في مختلف أنواع والریفیة تعمل األسر الحضریة ، الفقراء وضمن .القطاع العامالتوظیف في على وجھ الخصوص، معدالت والعمل، و

في القطاع  العام وظائف التي یغلب علیھا القطاعال على، أقلإلى حد ، ووالتشیید البناء قطاع متزاید على اعتماد، مع النشاط االقتصادي

المناطق ، بینما في بین الفقراء بشكل حادفي المناطق الریفیة  لزراعیةالعمالة اانخفضت   .والحضریة كل من المناطق الریفیة في المالي

 .بین الفقراءالصناعي القطاع وقطاع التجزئة و التجارة التوظیف في انخفض الحضریة

 

 2012 و 2007 ، والریفیة الحضریة المناطق لفقراء العمل سوق نتائج :30 الجدول
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 

 واالسر في الحضرلفروقات بین االسر في الریف لابعاد مجرد بعد واحد من بین عدة في النشاط االقتصادي ھي  االختالفات
 

لدى  .والریفیة األسر في المناطق الحضریة بین الخصائص االختالفات في من العدید من فقط ھي واحدة قطاعات العمل في ھذه االختالفات

في  السكان الحضر بین التحصیل العلمي ظل، وبینما األسر في المناطق الحضریة من أقل بكثیر تعلیم مستویات في المتوسط األسر الریفیة

 متخلفة وال تزال التنموي اللحاق بالركب تظھر عالمات ال العراقفي  فان المناطق الریفیة، 2012و  2007بین عامي  راكدا سن العمل

التعلیم  الذین لم یكملوا العراق في المناطق الریفیة في العمل في سن األفراد في حصة طفیفة زیادات في حین أن ھناك .)165الشكل ( كثیرا

 من القوى العاملة المائةفي   38 (على النقیض من أعلى أو التعلیم المتوسط لدیھا الریفیة القوة العاملة مسمن خُ أقل االبتدائي، فان 

 .)الحضریة

 

 

 

 

 

 

 

 

فقراء
غیر فقراء

الحضر الریف

 2012 و 2007 والریف، الحضر في ، الخاص القطاع في التوظیف نسبة :164 الشكل
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

حجم األسرة في المناطق ن متوسط فإذلك وفضال عن تستمر األسر الریفیة في كونھا أكبر بكثیر من األسر في المناطق الحضریة. 

سنة فأكثر،  15عدد البالغین الذین تتراوح أعمارھم أشخاص، یرافقھ انخفاض مماثل في متوسط  7.8الى   8.2الحضریة قد انخفض من 

 معدالت ). في الوقت نفسھ، كانت ھناك زیادة في 166حجم األسرة وعدد البالغین في المناطق الریفیة ظال دون تغییر (الشكل ط فان متوس

االعالة في المناطق الریفیة والحضریة، مع انخفاض في حصة أفراد األسرة في سن العمل. أخیرا، فقد صاحب ذلك انخفاض في حصة 

 ).167املین (الشكل عالبالغین الأفراد األسرة 

 

 المناطق الریفیة، حیث وخاصة في، في مختلف أنحاء العراق التخفیف من الفقر صالح في لم تكنأیضا  التركیبة السكانیة، یبدو أن وھكذا

 في العراق في سن العمل سكان الریف حال، فإن ةأیوعلى   .عدد البالغین الذین یحصلون على دخل في متناسبة دون زیادة یتزاید االعتماد

تراوح ت في المناطق الریفیة السكان في سن العمل من المائةفي  41  كان ،2012في عام  :في سن العمل السكان الحضر أصغر سنا منم ھ

في المناطق سنة  65  و  46 ما بین المائةفي  16في حین أن  في المناطق الحضریة؛ المائةفي  38مقابل سنة  25و  15  بینأعمارھم 

في  أكثر أھمیة، ھما نتائج سوق العملتحسین االستثمار في التعلیم و یشیر ذلك إلى أن  .الحضریة في المناطق في المائة 19مقابل  الریفیة،

رفاھیة زیادة  فيواالسھام  وظائف انتاجیة العثور على إلى سوق العمل الداخلون الشباب، اذا ما استطاع العراق المناطق الریفیة في

  .األسرة

 

 

 

األمیون

لم یكملوا للدراسة االبتدائیة

 على الشھادة االبتدائیةالحاصلون

المتوسطةالشھادة على  الحاصلون

الثانویةالشھادة على  الحاصلون

االعدادیةالشھادة  على الحاصلون

المھنیةالشھادة على  الحاصلون 

المناطق الحضریة المناطق الریفیة المناطق الحضریة المناطق الریفیة

 2012-2007 ، والحضر الریف في االسر ، العمل لعمر نسبة السكان عدد ، التعلیمیة المستویات :165 الشكل
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 تعلیم فضال عن وتكوینھا، حجم األسرة من حیث كبیرة،قطاعھ و نوع العمل من حیثالریف فقراء الحضر و االختالفات بین في حین أن

حضریة سرة تشابھا أل أكثر كانت 2012في عام  العراق المناطق الریفیة فيفي  نموذجیة أسرة فقیرةیبدو ان و، العمل سنفي  البالغین

 ).A 7.1غیر فقیرة (الجدول   أسرة ریفیة من فقیرة

أو  التعلیم االبتدائي األسر لدیھم في المائة من أرباب 85  تقریبا .المعالین منھم من  7، فردا 11 عدد افرادھا متوسط الفقیرة األسر الریفیةفي 

 في الزراعة یعملونأو  %)32( ال یعملون إما الریفیة الفقیرة أرباب األسر من المائةفي   60 أكثر من . أمیون من الثلث وأكثر أقل،

 5حوالي و افراد 9  مع، أصغر العراق ھي في المناطق الریفیة في غیر الفقیرة نموذجیةال فاألسرة .%)11(والتشیید  البناءأو  %)21(

، فان األسر الرباب الوضع الوظیفي من حیث .األمیین) من (ربعھم أو أقل التعلیم االبتدائي لدیھم ارباب االسر من المائةفي  70و ، أطفال

 الزراعة؛ یعملون في أو العاملین غیر كونھم من المائةفي  44 مع في المناطق الریفیة، األسر الفقیرة الى وضع تلك إلى حد ما ھذا مشابھ

 .اإلدارة العامة في قطاع منھم یشغلون وظائف  ئةفي الما 12 ولكن مع

 في الحضرمعدالت فقر اعلى من االسر  في الریفبالنسبة الى ایة خاصیة محددة، تواجھ االسر 
 

التعلیم  حاصلون أرباب األسر من المائةفي  80 مع و، أطفاال منھم  6 افراد، 10  في المتوسط منمتكونة  فقیرةكانت كل اسرة حضریة 

األھمیة النسبیة لالعتماد ،  أعلىنسبة  ، والكبیرة األسر من أحجام مماثالً  اً نمطنجد  .العاملین من غیر منھم المائةفي  32و  أو أقل، االبتدائي

 األسر غیر الفقیرة .في المناطق الحضریة واضح أیضا التعلیم للفقراء، ھوانخفاض مستویات و للفقراء،قطاعات عمل ك والنقلبناء لل

ارباب االسر حاصلین على تعلیم  و األطفال؛ نصفھم من أقل من، افراد 7حوالي اذ یوجد فیھا  من ناحیة الحجم، بكثیر ھي أصغر الحضریة

  .التعلیم االبتدائي أقل من كانوا حاصلین على ارباب االسر فقط من المائةفي  31افضل بكثیر: 
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 المناطق عبر والتوظیف الغیر) على (االعتماد التبعیة :167 الشكل
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 معدالت الفقر فان حجم معینة، خاصیة، ألي خصائصھا من حیث متوسط والریفیة الفقیرة األسر الحضریة بین ھذا التشابھ على الرغم من

  .أعلى بكثیر في المناطق الریفیة

 

معدالت التوظیف بین  تزداد .غیر الفقیرة األسر في المناطق الحضریة في الحجم من أكبر بكثیر عادة ما تكون واألسر الفقیرة األسر الریفیة

 معدالت الفقر .)168(الشكل  في المناطق الحضریة المناطق الریفیة عنھا أكثر من ذلك في ، ولكن كبر حجما بشكل حاداأل الفقیرة األسر

األسر  .الحضریة في المائة في المناطق 3أقل من ، الریفیة في المائة في المناطق 10حوالي  ھي أقل افراد أو 4التي تتكون من  بین األسر

في المناطق  المشابھةالكبیرة  األسر، في حین ان المائةفي   40 حواليتوظیف  معدالت تحصل فردا 11او  10المتكونة من  الریفیة

األسر من الفقراء  التوظیف بین معدالت، انخفضت 2012و  2007وبین عامي   .أقل نقاط مئویة 10حوالي  معدالت فقر تشھد الحضریة

 .الحضریة الكبیرة بین األسر تقرةمس ظلت، في حین أنھا بشكل ملحوظ الكبیرة الریفیة

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 في كل التوظیف، انخفضت معدالت 2012و  2007فبین عامي   .في المناطق الریفیة التعلیم، وال سیما مع بشكل كبیر أیضا الفقر ینخفض

 تقریبا في التعلیم، تضاعف الفقر كل مستوى من مستویات، ولكن في والریفیة كل من المناطق الحضریة التعلیم في من تقریبا مستوى

 معیل االسرةالتي لم یكمل  الحضریة بین األسر التوظیف كانت معدالت، 2012، في عام على سبیل المثال .)169(الشكل  المناطق الریفیة

 في المائة من األسر 16  .التي اكملت التعلیم الثانوي الریفیة بین األسر معدالت الفقر قلیال من أقل ،المائةفي  15حوالي  التعلیم االبتدائي

المناطق  المماثلة في في المائة من األسر 32  بالمقارنة مع ،2012في عام  كانت فقیرة األمیین فیھا من معیل االسرةالتي یكون  الحضریة

في المناطق ، فان نسبة الفقر الفقیرة والریفیة بین األسر إلى حد ما ابھةمتش ألرباب األسر التعلیم في حین أن مستویات الحظ أنھ  .الریفیة

 .مستوى التعلیم، بغض النظر عن أعلى بكثیرھي  الریفیة
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 معیل االسرةالتي یكون  الفقر بین األسر انخفض في حین .معیل االسرةالوضع الوظیفي لالفقر و بین معدالت في العالقة ھذا النمط ویظھر

عاطال  معیل االسرةالتي یكون فیھا  األسر الریفیة الفقر بین ھناك زیادة في، كانت والحضریة كل من المناطق الریفیة في فیھا من العاملین

في  .)170 (الشكل الریفیة أعلى في المناطقھي  فان معدل التوظیف ،معیل االسرةل الوضع الوظیفي بغض النظر عن ومع ذلك، .عن العمل

بكثیر ، وھي أقل المائةفي  24،  الحضریة الفقر في المناطق العاطلین أعلى معدالتمن  معیل االسرةتواجھ االسر التي یكون فیھا  الواقع،

 .المائةفي  30والتي ھي تقریبا ، العاملین من معیل االسرةالتي یكون فیھا  األسر الریفیة الفقر بین من

 

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
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اختالفات و كبیرة لرأس المال البشري أیضا فجوات یرافق ذلك ، فرص العمل أنواع مختلفة من لدیھم فقراء الریف لیس فقط، وبالتالي

 .االجتماعیةالرفاھیة  بانخفاض أیضا یرتبط، كل منھا مع فقراء الحضر مقارنة وتكوینھا حجم األسرةكبیرة في 

حجم ان العالقة بین   .)A 7.2 (الجدول والریفیة األسر الحضریة في األسرة باستھالك ھذه الخصائص ترتبط كیف ندرسس بعد ذلك،

 األسر الریفیة مماثلة لتلك العالقة بالنسبة الىو، للمعدل الوطني ھي مشابھة جداالحضریة  بین األسر ستھالكاال والتعلیم وتكوینھا و األسرة

و البیع التجارة في مجال التصنیع و یرتبط التوظیف السنتین، في كال .المناطق الحضریة)في  أقوى لھ تأثیرات التعلیمعلى الرغم من أن (

 في حین، العاملینغیر لكل فرد بالنسبة ل االستھالك بارتفاع والصحة والتعلیم واإلدارة العامة، والخدمات المھنیة والتمویل والتأمین بالتجزئة

 بنفقات سلبا البناءقطاع في  العمل یرتبط في المناطق الریفیة،و. 2012في عام  ستھالكباال سلبا مرتبطا والتشیید البناءقطاع  یصبح

 أفراد أسرة ان وجود  .العاملة خارج القوة أو عاطال عن العمل معیل االسرةیكون فیھا  الى األسر التي نسبة السنتینكال  في استھالك الفرد

تعوض  لم تعد یةالتقاعد الرواتب أن مما قد یشیر إلى ،2012في عام  الریفیة األسر باستثناء، العام االستھالك یزیدبصورة عامة  مسنین

 بانخفاض یرتبط إلى حد كبیر لم یعد في منطقة ریفیة فان العیش ،2012و  2007عامي  المقارنة بینوب .االعالة معدالتفي زیادة ال

بین االستھالك  االرتباط السلبي، مع ذلك، أصبح معدالت الفقر وحیث ارتفعت  .انخفض فیھا معدل الفقر التي في المحافظات االستھالك

 .2012و  2007بین عامي  أقوىالمناطق الریفیة و

سنتي عبر  .أیضا ھأنماطالفقر وب في تنبؤھذه الخصائص الحدیة ل اآلثار یقدر الذي متعدد المتغیرات نتائج التحلیل  A 7.3 الجدول یبین

 لوجود الحديتأثیر ال ولكن .الفقر تزید من احتمالالمزید من األطفال االسر األكبر وفان أحجام  ،والریفیةلألسر الحضریة  و بالنسبة المسح

مداه ذلك  فيیساوي  اآلنھو  و في المناطق الریفیة، بشكل كبیر تراجعقد  ال فقیرة أم األسرة على ما إذا كانت في االسرة فرد إضافي

التعلیم  قلل، 2012، في عام على سبیل المثال  .الفقر احتماالت بشكل كبیر من معیل االسرة تعلیمیقلل   .لحضریةالتاثیر في المناطق ا

في المناطق  نقطة مئویة 31بنسبة في المناطق الحضریة و نقطة مئویة 19بنسبة  فقیرة خالف ذلكمماثلة  تكون أسرة أن من احتمال العالي

مع  وفي تزاید ھي االوطا مستویات التعلیم حیث ان في المناطق الریفیة، ھو أقوى والتعلیم الفقر بین أن العالقة ومن الجدیر بالذكر  .الریفیة

 .مرور الوقت

في المناطق  نقاط مئویة 4الى  3، بنسبة كونھم من فقراء احتماالت بشكل ملحوظ من اإلدارة العامة في قطاع معیل االسرةعمل یقلل 

 تقلل من، فإنھا 2012في عام ، ولكن 2007في عام  مخاطر الفقر اإلدارة العامة تخفض وظائف لم اطق الریفیة،اما في المن  .الحضریة

 أیضا و البیع بالتجزئة والتجارة قطاع التعدین والمحاجر في، العمل 2012في عام   .المائةفي  12بنحو  فقیرة سرةتكون األ احتمال أن

 ، لم یكن2012، في عام حتمالیة. في المناطق الریفیةاالھذه من  البناءاالشتغال في قطاع  زاد في حین الحضریة لألسر خطر الفقر خفض

التوظیف  .كونھم فقراء احتمال فيأي تأثیر  واإلدارة العامة، والخدمات العامة، والتجارة، والتمویل الصناعة باستثناء قطاعات العمل لجمیع

في  والمرافق العامةاإلدارة العامة والمالیة و المناطق الحضریة؛ واستغالل المحاجر فيالتعدین واإلدارة العامة  - عموما في القطاع العام

 لھا عالقة، في المقام األول وظائف القطاع الخاص، التي تقدم والبناءالزراعة فقطاعي ، مع ذلك الفقر؛ احتماالت تقلل من - المناطق الریفیة

 .فقیرة سرةاأل أن تكون احتمالتزید من  في الواقع أو الفقر مع ضعیفة

قد یكون ذو صلة باالنخفاض في معدالت التوظیف بالنسبة للرجال، والذي یكون قد الرفاھیة في المناطق الحضریة، التحسن المحدود في 

أدناه، یرتبط العمل في یتبین ذلك، كما وفضال عن التعدین والمرافق العامة واإلدارة العامة. قطاعات جوبھ بانتشار وظائف القطاع العام في 

العامة، وخاصة الرواتب التقاعدیة، بانخفاض الفقر في المناطق الحضریة. التحسینات المحدودة في  التحویالتالقطاع العام وتوسع 

. وبین سكان الریف، على والمكاسب من العمل فیھدون أي تحسن ملموس في وظائف القطاع الخاص  جاءت منالتي حدثت الرفاھیة 
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على الرغم من أي تغییر  التخفیف من الفقرالرغم من ارتفاع معدالت الفقر في كل مستوى تعلیمي نسبة إلى المناطق الحضریة، حدث 

ر في ملموس في التعلیم أو في نتائج سوق العمل. في الواقع، األسر الریفیة التي یواجھ أرباب األسر فیھا معدالت فقر أعلى من األس

من العاطلین عن العمل، جزئیا ألن اثنین من المصادر الرئیسة للعمالة من الذكور  معیل االسرةالتي یكون فیھا ھي تلك المناطق الحضریة 

 الزراعة والبناء ال یرتبطان باحتماالت أقل للفقر. -

 

II.  ،العامة والفقر في المناطق الحضریة التحویالتالتوظیف في القطاع العام 
 

، باإلضافة إلى ثالثة قطاعات بشكل متزاید في من العاملین متركزین في المناطق الحضریة الفقراء، أصبح 2012و  2007مي بین عا

في  58حوالي  معا والتي تمثل -الخدمات المھنیة والتأمین و و الخدمات المالیة واالتصاالت؛ والخزنالنقل  البناء؛ - و البیع بالتجزئة التجارة

أغلب فان  ، القطاع العام مھیمنا علیھا أصبح التي، و الخدمات المھنیة، والتأمین، الخدمات المالیة باستثناء .العاملین فقراء الحضر من المائة

 .في القطاع الخاص فقراء الحضر یعملون

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

التي  تلك ، وفي القطاع العام التي یعمل معیلوھا االسر  :األسر ثالثة أنواع من ندرس فإننا، الفقر في المناطق الحضریة بصورة افضل لفھم

في سن  الذین لیسوا أرباب األسربما في ذلك ( العاملین غیر من معیل االسرةون فیھا التي یك وتلك الخاص؛ في القطاع یعمل معیلوھا

ویظھر ، 2012و  2007بین عامي ، واالتجاھات األسر ھذه األنواع من لكل من الفقراءالتوظیف بین  معدالت 172 ویبین الشكل العمل).

خدمات اخرى

االدارة العامة

الخدمات المالیة والتامین

النقل والمواصالت والخزن

التجارة والبیع بالتجزئة

البناء والتشیید

الماء والكھرباء

الصناعة التحویلیة
والمقالعالتعدین 

الزراعة والصید

 العمل قطاع حسب الحضر في الفقراء نسبة :171 الشكل
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األسر التي یعمل فیھا  الفقر بینمعدالت نجد أن   .الفقراء في المناطق الحضریة إجمالي عدد السكان من نسبتھا الرسوم البیانیة 173الشكل 

 المائةفي  11إلى  المائةفي  13.6من  وانخفضت، الحضریة األخرى  في األسرالتي بین أقل بكثیر من تلك  ھي رب العمل في القطاع العام

 .2012و  2007 بین عامي

في عام  الفقر عالیة نسبیا من معدالت كان لھم العاملینارباب االسر من غیر  الخاص و فیھا في القطاع وھامعیلالتي یعمل  األسر بینما  

 16إلى  2007في عام  المائةفي  19من  – العاملین غیرمن  فیھا معیل االسرةاألسر التي یكون  بین الفقر حدة االنخفاض فيكان و، 2007

 رب اسرة فیھا یعمل أسر ال تنتمي إلى أخماس ما یقرب من أربعة، قراء في المناطق الحضریةالف الجزء األكبر من .2012 في المائةفي 

 .2012و  2007بین عامي  قلیال قد تغیر ھذه الفئات عبر الفقراء في المناطق الحضریةفان توزیع ، عموما .في القطاع العام

 مقارنة مع األسر، دخل العمل االعلى لكل فرد  ، یقودھاأعلى دخل للفرد على في القطاع العام معیل االسرةالتي یعمل فیھا  األسر تحصل

دخل  نصیب الفرد من متوسط زیادة في أیضا أكبر ھذه األسر، شھدت 2012و  2007بین عامي و  .ذات الخصائص المختلفة الحضریة

، في المقام األول التقاعدیةالرواتب  دخل الزیادة في بسبب مع مرور الوقت،، فقد انخفض من ناحیة أخرى، العمل غیرمن  الدخل اما .العمل

الفصل  النتائج في وتمشیا مع .التموینیة البطاقة من الضمني في الدخل عن االنخفاض األخرى والتحویالت المحلیة الحواالت تعوض ولم

بالتوظیف في  والمنافع المرتبطة والمتزایدةبالمدخوالت الكبیرة  تتعلق ربما من األسر ھذه األنواع بین الرفاھیة فان تحسینات، السابق

 .القطاع العام

 

 
 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

 

القطاع العام القطاع الخاص ال 
یعملون
القطاع الخاصال یعملون ال یعملون

القطاع القطاع القطاع             

الخاص
القطاع 

العام

ال یعملون

 في االسر نوع حسبب السكان معدالت :172 الشكل
 الحضریة المنطقة

 الحضریة المنطقة في االسر نوع حسبب الفقراء نسبة :173 الشكل
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 التغییر بالنسبة المئویة 2012 2007 دخل كل شخص وفق المكونات
 24.23 196.85 158.46 المجموع 

 29.5 145.18 112.1 العمل

 7.46- 19.58 21.16 من غیر العمل

 27.4 32.1 25.19 االیجار التقدیري

 مكونات الدخل من غیر العمل

 21.35- 1.36 1.73 رأس المال
 31.58 2.75 2.09 التقاعد

 68.86- 0.23 0.73 داخلیة التحویالت
 22.12 3.15 2.58 محلیة

 365.29 0.24 0.05 الحمایة االجتماعیة

 التحویالت األخرى
 66.69 3.39 2.03 القطاع العام

 76.56- 0.08 0.35 القطاع الخاص
 27.88- 8.35 11.58 البطاقة التموینیة 

 341.84 0.03 0.01 الزكاة
 6.5- 14.73 15.76 القطاع العام

 10.24- 4.85 5.4 القطاع الخاص
 

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 للفرد الواحد العمل دخ بسبب من نصیب الفرد من الدخل أدنى مستویاتدیھا لیكون العاملین  غیر ممن یعیلھا فان األسر، من ناحیة أخرى

من األسر  ھذه األنواعفان  ومع ذلك،  .)32(الجدول  ببطء كل منھا ونمت)، أفراد األسرة اآلخرینالتي یحصل علیھا ( المنخفض نسبیا

 .في القطاع العام وھامعیلالتي یعمل  األسرالتي تحصل علیھا  المستویات من ضعف، وأكثر العمل من غیر دخل أعلى مستویات تتلقى

التي  األسر بین العمل من غیر الدخل مع انخفاض في مقارنة ؛2012- 2007 المدة  خالل المائةفي  16بنسبة  ھذه زادت، ذلك وفضال عن

 دخل في في المائة 45 بزیادة تم تعویض ذلكو، الزمن على مرّ  البطاقة التموینیة من دخلال انخفض بینما  .العام القطاعفي  وھامعیلیعمل 

 ھذه األنواع من  .محلیةال كالتحویالتالمستلم  الدخل وضعف العمل غیردخل من أكبر مصدر لل اآلنوالذي یشكل یة، الرواتب التقاعد

رباب أل سمحتانھا  ومن المرجح، األسر في المناطق الحضریة غیرھا من بكثیر بالمقارنة مع أكبر وخاصة عامة تحویالت تستلم األسر

 .مالحظتھاالتي تمت  الرفاھیة تحسینات إلى أدت ربما مع مرور الوقت التحویالتھذه الزیادات في و؛ عاملین غیر أن یظلوا األسر

 بالنس�بة إل�ى أق�للك�ل ف�رد  عم�لدخ�ل و دخ�ل لك�ل ف�رد تتقاض�ى القط�اع الخ�اص ف�ي اوھمعیلالتي یعمل  األسر الحضریة فان في المتوسط،

  .معی�ل االس�رةمع االسر الت�ي ال یعم�ل فیھ�ا  مقارنة عمل لكل فرد اعلىدخل و دخل لكل فرد و العام في القطاع یعملون ارباب االسر الذین

 ض�ئیلة ف�ي س�وى زی�ادة ل�م تك�ن ھن�اك ومع ذلك،  .2012 و 2007عامي  بین المائةفي  20من  قلیال بأكثر الدخلینازداد كال  في المتوسط،

 .التموینیةالبطاقة  في دخل عوضت عن االنخفاضبالكاد  المحلیة والتحویالت في الرواتب التقاعدیةالزیادة الن ، العمل غیر دخل منال

 

 

 

 العام القطاع في نوموظف یعیلھا التي سرلال العمل غیر من المتأتي والدخل العمل دخل 31 الجدول
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 التغیر نسبة   2012 2007 الدخل لكل فرد حسب المكونات 
 18.97 168.62 141.73     المجموع

 9.23 84.36 77.23 العمالة
 15.86 44.02 38.00 غیر العمالة

 51.84 40.23 26.50 التقدیرياالیجار 

مكونات الدخل من 
 غیر العمل

 10.98- 3.35 3.76 رأس المال
 45.28 19.61 13.50 التقاعد

 التحویالت
 65.82- 0.54 1.57 الداخلیة
 100.21 8.01 4.00 المحلیة

 189.47 1.49 0.52 الحمایة االجتماعیة

 خرىاال التحویالت
 26.67- 1.61 2.19 العامة

 26.68- 0.36 0.49 الخاصة
 24.70- 8.96 11.90 البطاقة التموینیة

 55.26 0.09 0.06 الزكاة
 12.68 31.68 28.11 العام

 24.90 12.34 9.88 الخاص
 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

 174 الشكلیبین  في المناطق الحضریة، ضمن القطاع الخاص التوظیف المختلفة حسب قطاعاتب اإلجمالیة ھذه الصورة من خالل تفصیل

والتشیید  البناءقطاعات في   - فقراء الحضر یتركز فیھا الكثیر من القطاعات التي بشكل ملحوظ في زدادتا التوظیف أن معدالت

 في وھامعیلالتي یعمل  الحضریة بین األسر تقریبا قد تضاعفت معدالت الفقر الحظ أن  .الخدمات المھنیةوالتأمین و المالیةالخدمات و

في  فیھاوھامعیلالتي یعمل  الفقر بین األسر انخفض المقابل، في .الخدمات المھنیةوالتأمین و المالیةالخدمات  في القطاع الخاصوظائف 

 .2007في عام  عما كانت علیھ للفقراء حصة أصغر یشكل اآلن، وكالھما والتصنیع و البیع بالتجزئة التجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل عن ونعاطل یعیلھا التي سرلال العمل غیر من المتأتي والدخل العمل دخل :32 الجدول
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  تغیرال نسبة 2012 2007 الدخل لكل فرد حسب المكونات
 21.12 181.70 150.02     المجموع

 22.74 128.46 104.66 العمالة
 4.85 23.63 22.53 غیر العمالة  

 29.74 29.62 22.83 االیجار المفترض

من مكونات الدخل 
 غیر العمل

 22.04 2.29 1.88 رأس المال
 47.93 5.55 3.75 التقاعد

 التحویالت
 51.61- 0.29 0.61 الداخلیة
 80.76 4.31 2.38 ألمحلیة

 221.97 0.83 0.26 الحمایة االجتماعیة

 التحویالت االخرى
 8.74- 1.62 1.77 العامة

 60.42- 0.10 0.25 الخاصة
 26.15- 8.58 11.62 البطاقة التموینیة

 366.30 0.05 0.01 الزكاة
 4.73- 16.58 17.41 العامة

 37.37 7.04 5.13 الخاصة
 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
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 الخاص القطاع في موظفون یعیلھا التي لالسر العمل غیر من المتأتي والدخل العمل دخل :33 الجدول

 الحضریة) المنطقة في الخاص القطاع ( االسرة معیل توظیف قطاع حسبب السكان معدالت :174 الشكل

       الصناعة        الزراعة وصید األسماك       البناء والتشییدالتجارة والبیع بالتجزئة      النقل والخزن     والتأمین لمالیةا الخدمات     
 األخرى
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 بین القطاع العام والقطاع الخاص الرفاھیةشرح االختالفات في  
 

األسر في المناطق  ھذه األنواع من ضمن  من العاملین. ھاأرباب یكون ، المائةفي  70، في العراق األسر الفقیرة الغالبیة العظمى من

، أعلىبشكل  ھذه المعدالتجاءت و العام؛ من العاملین في القطاع معیل االسرةاالسر التي یكون فیھا  تلك ھو أقل بین، فان الفقر الحضریة

 ھل كانت  .)في القطاع الخاص وھامعیلالتي یعمل  بین األسر نقطة مئویة 1.5  (مقابل 2012و  2007بین عامي  نقطة مئویة 2.5بنسبة 

العمالة بین  حجم الفروقات في الكامنة وراء العوامل من أجل فھم؟ عوامل أخرى أو بسبب المؤھالت االختالفات فيب مدفوعة ھذه التغیرات

الفجوة في فصل سوق العمل ل تحلیلفي  ھذه الطریقة وعادة ما تستخدم .Oaxaca-Blinder بلیندر-أواكساكا تحلیل طریقةالفقراء، نستخدم 

 .السبب ھو التمییز ) قد یكون (و المعلمات المقدرة في النموذج القیاسي تعزى إلى تلك التي من العینة خصائص التي تعزى إلى ألجورا

في  الخاص والعام ینفي القطاع وھامعیلاألسر التي یعمل  بین للفقراءالعمالة  في حجم الفرق لشرح ھذه الطریقة نطبق ھذه الحالة، في

 في االختالفات الذي تعللھ والجزء الخصائص االختالفات في الذي تعللھ من ھذا االختالف لجزء القیاس الكمي ھي والفكرة .2012

 ال أم كونھم فقراء احتمالیة ذلك، نقدر ولكي نفعل  .والفقر) الخاصیة بینطبیعة العالقة و قیاس قوة(وھو في ھذه الحالة  المعلمات المقدرة

 .48(الفقیرة وغیر الفقیرة) في العراق الحضریة األسر لكال النوعین من وغیرھا ھامعیلواألسرة  خصائص على مجموعة من

  

2012و 2007لسنتي  المصدر: محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق   

 

 .بالیندر للنموذج غیر الخطي-للقیام بتحلیل اواكساكا STATA" في برنامج nldecompose نستخدم امر "  48

75 

76 

24 

25 

-30 20 70 120

2007

2007

Pu
bl

ic
 a

s r
ef

er
en

ce
Pr

iv
at

e 
as

 re
fe

re
nc

e

Characteristics Returns Interaction

70 

53 

47 

30 

-30 20 70 120

2012

2012

Pu
bl

ic
 a

s r
ef

er
en

ce
Pr

iv
at

e 
as

 re
fe

re
nc

e

Characteristics Returns Interaction

 االسرة لمعیل العمل قطاع بحسب السكان بین الفقر معدالت في االختالف عناصر تحلیل :175 الشكل
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 االختالفات في أغلب  األسر الحضریة ھذین النوعین من بین الخصائصاالختالفات في تفسر ، السنتینكال  في ھأننتائج ھذه العملیة تظھر 

 ارتبطتو، كمتوسط أفضل خصائص تحملالعام  في القطاع وھامعیلالتي یعمل  األسر، كانت وبعبارة أخرى .)175 (الشكلالفقر  معدالت

 وربما، أكثر أھمیة قد أصبحت خصائص مماثلة بامتالك المرتبطة یبدو ان العوائد، باإلضافة إلى ذلك، 2012في عام   .الفقر بانخفاض

 من سوق العمل فيالمتزاید  مع العائد وھذا یتماشى  في القطاع العام وھامعیلالتي یعمل  بین األسر الرفاھیة األسرع في التحسینات تفسر

ونبدأ  العراق في المناطق الریفیة في التي تواجھ الفقراء إلى سوق العمل ننتقل وبعد ذلك،  .في وقت سابق الملحوظة العمالة في القطاع العام

 .في المناطق الریفیة الفقراء ال یزال یعتمد علیھ الكثیر منوالذي ، القطاع الزراعي لطبیعة بوصف موجز

III. 2012 لغایة 2007والزراعة في العراق،  یةالریفالمناطق في  العمل 
 

في المائة  16 مثلت الزراعة ،1971في عام   .واضحتدھور بشكل یلكن یبدو، انھ االن  ،في العراق تاریخیة اھمیةحظي القطاع الزراعي ب

 قطاع انھ كان من المسلم بھ قت،في ذلك الو .من إجمالي العمالة المائةفي  55و  الناتج المحلي اإلجمالي مسنحو خُ و القیمة المضافة، من

المحاصیل " أن  1974الدولي لعام  تقریر للبنك ویشیر .البنیة التحتیة الالزمةواإلنتاجیة  نحو زیادة االستثمار القلیل من مع، متخلف

غیر قابلة  أصبحت فیھ إلى حد في التدھورلھ  كان قد سمح، والكثیر منھا ھاوإھمالاالراضي سوء استغالل  من اً قرون عكستالزراعیة، 

 49 .للزراعة

الصناف   توزیع بذور الزراعة من خالل الخاص في القطاع في تشجیع االستثمار الدولة، حاولت المبكرة حسین سنوات حكم صدام خالل

 بینما توسعت .الري الكبیرة في واالستثمارات للزراعة المقدمةاإلعانات زادت من ، والمحاصیل المسوقةأسعار ورفعت ،  الغلة عالیة

بعیدا  واالستثمار الحرب العراقیة اإلیرانیة اتجاه العمل حولت  50 .التراجعفي  غالت الحبوب، استمرت خالل الثمانینات واإلنتاج المناطق

 غزو صدام بعدو  .إیران على الحدود مع المحافظات الجنوبیة في البنیة األساسیة في أضرار كبیرة وتسببت في، الزراعي القطاع عن

المدخالت من المواد الغذائیة و الواردات الحصول على تصدیر النفط عدم القدرة علىقید و، واسعة النطاق عقوبات فرضت، للكویت 

حوافز قدم و، للشعب العراقي األمن الغذائي قدرا من بعد ذلك ضمن نظام التوزیع العام (البطاقة التموینیة) في حین أن إدخال .الزراعیة

 .واالستثمار الخاص أسعار المنتجین، وخفض نتاج الحبوبإل كبیرة سلبیة

 دیمیة في زراعیة مناطق جزءا كبیرا من تضم التي في وقت مبكر من التسعینات المتمتعة بالحكم الذاتي منطقة كردستان إنشاء وأعقب

بین و على طول بقیة مناطق العراق في الزراعيالنشاط یمتد  .الكردیة الثالث في المحافظات النسبي واالستقرار السالم عقود من، شمالال

، في ھذه المنطقةالملوحة منسوب المیاه و، نظرا النخفاض تحدیا كبیرا تاریخیا ملوحةال وشكلت  .الري ویعتمد على، والفرات دجلةنھري 

والتمویل غیر الصیانة نتیجة ، لريشبكة اخاصة ب، ووالبنیة التحتیة المادیةعندما  تدھورت الخدمات الزراعیة  االنتشار ةواسعوأصبحت 

 51 .في التسعینیات بالد ما بین النھرینھوار الھائل أل التصریف بسببفي الجنوب  على سبل المعیشة اآلثار السلبیةت تفاقم . الكافیین

في  األراضي الزراعیةاستخدام  من أجل قیاس .أدناهصور العراق مقاس كمیا وم في جمیع أنحاء النشاط الزراعي المكاني في التباین

النسبة الحصة ب تقدر التي (2011) وآخرون فریتزالتي انتجھا   Global Hybrid  (0611-2012 V2)  مجموعة بیانات، نستخدم العراق

 الكلیة بمنطقة البكسل ھذه النسبة بضرب  .)2(طة یالخرعلى  واحد كیلو متر مربع بكسل داخل المستخدمة للزراعة من األراضي المئویة

 .العراق -أ 419). الموقف االقتصادي الحالي واالفاق للعراق.تقریر رقم 1974البنك الدولي (  49
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metacrs7073/m1/1/high_res_d/RS21516_2003May13.pdf50 
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استخدام  نحسب لكل بكسل الرقعة الزراعیة من خالل تجمیع .األراضي الزراعیة الستخدام المساحة اإلجمالیة قدر من نحصل على

 مساحة ضمن مجموع استخدام األراضي الزراعیة من الحصة اإلجمالیة بتحدید وھذا یسمح لنا .المقاطعة على مستوى األراضي الزراعیة

 والفرات دجلةبین نھري و وحولھا في كردستان النشاط الزراعي على تركز بوضوح، ما یدل )3(الخریطة  في، كما ھو موضح المنطقة

 .قار وذي والقادسیةكربالء واسط وبابل، ودیالى و في بغداد

  
  2011المصدر: حسابات الكادر إستنادا على فریتز وآخرون  2011المصدر: فریتز وآخرون 

 

قیاسا  أدناه نستخدم .والنزاعالطقس  كاستجابة لصدمات خصوصا ،الزمنمع مرور  یتفاوت یمكن أیضا أن النشاط الزراعي ولكن

 بما في ذلك األراضي للمناطق، الغطاء النباتي، والذي یحدد مع مرور الوقت داخل االقلیم الغطاء النباتي كثافة أو شدة أو لالخضرار

 Normalized Differentiated تنوع الغطاء النباتي  مؤشر ھو األكثر شیوعا لالخضرار المقیاس .الغطاء الحرجيالزراعیة و

Vegetation (NDVI) الغیاب  (اشارة إلى، 1- بین االخضرار قیم یحتسب ھذا المؤشر .بیانات االستشعار عن بعد من، وھو مشتق

 المعدة من قبل NDVI بیانات مؤشر، نستخدم في ھذا التحلیل .   52 للغطاء النباتي) كثافة ( اشارة الى أعظم 1للغطاء النباتي ) و  الكامل

ما  شھر نصف كل  (GIMMS) العالمیة لرسم الخرائط وعمل النماذجالدراسات  (ناسا) والفضاء الوطنیة للمالحة الجویة اإلدارة األمریكیة

 .)2013وآخرونتشو ( العراقكافة مناطق متاحة ل ةمربع اتكیلومتر 8أكثر من  على بكسل االخضرار التي تقیس 2009و  2003بین 

االنحراف ،  نصف الشھریة وسط الشبكة  :االقلیم إحصائیة على مستوى ثالثة قیاسات نحصل على، نصف شھریة بكسل بیانات لكل

في الوقت  نصف الشھریة ھذه اإلحصاءات كل من یتم تجمیع ثم . نصف الشھري قصى للشبكةاأل والحد ، نصف الشھري المعیاري للشبكة

و  2007و  2005و  2003االعوام في  مستوى االقلیم التباین على 4 خریطةتبین ال  .ى السنويالمستو التحلیل علىنتاج المناسب إل

 وبسبب  .والفرات نھري دجلة وعلى طول القریبة من بغداد المناطق فضال عن الشمال في أقصى اعالی ااخضرار ظھرت يتال 2009

) 2012صور االقمار الصناعیة لتقدیر المساحة المزروعة الكلیة لجزء من العراق یعرض جبس�ون وغی�ره ( باستخدام مؤشر الغطاء النباتي استنادا الى 52
مقارن�ة م�ع الم�دة الت�ي تلیھ�ا م�ن مؤش�ر الغط�اء  2003ال�ى س�نة  2000تدھورا للمناطق المزروعة من فترة العقوب�ات االخی�رة وبحس�ب الص�ور م�ن س�نة 

 .2011الى  2008النباتي بحسب الصور الملتقطة من عام 

 للزراعة المستخدمة االراضي من المئویة النسبة :2 الخریطة
 مربع متر كیلو لكل

 لمجموع الزراعیة االراضي استخدام نسبة :3 الخریطة
 االراضي مساحة

 نسبة الزراعة للمنطقة نسبة الزراعة للمنطقة
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 التباین في .الجنوبیة كمتوسط المناطق من االخضرار من أعلىمستویات  لھانجد ان  العراق فان محافظات شمال، الظروف المناخیة

و  2007عامي بین  الجفاف على سبیل المثال، .االخضرار قیاسفي أیضا تؤثر  تحلیلسنوات الخالل  السنویة ھطول األمطار مستویات

 .االخضرار االدنى قیاسات یتوافق مع العراق محافظات شمال في 2008

 

 
 المصدر: حسابات المؤلف 

 

 الزمن عبر االخضرار في التغیرات المتباین النباتي لغطاءا تغطیة مؤشر : 4 الخریطة

 للعراق mu-nviتغطیة 
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في  في الغالب العنف ركزت وقد  .تدمیر واسع للبنیة التحتیةالموارد و من مزید إلى تحویل العراق في 2003في مرحلة ما بعد  أدى الصراع

 التحسن رافق وقد  .ظلت ھادئة نسبیا والجنوب كردستان و الوسط، في حین أن بقیة الوسط؛ فيدیالى االنبار ومحافظات و، والشمال بغداد

، في المحافظات الجنوبیة ولكن أدناه؛ كما سوف نبین ذلك البالد، في بعض أجزاء االقتصاد الریفي إحیاء في الریف في الوضع األمني

 مع استمرار مكان یذھبون إلیھ، لیس امامھم من الزراعة یتركونبینما الناس و بشكل حاد، الزراعة تعتمد علىالتي  الفقر بین األسرارتفع 

 . االقتصاد المحليالركود في 

 

 ن والمكاناالوظائف الزراعیة: التطور عبر الزم 
 

للرجال  المائةفي  10و  العامالت العراقیاتالنساء  من المائةفي  27لحوالي  للعمالة الرئیس القطاع كانت الزراعة ،2007في عام 

  .53للرجال المائةفي  7و  للنساء المائةفي  23إلى  اإلناث والذكور في وظائف انخفضت حصة الزراعة، 2012بحلول عام   .العاملین

في عام  في المائة 10من  في الزراعة وھامعیلالتي یعمل  األسر الذین ینتمون إلى نسبة السكان في ھناك انخفاض، كان وتمشیا مع ذلك

 تزاید جنبا إلى جنب مع في الزراعة ثابتال نتیجة للعمل لیس العمل كقطاع الزراعة تراجع أھمیة  .2012في عام  في المائة 7إلى  2007

 مع، 2012و  2007بین عامي  والنساء لكل من الرجال العمالة الزراعیة مطلق في وجود انخفاض یرجع إلى بل العمالة غیر الزراعیة

 .)176الشكل ( في سن العمل وظیفة للرجال 150600للنساء و وظیفة 34500

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

انخفضت ھذه التقدیرات  2012في المئة من االناث في سن الذكور وبحلول  3في المئة من الذكور في سن العمل و  8احتلت الزراعة  2007في عام   53
 .في المئة على التوالي 2في المئة و  6الى 

اناث اناثذكور ذكور

اناثذكور

التغیر 

)2007 نسبة الى عام 2012في عام (

 2012 و 2007 ، والنساء للرجال الزراعة في الوظائف :176 الشكل
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الوسط  والنساء في الشمال والوسط والجنوب، الرجال في :الزراعة العاملین في انخفاض عدد، بسبب للجزء األكبربالنسبة  ذلك وقد حدث

وفي ، 2012و  2007بین عامي  الوظائف للرجال في عدد زیادة كبیرة ذلك صاحب ، الشمال والوسطو  في كردستان بینما .والجنوب

 .)177(الشكل  العمالة الزراعیة االنخفاض في للتعویض عن ضافیةاإل عملالمن فرص  كان ھناك القلیل الجنوب،

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

وبغداد ، مثلت كردستان 2007في عام  .)178(الشكل  في عموم العراق الزراعیة لفرص العمل في التوزیع المكاني ھذه التغیرات وتظھر

ما تشكل اآلن و حصتھا منھا زیادة في كل شھد، 2012بحلول عام   .للنساء الزراعیة فرص العمللجمیع  المائةفي  35 مجتمعةالشمال و

بشكل  للمرأة الزراعیة فرص العملفي الجنوب الوسط و أھمیة انخفضت المقابل، في . في الزراعة للنساء العملفرص  یقرب من نصف

 حیث في الجنوب،، وخاصة على التوالي)٪ 23٪ و 40من وھو ما یمثل أكثر ( 2007في عام  أكبر بكثیر مكاني عمل كانتا حیث كبیر،

 .الى النصف انخفض حصتھ

أن  من، على الرغم للرجال الزراعیة فرص العملفي بغداد و كردستان حصة مع زیادة في إلى حد على الرجال، ینطبق مماثل وھناك اتجاه

 الجنوبوفي  )نقاط مئویة 5(بنسبة  في الوسطانخفاض و، %)23 (حوالي في الشمال دون تغییرمن وكانت  منخفضة نسبیا؛ ھامستویات

 .2012في عام  للرجال والنساء زراعیةال فرص العملالجنوب نصف الوسط و وفر، ن ذلكولكن على الرغم م ) .نقاط مئویة 4بنسبة (

ربع ، مثلت 2007في عام  :العامالتعدد قلیل من النساء ل فرص العملل مھمامصدرا الزراعة تعد  ،بغداد باستثناء، في جمیع أنحاء البالد

 حصتھا في حین أن  .في الجنوب المائةفي  30 أكثر من و والوسط، الشمالفي  المائةفي  35من ، وأكثر في كردستان العامالت النساء

 العمل أھم قطاعات من ال تزال واحدة، فإنھا لإلناث الكلیة انخفضت العمالة حیث في الجنوب، انخفاض حاد مع إلى حد ما، تراجعت

وأقل من ، في الزراعة یعملون والوسط في الشمال العاملینالرجال  % فقط من15أخرى،فان ، من ناحیة اما بالنسبة الى الرجال  .للنساء

التقسیمات  في جمیع واضح 2012بحلول عام  عمالة الذكور في دور الزراعةفي  التراجعونجد   .التقسیمات األخرى في المائةفي  10

 .)179(الشكل 

فرص العمل الزراعیة: الذكور

فرص العمل الزراعیة: االناث

فرص العمل االجمالیة: الذكور

فرص العمل االجمالیة: االناث

كردستانبغدادالشمالالوسطالجنوب

 الجغرافي التقسیم حسبب ونساء رجال ، الكلیة والوظائف الزراعة في الوظائف عدد في التغیرات :177 الشكل
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 ع من غیر الزراعةیالفقر في المناطق الریفیة والتنو 
 

 :األسر أربعة أنواع تبادلیة من نحدد غیر الزراعي؛ع یتنوالفرص لل ودراسة للزراعةالدور المتغیر و، لالقتصاد الریفي من أجل فھم أفضل

 االسرة غیر الزراعیة: اسرة ال یعمل اي من افرادھا في الزراعة 
  االسرة الزراعیة: اسرة یعمل جمیع افرادھا العاملین في مجال الزراعة 
  االسرة المتنوعة: اسرة یعمل فیھا على االقل فرد واحد في الزراعة وواحد على االقل خارج الزراعة 
 فرد من افرادھا أيمل فیھا االسرة التي ال تعمل: اسرة ال یع 

امرأة رجل

الجنوب

الوسط

الشمال

بغداد

كردستان

كردستانبغدادالشمالالوسطالجنوب

2007امرأة 

2012امرأة 

2007رجل 

2012رجل 

 2012 و 2007 ، جغرافي تقسیم كل في الزراعیة العمل فرص نسبة :178 الشكل

 2012 و 2007 ، جغرافي تقسیم كل ضمن والنساء للرجال العمل لفرص كمصدر الزراعة نسبة :179 الشكل
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في  من سكان الحضر المائةفي  92و  ،2012في عام  من السكان المائةفي  83لسكان العراق: غلبیة الكبیرة األ غیر الزراعیة األسر تمثل

 47 من، ھذه األسر في حصة كبیرة كانت ھناك زیادة في المناطق الریفیة، . )34 الجدول ( غیر زراعیة أسر كانوا ینتمون إلى 2012عام 

، فإن على سبیل المثال .المرتبطة بالزراعة األسر في حصةانخفاض كبیر و ؛2012عام  في المائة في 63إلى  2007في عام  المائةفي 

في عام   .مئویة نقاط 5بنسبة  المتنوعة األسر في وانخفضت الحصة .نقطة مئویة 10,5 انخفضت بنسبة الزراعیة األسر السكان فيحصة 

في  45 مقارنة مع، فیھاواحد  على األقل عضو في الزراعة یعملینتمون الى اسر  من سكان الریف المائةفي  30أقل من  كان ،2012

 ینتمون إلىكانوا  2012في عام  من سكان الریف ٪7و  من السكان المائةفي  6ما یقرب من فإن  ذلك، فضال عن  .2007في عام  المائة

 .أي فرد یھاأسر ال یعمل ف

 

 التغیر ( نقطة مئویة)  ألحضریة الریفیة المجموع  حصة السكان الذین ینتمون الى
 الحضر الریف االجمالي 2012 2007 2012 2007 2012 2007

 0.05- 16.30 3.87 91.91 91.96 63.38 47.08 82.90 79.03  ةیغیر الزراع
 0.04 10.50- 2.65- 1.20 1.16 14.10 24.60 5.27 7.92  ةیزراع

 0.32- 5.14- 1.32- 1.63 1.95 15.52 20.66 6.02 7.34  متنوعة
 0.34 0.64- 0.10 5.26 4.92 7.01 7.65 5.81 5.71  غیر عاملة
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 األسر في انخفاضات حادة جمیعا  الجنوب والتي سجلتوالوسط و في الشمال المتقلص على الزراعة االعتماد ھذا الجزء األكبر من حدث

جمیع  التي كان األسر في، فان حصة السكان في الشمال  .) 5(الشكل  متنوعة األسر في حصة أي تغییر أو نقصان مع عدم وجود الزراعیة

 في الجنوب  .المتنوعة األسر تقریبا في أي تغیر لم یكن ھناك في حین نقطة مئویة 11انخفضت بنسبة  الزراعة یعملون في أعضائھا

 الزراعیة في بین األسر الذي حدث كبراأل خفاضن، على الرغم من االتراجعت األسر ھذین النوعین من كل من فان حصص والوسط،

إلى حد  زادتوكردستان قد  بغداد في غیر الزراعیة األسر حصة، في حین أن نجد المقابل،  في  .في الجنوب المتنوعةبین األسر الوسط و

 .المتنوعة األسر حصةزادت ، ولكن  الزراعیة األسرحصة  انخفضتفیما ، ما

 باربع نقاط مئویة التوظیف معدلانخفض و، 2012عام و 2007في عام  الفقر أدنى معدالت في المناطق الریفیة غیر الزراعیة لألسركانت 

 األسر ال  .فقراء الریف من المائةفي  60 فھي تشكل الیوم، حصتھا زیادة كبیرة في بسبب وجودو ومع ذلك،  .)35 (الجدول ھذه المدةفي 

في  الفقر العالیة من في المعدالتتستمر و، الخمس  سنواتال على مدىالرفاھیة كبیرة في  تحسینات شھدت ةالعامل األسر غیر وال الزراعیة

في  المائةفي  26 من فقراء الریف الزراعیة بین األسر انخفضت حصة  .على التوالي المائةفي  37و  المائةفي  40 بحوالي ،2012عام 

 الریفیة بین األسر الرفاھیةفي  تحسینات أكبر وحدثت  .السكان حصتھا منتقلص  بسبب 2012في عام  المائةفي  18إلى  2007عام 

من ، فقراء الریف كما حدث لحصتھا في ،المائةفي  27إلى  المائةفي  50، من عمالتھا معدالت تقریبا انخفض إلى النصف التي، المتنوعة

 .المائةفي  13إلى  المائةفي  26

 

 .التي شھدتھا االسر المتنوعةالرفاھیة ظ في الفقر في الریف كانت تدفعھ التحسینات في وھكذا یبدو ان االنخفاض الملحو 

 2012 و 2007 ، والریفیة الحضریة المناطق في لالسر المختلفة االنواع نسبة :34 الجدول
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 

 

 الفقراءمن حصة ال نسبة الفقر االسر الریفیة

2007 2012 2007 2012 

 59.75 40.26 29% 33%  االسر غیر الزراعیة 

 18.22 25.71 40% 41%  االسر الزراعیة

 13.45 26.33 27% 50%  االسر المتنوعة

 8.57 7.69 37% 39%  االسر غیر العاملة

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

 )181تخفي ھذه االتجاھات الشاملة تحسینا وسوءا كبیرا في مختلف المناطق الریفیة في البلد (الشكل  

  ؛انخفاض الفقر بین جمیع االسر الریفیة في كردستان وخصوصا بین االسر غیر العاملة 
   ؛) بین جمیع االسر الریفیة في المناطق الوسطىالمائةفي  61و  47الفقر (بین نسب انخفاضات كبیرة جدا ومھمة في  
  ؛ر العاملة في المناطق الریفیة من الشمالانخفاضات حادة في المعدالت لالسر المتنوعة زیادات كبیرة في الفقر لالسر غی  
 ؛زیادات في الفقر في المناطق الریفیة من بغداد 
  زیادات  كبیرة ومھمة في معدل حجم الفقر بین االسر الزراعیة الریفیة وغیر العاملة في الجنوب . 

زادت  والجنوب، في بغداد .والشمال والوسط انكردست المتنوعة اقتصرت على األسر التي شھدتھا الرفاھیةفي  تحسیناتفان ال، وبالتالي

 الزراعة كلیا على التي كانت تعتمد في الجنوب الریفیة بین األسر ولكن بصفة خاصة، األسر الریفیة أنواع تقریبا لجمیع معدالت الفقر

 .2012في عام  المائةفي  75 إلى نسبة ضخمة ھي 2007في عام  المائةفي  47ھي  النسبة التي كانت اصال عالیة من :للعمل

 

كردستانبغدادالشمالالوسطالجنوب

االسر غیر العاملة

االسر المتنوعة

االسر الزراعیة

االسر غیر الزراعیة

 2012 و 2007 ، جغرافي تقسیم كل في االسر من المختلفة االنواع نسبة :180 الشكل
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 في.   A.4) (الجدول مستوى المحافظة على مصنفةتكون  عندما أكثر وضوحا ھي الریفیةالفقر في المناطق  في التقسیمیة ھذه االتجاھات

 تمثل ھذه  .2012 فقیرة في الزراعیة في المائة من األسر 70المثنى، كان أكثر من قار و وذي ومیسان ربع القادسیةالجنوبیة األ المحافظات

في  نقطة مئویة 30وأكثر من  ،القادسیة و المثنى في نقطة مئویة 15من ، وأكثر ھذه األسر من بین 2007إلى  نسبة الفقر زیادة كبیرة في

 في كل من ھذه 2012في عام  المائةفي  50فوق  حجم االسرة كانت معدالت، متنوعةالو غیر الزراعیة األسر حتى بین  .قار وذي میسان

 في ھذه األسر بیناالسرة  حجم معدالت نخفاض فيالاعلى الرغم من ومیسان، قار و وذي القادسیة الفقر فيزیادة في نتیجة لل، المحافظات

 باستثناء،  والمتنوعة الزراعیة بین األسر في معدالت الفقر كبیرة جمیع المحافظات انخفاضات شھدت، الوسطى المنطقة ضمن  .المثنى

 .نسبیا مستویات منخفضة من بشكل متواضع معدل الفقر فیھا انخفض حیث، النجف

، على سبیل وأربیل في النجف  .الزراعةالمتنوعة خارج مقارنة مع تلك االسر  الزراعیة األسر أعلى بین أن الفقر ھو دائما لیس لكن

 نصف األسرفإن ، في البصرة المقابل، في  .في الزراعة األسر تلك تقریبا ضعف ھي المتنوعة بین األسر الفقر معدالتنجد ان المثال، 

 انخفض أنھ من دون استثناء، أیضا ومن الملفت للنظر  .المتنوعة األسر مسخُ  مقارنة مع، ھي فقیرة على الزراعة كلیا التي تعتمد اعتمادا

الفقر  في حین زاد الزراعیة؛األسر غیر و المتنوعة األسر رفاھیة تحسنت حیث فیھا المحافظات بشكل عام في الفقر في المناطق الریفیة

 )A 7.5 (الجدول  ھكذالم یكن الحال  عندما الریفي

 انخفضت معدالت، في الوقت نفسھ  .الزراعة بعیدا عن األسر الریفیة انتقال فيھناك  كان، یبدو أنھ 2012 -2007المدة خالل  عموما،

عند  .األسر خرى مناألنواع ألل الرفاھیة تغییرا طفیفا في كان ھناك، في حین المتنوعة بین األسر النصف تقریبا)(الى  بشكل حاد الفقر

 األسر الفقر بین، انخفض على سبیل المثال الوسط في :تفاوتا كبیرا تخفي واالتجاھات، فان ھذه األنماط العراق النظر الى جمیع أنحاء

 من وراء بعض العوامل أن نفھم، نحاول ذلك بعد  .الزراعیة بالنسبة لألسرخاصة بو، كان العكس ھو الصحیح في الجنوب بینما الریفیة؛

 .إلى أقصى حد ممكن ذه التغییراتھ

 

االسر غیر العاملة

االسر المتنوعة

االسر الزراعیة

االسر غیر الزراعیة
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  التعلیم  :رأس المال البشري

 

 التي تعتمد على األسر قد تكون وبعبارة أخرى،  .لھذه األسر رأس المال البشري مؤھالت االختالفات في الفقر أنماط واتجاھات تمثل ربما

  .التعلیم العالي نحو ھذه األسر في تكوین یمثل تحوال المتنوعة بین األسر الرفاھیة والتحسین في؛ تعلیما ألنھا أقل أكثر فقرا ھي الزراعة

التعلیم  من ذوي المائةفي  90مع ما یقرب من  منخفضة، مستویات تعلیم في المتوسط لدیھا الزراعیة أن األسر یبدو، فإنھ الریفیة بین األسر

 أقل من ولكن الزراعیة األسر من أعلى نسبیا تعلیم مستویات ةالمتنوعاألسر فان لدى ، من ناحیة أخرى .)182(الشكل  أو أقل االبتدائي

 .2012و  2007بین عامي  المتنوعة بین األسر التعلیم في مستویات تحسنا كبیرا یبدو أن ھناك ومع ذلك، ال .غیر الزراعیة األسر

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 تعلیم مع التعلیم،، كذلك الحال مع كبیر مكاني تباین ھناك في االقتصاد الریفيدور الزراعة بشأن الفقر و الشاملة تماما كما في الصورة

 مستویات التعلیم تحسن كبیر في كان ھناك، في كردستان  .في الجنوبأدنى  تعلیممع مستویات  و، في كردستان ومتحسن نسبیا  أفضل

 بین األسر  .العاليوالمتوسط  الى التعلیم أو أقل التعلیم االبتدائي التحول من مع، 2012و  2007بین عامي  األسر الریفیة لجمیع أنواع

، أي بانخفاض 2012في عام  المائةفي  82ھي  أو أقل على تعلیم ابتدائي الحاصلین األفراد كانت نسبة، في كردستان الریفیة الزراعیة

في  الریفیة الزراعیة األسراذ ان لدى   .تغیر بسیط، كان ھناك األخرى الجغرافیة التقسیمات، بینما في 2007منذ عام  نقاط مئویة 8نسبتھ 

  .2012في  التعلیم االبتدائي لم یكملوا أخرى المائةفي  30و ، ألمییناھم من  األفراد من المائةفي  50 مع مستویات التعلیم، أدنى الجنوب

 .التعلیم بالتغیرات في لیست لھا عالقة األسر الریفیة جمیع أنواع الفقر بین في ، یبدو ان الزیاداتفي الجنوب وھكذا،

  العملقطاع 

 

 كان التنویع لفھم ما إذا، المتنوعة بین األسرعلى وجھ الخصوص، و في المناطق الریفیة، األفراد بین العملقطاعات  ننتقل إلى بعد ذلك،

 44 من العاملین في الزراعة انخفضت حصة، في المناطق الریفیة العاملین األفراد بین جمیع .في بعض القطاعات متركزا غیر الزراعي

االسر 

غیر العاملة
االسر 

المتنوعة
االسر 

الزراعیة

االسر 

غیر الزراعیة

المھنیةالشھادة على  الحاصلون

االعدادیةالشھادة  على الحاصلون

الثانویةالشھادة على  الحاصلون

المتوسطةالشھادة على  الحاصلون

 على الشھادة االبتدائیةالحاصلون

لم یكملوا للدراسة االبتدائیة

 األمیون

 2012 و 2007  االسر من مختلفة ألنواعل التعلیمي التحصیل :182 الشكل
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قطاعات الصناعة في  فرص العمل زیادة خاللذلك من  وقد تم تعویض .)36(الجدول  2012و  2007ما بین عامي  الربع إلى حوالي في

ومع   .نفسھ النمطغیر الفقیرة األسر الفقیرة و اتبع األفراد من، بشكل عامو  .والخدمات األخرىالخدمات المھنیة والتأمین و والمالیةالبناء و

من  المزیدالمھنیة والتأمین و الخدمات  المالیةالخدمات  استوعبت في حین الفقراء منالعمال  المزید من نسبیا البناءقطاع  امتص ذلك،

 .غیر الفقیرة األسر

أفراد  كان. بقلیل المائةفي  50 اكثر من نسبیا عند ثابتة المتنوعة األسر الریفیة األفراد المنتمین إلى التوظیف بین في حصة الزراعة ظلت

قد  في العمل والخدمات المالیة األھمیة النسبیة للتصنیع أن الریف من حیثفقراء  مشابھین لغیرھم من متنوعةال الفقیرة األسر المنتمین إلى

 البناء في قطاع ، إن حصةفي الواقع  .بشكل ملحوظ بازدیاد الفقر الذي یرتبط في قطاع البناء للعمل أقل احتماال كانوا المقابل، في  .ازدادت

 أنھ في في المقام األول یبدو المتنوعةغیر الفقیرة الفقیرة و األسر بین قطاعات العمل الفرق في  .انخفضت المتنوعة األسر بین العمل

والبیع  والتجارة، وغیرھا من الخدماتالتأمین والمالیة و اإلدارة العامة، مقارنة مع بین الفقراء والبناءالصناعة  بشكل أكبر على االعتماد

 في 2012في عام  الریفیة الفقر في المناطق وخفض العمل في القطاع العام بیناالرتباط  تعزیز مع وھذا یتماشى .الفقراء غیر بین بالتجزئة

 .الفصل في انفا التي نوقشت االحتمالیة انخفاض

 
حصة االفراد الفقراء  

 العاملین في الریف
حصة االفراد الفقراء العاملین في 

 الریف(عوائل متنوعة)
حصة االفراد غیر الفقراء العاملین في 

  الریف(عوائل متنوعة)
 الفرق 2012 2007 الفرق 2012 2007 الفرق 2012 2007

 2.99- 52.23 55.22 2.77- 53.02 55.79 17.68- 32.46 50.14 الزراعة والصید
 0.16 0.42 0.26 0.24- 0.02 0.26 0.22 0.42 0.2 التعدین والمقالع

 2.75 4.69 1.94 4.47 7.98 3.51 2.71 6.06 3.35 الصناعة
(الماء  المنافع العامة

 0.22 1.09 0.87 0.52 0.93 0.41 0.89 1.74 0.85 والكھرباء)
 2.08- 9.83 11.91 1.79- 14.09 15.88 5.38 21.89 16.51 والتشیید البناء

التجارة والبیع 
 0.12 4.99 4.87 0.38- 2.46 2.84 1.93 5.95 4.02 بالتجزئة

النقل والخزن 
 0.94 6.25 5.31 1.33- 5.45 6.78 1.1 8.74 7.64 االتصاالتو

 5.98 9.38 3.4 5.5 7.39 1.89 5.33 8.45 3.12  المالیة والتامین
 3.94- 8.54 12.48 4.81- 6.04 10.85 2.61- 8.86 11.47 االدارة العامة
 1.15- 2.57 3.72 0.83 2.62 1.79 3.9 5.43 1.53 خدمات اخرى

 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

 األفرادقرار  نموذج ، نصوغ اوالاالعتماد على الزراعة أو عیالتنوب التنبؤفي  المحتملة المترابطة الخصائص دور مختلف من أجل تحدید

 وتقدران الفردیة واألسریة الخصائص بمجموعة من كال النموذجین مشروطان  .مھنة األسرة نوع وثانیا، العمل؛ قطاعات بین لالختیار

 ).ریفیة الصغیرةعینتھا الل (نظرا بغداد عدا في جمیع المحافظات المناطق الریفیة مقتصرة على العینة . 2012و  2007لعامي 

 متغیر او في خاصیة وحدةفي ال لتغییر، أي نسبیة مخاطر بوصفھا ) 7.7bو   7.7aو    7.6a الجدول 7.6a ( الملحق النتائج في تعرض

 المجموعة، نسبة إلى )اسرة متنوعة، كونھا (على سبیل المثال فئة معینة لالندراج في الخطر النسبي مقدار(مثل العمر)، حسب  تنبؤي

  1ـ النسبي ل الخطر معدل وھكذا، فإن .األخرى تبقى ثابتة الخصائص جمیع ان اعتبارعلى  یتغیر المتوقع أن )الزراعیةاألسرة ( المرجعیة

 2012 و 2007 ، الریفیة المناطق في لالفراد التوظیف قطاعات :36 الجدول
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 معدل الخطر وبالمثل، فإن  .المرجعیة الفئة یجري في كمانفسھ  المقدارب في الفئة كونھا احتمال تزید من وحدة في الخاصیة زیادة أن یعني

والعكس ، زراعیة أسرة إلى اسرة متنوعة نسبة كونھا احتمال تزید من في التعلیم وحدة ان زیادة یعني على سبیل المثال، 1أكبر من  النسبي

 .1أقل من نسبة ل بالعكس

 بالخصائص الفردیة مشروط القطاعات االقتصادیة بین مختلف العامل الفرد قرار یتوقع A 7.6b و    A 7.6a (الجداول   النموذج األول

، األراضي المملوكةمن   نصیب الفرد االسریة مثل الخصائص، فضال عن التركیبة السكانیة وحجم األسرة و والجنسالتعلیم مثل العمر و

 .العمالة الزراعیة الفئة االساس ھي أو مرجعیةال الفئة  .العامة و الخاصة التحویالت ونصیب الفرد من المزروعة

، مستوى التحصیل التعلیمي المنخفض، ذوات الریفیة في المناطقلشابات امھنة  الزراعة ھي المرجح ان تكونأن  وتشیر النتائج إلى

أعلى  احتماالت ماألطفال لدیھ عدد أكبر من ذات أسرة إلى األفراد الذین ینتمونأما  . كبیرة أسر ذات معدالت إعالةینتمین إلى  واللواتي

نسبة الى القطاعات  العمل في الزراعة امكانیة یقلل من العمر بینما؛ 2012و 2007 يفي عام أي قطاع آخر نسبة إلى الزراعة للعمل في

في ، وخاصة الزراعة نسبة إلى قطاع كل التوظیف في احتماالت من یزید بشكل كبیر الذكور كون الفرد منفضال عن ان   .األخرى

 كل قطاع ص العمل فيفر من احتماالت بشكل كبیر التعلیم. یزید  54وغیرھا من الخدماتالتخزین واالتصاالت، والنقل و البناءقطاعات 

لنصیب اعلى للفرد في  مزروعة مساحة ووجود  .اإلدارة العامةوالتمویل و الصناعةفي مجال  ولكن بصفة خاصة الزراعة؛ نسبة إلى

 .جمیع القطاعات األخرى نسبة إلى في الزراعة العمل احتماالت یزید من كردستان

 بناء على عدة عاملة أو غیر زراعیة متنوعة،، غیر زراعیة ھي األسرة ما إذا كانت یتنبأ A 7.7b و    A 7.7a ( الجدوالن  النموذج الثاني

 .في الزراعة افرادھا التي یعمل كل األسر ھي االساس أو المرجعیة الفئة  .نفسھا ارباب األسر واألسرةخصائص حول 

حجم  زیادة فيال أثارت ،2007ففي عام   .2012و 2007بین عامي  لألنواع المختلفة التركیبة السكانیة تأثیر تحوال في ھناك یبدو انھ كان

 النسبیة من االحتماالت االفراد المعالین خفضت في عدد زیادة في حین أن متنوعة أو غیر زراعیة كونھا الریفیة األسرة احتماالت األسرة

 النسبي بان تكون من االحتمال تزید بشكل كبیر االسرة معیلل التحصیل العلمي ان الزیادة في  .ھذه العالقة ضعفت، 2012بحلول عام   لكن

 الوحیدة مستویات التعلیمھو  معیل االسرةل العالي التعلیم الثانوي والجامعيالحصول على  كان، 2007في عام  بینما  .غیر زراعیة األسرة

كما   .نفسھ األثر لھما أیضا یم االبتدائي غیر الكاملو التعل للتعلیم االبتدائي، كان 2012في عام  التنویع، احتماالت بوضوح من التي زادت

 كي تكون االسرالنسبي ل االحتمالتزید  انھا كردستان لكل فرد في المزروعة األرض، یبدو ان المستوى الفردي انخفاض ھو الحال مع

 .زراعیة أسرا

 ؟التي تمتاز بالتنوعلألسر  المنخفضة ما الذي یفسر معدالت الفقر  
 

التي  مقارنة باألسر لمعدالت الفقر أعلى نقاط مئویة 10ما یقرب من  متنوعةال األسر الریفیة شھدت حیث 2007في عام  الوضع بدءا من

الزراعیة  األسر بینما ظلت إلى النصف المتنوعة بین األسر الفقر معدالت، انخفضت 2012بحلول عام الزراعة، و تعتمد اعتمادا كلیا على

 أو المؤھالت في من خالل أوجھ االختالف 2012- 2007من  المدةخالل  التفاضلي ھذا النمط ویمكن تفسیر  .نفسھا مستویات الفقر على

ھي متماشیة مع الزیادة الكبیرة في عمالة الذكور في  2012دمات المھنیة في الزیادة الكبیرة في المعلمات المقدرة للذكور حول التمویل والتامین والخ 54
 ھذا القطاع.
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 حجم في الفرق لشرحبلیندر -أواكساكا تحلیل نستخدم أسلوب مرة أخرى . إلى عوامل أخرى قد یعزى أو، األسر ھذه األنواع من خصائص

  .2012في عام  المتنوعة الزراعیة بین األسر  الفقیرةاالسرة 

المعلمات  االختالفات في إلى حد كبیر تعللھ المتنوعة األسر من أكثر فقرا ھي الزراعیة األسران   لماذا السبب الرئیس تبین النتائج أن

 تعللھ األسر األنواع منھذه  الفقر بین االختالف في من الثلث فقط نجد أن .)183 (الشكل الخصائص االختالفات في یعزى إلى وال المقدرة

 .المرجعیة فئةال إذا قمنا بتغییر بشكل كبیر تتفاوت ھذه النتائج ال  .2012 عام في خصائصھا

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 

 أن األس�ر ھ�و م�ن الخص�ائص مس�تویات مماثل�ة مختلف�ة عل�ى معلم�ات مق�درةقد یكون لھ�ا  والمتنوعة الزراعیة األسران  لماذا أحد األسباب

قطاعات  مباشرة یمكن أن نقدم أننا ال في حین  .سوق العملفي  مختلفة عمل مختلفة قد تكون مرتبطة بعوائد قطاعات منخرطة في المتنوعة

اآلث�ار غی�ر المباش��رة  ق�د تتغی��ر بس�بب الخص�ائص الفردی�ة أو األس�رب المرتبط��ةالمعلم�ات ف�ان  أع�اله،التحلی��ل و نم�اذج االنح�دار ف�ي العم�ل

الج�دول  یرك�ز  .أن الح�ال ھ�و ھك�ذاعل�ى  الوص�فیة البیانات من ھناك بعض األدلة .المرتبطة بھا ع والمدخوالتیالتنو في قطاعاتتغیرات لل

 .في المناطق الریفیة المتنوعة غیر الفقیرة األسر الذین ینتمون إلى بالنسبة لألفراد الرئیسة قطاعات العمل على 37

 5,5بزیادة قدرھا (الخدمات المھنیة والتأمین و والخدمات المالیة الصناعةنحو  تحول ملحوظ، ھناك الزراعیة العمل غیر قطاعات من حیث

 كمص�ادر عل�ى الت�والي) نق�اط مئوی�ة 10 و6أي بانخف�اض نس�بتھ ( واإلدارة العام�ة البن�اء أق�ل عل�ىاعتماد و )على التوالي نقطة مئویة 12و 

ف�ي  بزی�ادة كبی�رةالخ�دمات المھنی�ة، والت�أمین و والمالی�ةوالص�ناعة ، غی�ر الفق�راء الیھ�ا الت�ي انتق�ل القطاع�ات ك�ل م�ن ارتبط�ت لقد  .للعمالة
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، زادت الم�دخوالت ف�ي الوق�ت نفس�ھ .الحال�ة الثانی�ة ف�ي المائ�ةف�ي  68و  في الحالة االول�ى المائةفي  78، الدخل من العمل نصیب الفرد من

األس�ر تك�ون  أن بش�كل متزای�د الم�رجحم�ن ، ك�ان المتنوعة األسر إلى أن من بین ھذه االنماط وتشیر. آخر قطاع غیر زراعي تقریبا في كل

 م�اتلمعال واش�اراتحج�م  واض�حا ف�ي قد یك�ون وھذا بدوره55 . أعلى بمدخوالت كانت مرتبطة القطاعات التي في بعض عاملة غیر الفقیرة

 .في التحلیل تقدم توقعا للفقر لخصائص التيل المقدرة

 

 لنصیب الفرد من دخلالوسط  حصة الوظائف غیر الزراعیة 
 العمل 

قطاع 
 التوظیف،التغیر
 (نقطة مئویة)

 التغیر في المكاسب 
 (نسبة مئویة)

 2007 2012 2007 2012 
 77.84 5.48 113.7 63.9 9.82 4.34 الصناعة

 2.66- 6.02- 121.7 125.1 20.57 26.59 والتشیید البناء
 18.54 0.43- 125.1 105.5 10.44 10.87 التجارة والبیع بالتجزئة

 0.78 1.22 107.0 106.2 13.09 12 النقل والخزن واالتصاالت
الخدمات المالیة والتامین  

 والخدمات المھنیة
7.6 19.64 79.5 133.6 12.04 67.99 

االدارة العامة والصحة  
 والتعلیم

27.88 17.88 122.9 129.5 -10.00 5.43 

 27.89 2.92- 109.3 85.5 5.39 8.31 خدمات اخرى
 

 

 المناطق الریفیة في كثیراأنھ یختلف و، في العراق غیر الفقراء السوق الذي یواجھ كثیرا عن یبدو مختلفا للفقراء سوق العمل ختاما، فإن

أنواع  مھمة في بوجود اختالفاتمشاركة القوى العاملة ، ولكن أیضا التوظیف و فقط بانخفاض معدالت الفقر یرتبط ال  .والحضریة

 . الریفیةبین المناطق الحضریة واالختالفات رأس المال البشري و انخفاض مستویاتب الفروقات ھذه وتتفاقم . االقتصادیة األنشطة

 االكبر حجم األسرة - ھي مختلفة تماما األسر الریفیة خصائص فقط، فانھ لیست والریفیة ضریةاألسر في المناطق الح مقارنة بینوبال

بالنسبة  أعلى بكثیر الفقر ھي، فان معدالت نفسھا لخصائصلحتى بالنسبة ، ولكن -، على سبیل المثال التحصیل العلميمستوى  وانخفاض

 وكیف والحضریة الریفیة التي تقوم بھا األسر النشاط االقتصادي في أنواع اختالفات في الخصائص"العجز " ھذا ویرافق .الریفیة لألسر

 أدت وقد  .العمل األعلىبمدخوالت  الفقر ویرتبط مباشرة بانخفاض في المناطق الحضریة العمل في القطاع العامیرتبط   .بالرفاھیة ترتبط

 .56الرفاھیة المحدودة في بعض التحسینات إلى ربما في المناطق الحضریة، التقاعدیةالرواتب ، وخاصة العامة التحویالت زیادات في أیضا

 ،حجم االسرة زیادة في معدالت شھدت الفقراء قطاعات أعمالھنا، فإن و، القطاع الخاص ینتمون إلى فقراء الحضر من القسم األكبر ولكن 

، في القطاع العام العمل إلى في القطاع الخاص لالعم لالنتقال من ریةالفقراء في المناطق الحض أرباب األسر بعض من قبلفعل  مع ردة

 .أعلى بمكاسبالمرتبط 

بین  الرفاھیةكبیر في  تحسن، یدفعھ أكثر وضوحاالریفي  التخفیف من الفقرمحدودة، كان رفاھیة  منافع ككل األسر الحضریة شھدت بینما

كلیا  التي تعتمد اعتمادا األسر شھدت المقابل، في  .النشاط االقتصادي أخرى من أنواع وكذلك في في الزراعة أفرادھا حیث یعمل األسر

ط بمدخوالت مقارنة مشابھة لالسر الریفیة الفقیرة المتنوعة ایضا تظھر تحوال نحو الصناعة والخدمات المالیة والتامین والخدمات المھنیة التي یرتب  55
ر الفقراء ضمن الوائل المتنوعة ھو اعتماد اكبر على قطاع البناء ومدخوالت اقل ضمن كل قطاع عمالة والتي من اعلى. یبدو ان الفرق بین الفقراء وغی

 .المرجح ان تكون مرتبطة بالفروقات في الخصائص بین ھذه العوائل
 .نبین دور التحویالت العامة والخاصة بتفصیل اكبر في الفصل القادم  56

 2012 و 2007 ، الفقیرة غیر المتنوعة الریفیة لالسر العمل ومكاسب  الزراعي غیر التوظیف في التغیرات :37 الجدول
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، الناس أجزاء من البالد في بعض:  واضحة التقسیم الجغرافيحسب بالتفاوتات تبدو  وھنا  في الرفاھیة.قلیلة تحسینات الزراعة على

في ، وال سیما أخرى من البالد في أجزاء  .بالعوائد األفضل التنوع ویرتبط القطاعات األخرى، استیعابھم فيیتم الزراعة و یتركون

جنبا إلى  في االنخفاض في الزراعة العملآخذ  نفسھ، في الوقت، الزراعة خارج یتنوعوا أولئك الذین لم خاصة بین الفقر زاد الجنوب،

 حیث تواصل في الجنوب، للتنویع فرص كافیة یخلقبالكاد  المحلي سوق العمل كما لو أن یبدو . العمل من الذكور مشاركة قوة جنب مع

 .ارتفاع معدالت الفقر مواجھة وغیر الزراعیة المتنوعة األسر
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