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 : موضع محافظة ديالى وموقعها في خريطة الحرمان 
 ريالواقع و متطلبات التنمية والتطو 

 

 ( )مضر خليل عمر. د.أ

 المقدمة

ظاهرة  عدهال يوجد اختالف في   أنهرغم ليس هناك ادراك واسع لما يعنيه الحرمان ،  
. المتعددة بمقياس واحد  هكيفية عرض ابعاد: وترتبط به مشكلتان ، االولى . متعددة االبعاد 

وقد حلت وزارة .  تغطيتها جميع ابعاد ظاهرة الحرمان  درجةتوفر البيانات و مدى : والثانية 
رة التخطيط ، مشكورة ، هاتين المشكلتين ، و وفرت بيانات يمكن اعتمادها في تحليل ظاه

  . الحرمان على مستوى محافظات العراق 

مع محافظات العراق  ومقارنتهيهدف البحث تسليط الضوء على واقع محافظة ديالى  
وذلك بقصد ، طبقا لما جاء في بيانات وزارة التخطيط ودليلها الحرمان  مؤشراتفي ، األخرى 
الخرائطي والتوزيع الجغرافي  ومن خالل االسقاط. التنمية المستدامة للمحافظة  أولويات تأشير

لمؤشرات الحرمان تتحدد انماط الحرمان ، والتي تتطلب معالجة خاصة تتوافق مع درجة الحرمان 
ارضية لرسم سياسات التنمية  يمكن اعتمادهامما يعني ان الخرائط التي تنتج . و نوعه 
نمطا  فهي تشكل، لذا  مؤشرات عدة ن قيم دليل الحرمان مبنية على قراءةوبما أ . المستدامة 
بعبارة أدق ، خارطة دليل . النها تعكس قيم اكثر من توزيع جغرافي في آن واحد  بحد ذاته

إنها . الدليل ويلخصها بخارطة واحدة  مؤشراتموضوعيا يشمل  -الحرمان تعكس نمطا مكانيا 
 . خالصة جهد كبير من مجموعة من العاملين في جمع المعلومات و تبويبها و تحليلها 

 هو مكانما تسجله المحافظة من قيمة في الدليل ، والموقع  ( جغرافيا) يقصد بالموضع 
واالهتمام هنا باالثنين فالموضع بحد ذاته . االجمالية للمحافظات  في الصورةهذا الموضع 
اي ان . ضمن المجموعة قيد الدرس االخرى ( المواضع)توزيع القيم بما لم يقرن  محدود القيمة

                                                           

   mutharalomar@gmail.comأستاذ الجغرافيا االجتماعية ، وحدة األبحاث المكانية ، جامعة ديالى  ( )
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لفهم  Thematic mapالخريطة الموضوعية  فيسلط الضوء على موقع موضع محافظة ديالى ي
 .   والتطوير رسم السياسات المناسبة لتحقيق اهداف التنميةلو و وزنه النسبي ،  قيمة موضعها 

الثمانينات من القرن الماضي اهتماما كبيرا بالتباينات المكانية  و ي السبعيناتشهد عقد 
 -والتركيب االجتماعي  في مجال سهولة الوصول للخدمات المجتمعية والمنافع العامة 

هذه  برزت كتابات تؤشراضافة الى تقيمها بموضوعية ومعيارية ، حيث ، االقتصادي للسكان 
وكان .  Multi-Deprivation Areasن تركزها و تعددها و تحدد اماك وتقيس درجتها التباينات

دور كبير في تسليط الضوء عليها و اثارتها لتكون محط انظار صانعي القرارات عند  للجغرافيين
جغرافية : ظهرت عنوانات جديدة مثل  فقد.  التخطيط ورسم السياسات الوقائية والعالجية 
المساواة ، جغرافية الجوع ، جغرافية المشكالت الحرمان ، الحرمان الريفي ، الجغرافيا وال

وكان التركيز على التباين . (i)االجتماعية ، المناطق االجتماعية الحضرية ، والعديد غيرها 
 . المدن الكبرى ، وعلى التباين بين الريف و الحضر  داخل تركيبة

تبع ذلك االهتمام بالتنمية ، االقتصادية و االجتماعية ، وبرزت الحاجة الى ايجاد دليل  
مم المتحدة ذلك عن طريق منظمات اال جاء، فونوعه الحرمان  وتحدد درجةتقاس به التنمية 

ومؤتمراتها الدولية ، بقصد المقارنة الدولية و لحث الدول للنهوض وتحقيق معايير معيشية تحفظ 
ولسنا في معرض عرض تاريخي للموضوع ، ولكن لتوضيح . ان قيمته وكرامته و حقوقه لالنس

ان مشكلة الحرمان قد درست بعمق وشمولية وفي مختلف اصقاع االرض ، واضحت مشكلة 
تناقش في اروقة االمم المتحدة  كي يتم تضمين معالجتها والحد منها في استراتيج الدول 

ومن الجوهري االشارة الى ان درجة المحرومية التي تعاني  . وصياغة سياسات عالمية لها 
تخصيصات برنامج تنمية االقاليم ، اضافة الى تحديد تدخل كمتغير في عملية منها المحافظة 

 (.  ) االهمية النسبية لحجم السكان

 

 

                                                           

 .  1 1 لعام  1 ثانيا من قانون الموازنة العامة للدولة رقم  \ 3المادة (   )
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 مشكلة البحث

 التخطيط على ارضية دراسة ويبنى،  ( ii" )إذا أردنا تغيير العالم ، علينا ان نفهمه"قيل  
تطلعات ساكني منطقة الدراسة و احتياجاتهم معرفة ، و لواقع لتحديد امكاناته و مشكالته ل مسحية

لذا ومن اجل ان ترتكز عملية تنمية محافظة ديالى . الراهنة و المتوقعة للمدى التخطيطي 
التخطيط الواردة في دراساتها على ارضية علمية البد من قراءة تحليلية لبيانات وزارة وتطويرها 

 .  على مستوى المحافظات  يسهاقمونشرياتها في ما يتعلق بمؤشرات الحرمان و 

 -:في تكمن البحث فمشكلة  
عامة ومحافظة ديالى على وجه  ظاهرة الحرمان في العراق عدم الدراية الكافية بواقع :أوال 

  ، الخصوص
 نالدراسات واعمدة واسطر الجداول الكثيرة والكبيرة دو عملية الضياع بين صفحات  :وثانيا 

، وبالمحصلة النهائية صعوبة المكونة لها  عناصرالو وابعادها  لمشكلة وضوح الرؤية عن حجم  ا
 .  اعتمادها في رسم السياسات التنموية تقيمها و 

 هدف البحث

 -:يهدف البحث  

 مقارنة مع محافظات العراق االخرى ،تاشير حجم مشكلة الحرمان في محافظة ديالى * 

االولوية في ئها عطاالبحاجة الى االنتباه و المعالجة التي ويتقصى عناصر دليل الحرمان  *
 . خطة تنمية المحافظة 

 منهجية البحث

يعتمد البحث في استقاء بياناته عن محافظات العراق من مصدرها الرسمي ، وزارة  
للبيانات بعد ومن خالل العرض البياني .  نشراتالتخطيط و ما صدر عنها من دراسات و 

ديالى في المؤشرات ومقاييس دليل محافظة يتم تحديد موقع موضع ( او تنازليا)ترتيبها تصاعديا 
ما التفاعلي مع الهميتهما و دوره البنى التحتيةتركيز على دليلي التعليم و وسيتم ال. الحرمان 

 . المؤشرات االخرى ، ومع التنمية واستدامتها على وجه الخصوص 
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 مفاهيم ترد في متن البحث

عدم امتالك او استخدام او التمتع باالشياء االساسية التي يحتاجها االنسان للعيش  : الحرمان 
مع كما يقترن ويقترن الحرمان بصعوبة الوصول الى المصادر االساسية للحياة ،  .( iii)المريح 

الفرد يعد فقيرا عندما ال تتوفر و  . الفقر عندما تتعدد االشياء التي يعاني الفرد من الحرمان منها 
 الفرق بينهما المال ،لذا ، . له المصادر المالية لتلبية حاجاته االساسية و الهرب من الحرمان 

كما . (iv)يبقى محروما ألسباب اخرى  ومع هذاالذي ال يتوفر للفقير ، ولكنه قد يتوفر لغيره 
يرتبط الحرمان بمستوى المعيشة ، فحيثما يكون مستوى المعيشة متدني يكون الحرمان عاليا ، 

 . ( v)والعكس صحيح ، اي كلما كان مستوى المعيشة مرتفع انخفض الحرمان

: شمل ستة مجاالت هي ت مؤشراتهو مقياس لدرجة الحرمان استنادا الى و  : دليل الحرمان 
التعليم ، الصحة ، البنى التحتية ، المسكن ، الحماية واالمن االجتماعي ، و وضع االسرة 

من المؤشرات التي تعكس الصورة  عدد كون منوكل واحد من هذه المجاالت يت. االقتصادي 
لمقارنة بين محافظات العراق ل تعتمدفي ذلك المجال و درجة الدليل المعيشة ، لمستوى  الشمولية
 . ( دورية)وقياس التقدم المتحقق عند اعتماده في دراسات تتبعية ( vi( المختلفة

 و مجاالته دليل الحرمانقيم تراتب المحافظات حسب 

بقصد التمثيل البياني  لقيم دليل الحرمان بطريقة تجعل المعدل مميزا ، والمقارنة معه  
z-score (3 )ومع القيم االخرى اكثر وضوحا ، فقد تم تحويل القيم الى الدرجات المعيارية   

جاءت محافظة ديالى بالمرتبة السادسة من  .ورتبت المحافظات تنازليا حسب قيمة الدليل الكلية  
ث قيمة الدليل ، مما يعني ان نسبة الحرمان فيها عالية ، وأنها بحاجة الى إهتمام و سياسة حي
والقيمة . الحرمان و متغيراته  حاالتثقل عانية من نموية واعدة تخفف عن مجتمعها ما يت

من ( 153.0)تعني ان قيمة دليل الحرمان لمحافظة ديالى تفوق المعدل ب( 153.0)المعيارية 

                                                           
االنحراف حيث تكون قيمة المعدل مساوية للصفر ، والقيم الموجبه اعلى منه بمسافة تتناسب مع قيمة  ((3

والقيم في السالب تكون ادنى من المعدل بمسافة تتناسب مع قيمة االنحراف المعياري . المعياري للقيم عن معدلها
 .للقيم عن معدلها 
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، محافظات طبقا لقيمة دليل الحرمانتراتب ال(   )يعرض الشكل رقم  . قيمة االنحراف المعياري 
ومنه يتضح ان محافظتي يوضح النمط المكاني للحرمان في العراق يوضح (  )والشكل رقم 

ميسان و المثنى و القادسية : بغداد واالنبار قد سجلتا اقل نسبة من الحرمان ، تقابلها محافظات 
الحرمان بنسب غير ( عدا اقليم كردستان)ي اعلى نسب حرمان ، بينما ساد المحافظات االخرى ف

 . قليلة 

مجموعة من المؤشرات موزعة على قياس حصيلة  قيمة الدليل هيوكما أشير آنفا ، فان  
الى في كل مجال ومن الضروري إستكشاف موقع محافظة دي. ومعالجتها رياضيا ستة مجاالت 

يسلط ومن ثم  . في محافظة ديالى مداه مجاالته و و صورة الحرمان  تضحالمجاالت لتمن هذه 
بقصد اختيار بشيء من التفصيل  موقعها في مؤشرات دليلي التعليم و الصحة الضوء على 

 .للمحافظة والتطويرية المؤشرات التي تعطى االولوية  عند رسم السياسة التنموية 
لمعيارية لقيم دليل الحرمان لمحافظة ديالى في المجاالت الدرجة ا( 3)يعرض الشكل رقم  

، على واقع  االمن االجتماعي فيها ومنه يتضح ان محافظة ديالى ال تحسد. الست المذكورة آنفا 
اجتماعيا ، اقتصاديا ، عمرانيا ، )ولعل هذا سبب مباشر و رئيس في شل دينامية الحياة فيها 

هي االخرى يجب ان تعطى اولوية مطلقة بعد حفظ االمان اما البنى التحتية ف( . وترويحيا
، فال تقدم وال تنمية بدون بنى تحتية كفء ( جميعا وبدون تمييز)وسالمة مواطني محافظة ديالى 

 . بدون أمان إجتماعي كذا األمر ، و  الحياة الكريمة ومتناسبة مع متطلبا 

في مجال كان ، يستدل بان اعلى نسبة اسر تعاني من الحرمان ( 4)ومن الشكل رقم  
على مستوى ( االعلى و االدنى)مقارنة مع قيم المدى البنى التحتية ، واقلها في مجال التعليم 

ا على متفاصيله كشافاستو  فاحصةنظرة يخضعا الى ولهذا السبب تم اختيارهما ل. العراق 
 ( . حضر و ريف) مستوى البيئة

 112 لحرمان في العراق ، االولى صدرت عام ل خارطتين رسمبوزارة التخطيط  قامت 
وقد اعتمدت الدراستين المتغيرات نفسها و اتبعت المنهجية ذاتها في .    1 والثانية عام 

الشكل رقم . ما يهم هنا التغير بالنسبة لمحافظة ديالى في المجاالت قيد الدرس . التحليل والتقييم 
(  )الخط العمودي بقيمة . ارنة بصرية للفرق بين قيم دليل الحرمان للمحافظات يعرض مق( .)
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يؤشر عدم حدوث تغيير ، ما دونه يعني حدوث تغيير نحو االحسن ، وما يزيد عنه يؤشر تراجع 
  .   (4) وتردي في المؤشرات المعتمدة ألشتقاق قيمة الدليل

 ( )شكل 
 العراق بالدرجة المعيارية شكل بياني لقيم دليل الحرمان لمحافظات

 

 

 

 

 

                                                           
4
، والناتج دون الواحد يعني تقليل وتخفيض في نسب  2116على قيمة الدليل االقدم  2111نتيجة قسيمة قيمة الدليل االحدث   ((

 . وما يزيد عن الواحد يؤشر زيادة في نسبة الحرمان عن ما كان عليه الحال سابقا الحرمان ، 

0.356 
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 ( )شكل 

 االنماط المكانية للحرمان في العراق
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 (3)شكل 
 بالدرجات المعياريةن المعدل علمحافظة ديالى التفصيلي موقع قيم دليل الحرمان 

 

 (4)شكل 
 محافظة ديالى مجاالته في حسب الحرمان  لنسبة االسر التي تعانيمقارنة بصرية 

 (على مستوى العراق الدنيا والعليا)مع قيم المدى 
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 ( .)شكل 
    1  - 110 التغير في قيمة دليل الحرمان بين عامي 

 

العراق حدوث تقدم نسبي على المستوى االجمال لمحافظات ( .)من الشكل رقم يستدل  
في مجالي التعليم و البنى التحتية ، ولكن االمر يختلف بالنسبة لمحافظة ديالى  حيث حدث 

وهذه النتيجة تحث لتقصي . تحسن في الوضع التعليمي و تراجعت قيمة دليل البنى التحتية 
 .   في محافظة ديالى اسباب ومكامن الخلل التي ادت الىى تردي قيمة دليل البنى التحتية
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مؤشرات دليلي التعليم و البنى التحتية ، من الضروري على نظرة فاحصة  القاءبيل وق 
لقد اخضعت قيمها الى تحليل . تسليط الضوء على طبيعة العالقة بين مجاالت الدليل الست 

 ( .  )العالقة االحصائية الثنائية البسيطة ، و جاءت النتيجة وكما يوضحها الجدول رقم 

 ( )جدول 
 العالقة االحصائية البسيطة بين عناصر دليل الحرمان في العراقمصفوفة 

االمان  االقتصادي الدليل
 االجتماعي

البنى  الصحة التعليم
 التحتية

المستوى  المسكن
 المعيشي

 15241 15410  15.2 .3 15 15.40 151.0   االقتصادي
االمان 
 االجتماعي

   -
15 1  

1513. 15 0. -
15 40 

15 21 

 15204 ..152 ..153 0. 15     التعليم
 4 .15  1541 32 15      الصحة

 150.1 .0 15       البنى التحتية
 15242        المسكن
المستوى 
 المعيشي

        

 

ومن الجدول يستدل على أن للتعليم عالقة قوية نسبيا مع الوضع االقتصادي والمسكن  
اما البنى التحتية فعالقتها بالوضع (. العالقة االقوى)وبالمحصلة النهائية المستوى المعيشي  
بما )اما االمان االجتماعي فقد بقي ضعيفا بشكل عام . االقتصادي  ، و مع المستوى المعيشي 

وهذه النتيجة تعزز . مع مؤشرات سلبية على التعليم والمسكن ( دليل المستوى المعيشي معفيها 
 .   لنظرة فاحصةاختيار مجالي التعليم و البنى التحتية الخضاعهما 

 مؤشرات دليل التعليم

- :(vii)المؤشرات االتية  باعتماد قيمدليل الحرمان من التعليم تحسب قيمة 

سنة وال يتابع الدراسة االبتدائية ولم ينه المرحلة   4  - 0عمر ب، كل فرد  متابعة الدراسة(  
 . محروما يعد االبتدائية 
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 سنة فاكثر ولم يكملوا المرحلة االبتدائية . ، االفراد بعمر  المستوى التعليمي للبالغين(  
 .يعدون محرومين 

 ، تعد االسرة محرومة اذا كانت المسافة بين سكن االسرة المسافة الى اقرب مدرسة ابتدائية( 3
والنصف يعطى هذا المؤشر نصف وزن . لواحد واقرب مدرسة ابتدائية تتجاوز الكيلومتر ا

 .االخر للمدرسة المتوسطة والثانوية 
تعد االسرة محرومة اذا كانت المسافة بين سكنها ،  المسافة الى أقرب متوسطة أو ثانوية( 4

 . اتكيلو متر  خمس عنواقرب مدرسة متوسطة او ثانوية تزيد 
 ال توجد :  ، وتشمل  الجامعةبظروف مواجهة ترك المدرسة او عدم االلتحاق بها او ( .

 و رافق صحية فيها ، ال توجد معلمة امدرسة ، ال تتوفر مقاعد في المدرسة ، عدم توفر م
 معلم على االطالق ، النقل صعب وغير مأمون ، العجز او المرض ، ال توجد وثائق ، ال

 . تتمكن االسرة من تغطية النفقات ، يعمل لالسره ، او يعمل لشخص آخر 
 . ، ويشمل البالغين  واتقانهم اللغة األم قراءة وكتابة وتكلم ، والى لغتين أخريتين اللغات ( 0
وقد اعتمدت هذه المؤشرات في الدراستين الصادرتين عن وزارة الخطيط ، مما يسر  

بين عمليتي المسح الميداني وليس  -اربع سنوات )عملية تحديد التغير خالل فترة الدراستين 
األسر التي الذي يعرض نسب (  )ومن الجدول رقم ( .  تاريخ صدور الدراسة والمصادقة عليها

في مجال التعليم في محافظة ديالى ، يستدل حدوث تقدم كبير ، في الحضر   الحرمانتعاني من 
ولعل السبب وراء ذلك تغير . و الريف على حد سواء ، رضاء المواطنين عن مدارس الحضر 

 . في مؤشرات قياس درجة الرضى والقناعة بالخدمات التعليمية 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 ( )جدول 
 (أسر)% ة ديالى في محافظالتعليم  في مجالنسب الحرمان 

 المؤشر
 حضر وريف ريف حضر

 110  1    110  1    110  1   
 450 453   05 3050 .5   5   متابعة الدراسة

 54 3 4.51 53 4 050. 53   52 3 المستوى التعليمي للبالغين
 50.  345 51   4053 .05 .5   الوقت المستغرق للوصول للمدرسة 

 .05  5 . .5   0350 151  3.5 للثانويةالوقت المستغرق للوصول 
 050  450  450  4153 050 051 *مدى الرضا عن المدرسة  

 154  .305 052  .05. 453  54   دليل التعليم
 054  4254 .35  .0.5 51. 53.  دليل مستوى المعيشة

 ظروف مواجهة ترك المدرسة او عدم االلتحاق بها:    1 في * 

 التحتيةمؤشرات البنى 

- :(viii)تحسب قيم دليل الحرمان من البنى التحتية باعتماد قيم المؤشرات االتية 

 .، عدم وجود توصيل من الشبكة العامة الى الوحدة السكنية  المصدر الرئيسي للماء - 
، تعد االسرة محرومة عند عدم حصولها على الكهرباء من الشبكة  توفر مصدر الكهرباء - 

 .العامة 
ساعات  ، تعد االسرة محرومة اذا كان عدد استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة -3

 .ساعة او اقل يوميا ( 0 )الحصول على الكهرباء من الشبكة العامة 
، تعد االسرة محرومة اذا كان مسكنها ليس متصال بحفرة  وسيلة الصرف الصحي -4

 .امتصاصية وال شبكة عامة للصرف الصحي 
، تعد االسرة محرومة ما لم تكن هناك حاوية خاصة للنفايات  سيلة التخلص من النفاياتو  -.

 .او ان تجمع من عامل القمامة 
، تعد االسرة محرومة اذا لم يكن الطريق الى مسكنها  نوعية الطريق المؤدي الى المسكن -0

 .معبدا 
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بار ، روائح كريهة ، زات ، غ، وجود دخان وغا المؤثرات السلبية في محيط المسكن -2
، حشرات وقوارض وكالب وحيوانات اخرى ، نفايات وقاذورات ،المطر والمياه ضجيج

انارة غير  منافذ الصرف الصحي ،رطوبة ، عدم كفاية التهوية ، مخاطر امنية ،الراكدة ، 
 .كافية

وقد جرى تعديل على المؤشرات بين المسحين الميدانيين ، مع االبقاء على خمس  
( 3)يعرض جدول رقم .  مؤشرات يمكن من خاللها معرفة التغير الحاصل خالل فترة الدراسة 

نسب الحرمان من مؤشرات دليل البنى التحتية في محافظة ديالى ، ومن خالله يالحظ ان 
ة ما زالت مشكلة تقلق المواطن وتؤثر على راحته و عمله وتجعل استقرارية الطاقة الكهربائي

كذا حال جمع النفايات . وهذا ينطبق على الحضر والريف على حد سواء . معيشته صعبة 
ومما يلفت االنتباه الى ان نسبة الحرمان االجمالية قد زادت عن ما . وجعل البيئة نظيفة صحية 

له معانيه الكبيرة ، وتاثيراته السلبية على حياة المواطنين كانت عليه قبل اربع سنوات ، و هذا 
 . وصحتهم و شعورهم بالراحة والرضى 
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 (3)جدول 

 نسب الحرمان من مؤشرات دليل البنى التحتية في محافظة ديالى
 

 المؤشر
 حضر وريف ريف حضر

 110  1    110  1    110  1   
  15   4.5 .5.  50 2 152   45  الرئيس مصدر الماء

 - 4452 - .5 4 - 4052 توفر مياه للشرب
 - 0350 - 2051 - 4.53 مدى الرضا عن نوعية المياه

 151  45 151 450 151 353 توفر الكهرباء
 051. .5 . 50..  5 .  05. 450. استقرار الكهرباء
 053 51.   25  5 4 .5   53. الصرف الصحي

 353. 51.. 0250  005 .005 .215 النفايات
 .25. -  205 - 3251 - نوعية الطريق
 .35. - 50 0 - .5 2 -  المؤثرات السلبية
 53 3 - 50 . - 150  - (.) المسافة الى الخدمات 

 .35. 2054  025 .015 0.52 50 0 البنى التحتيةدليل 
 

 األهداف اإلنمائية لأللفية

حقق العراق هل ي))كراسا فيه اجابة عن سؤال مفاده اصدر الجهاز المركزي لالحصاء  
اشتقت بيانات  الكراس ،  ومن(ix(( )؟ 5102نمائية لأللفية بحلول اام ومحافظاته األهداف اإل 

وهو يؤكد  .الذي يعرض االهداف ذات الصلة بالتعليم و البنى التحتية والبيئة ( 4)الجدول رقم 
ال التعليم ، و ما زال هناك الكثير للقيام به لتحسين ما أشير اليه آنفا في تحقيق تقدم في مج

                                                           
مؤشر مركب يعبر عن اقرب مسافة عن الوحدة السكنية بالنسبة لحد عشرة خدمة ويذكر البعد باالمتار أزاء ( (.

صيدلية ، مركز شرطة ، دائرة بريد ، محل عبادة ، مركز شباب ، مصرف ، محطة اطفاء ، : كل واحدة منها 
 . مجلس بلدي ، موقف باص عمومي ، موقف باص خاص ، اسواق 
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البنى التحتية خدمة للمواطن ، وليتمكن من اداء وظائفه العائلية والمهنية ، وبالمحصلة النهائية 
و يزداد الشعور بالحرمان تتفاقم مسألة المواطن فحيثما تقل راحة . الوطنية على اكمل وجه 

وقد أشارت الدراسات الى أن  مشاكل االدمان والعنف . الوطن  االحساس باالنتماء الى المكان ،
او من نتاج  \اهرة الحرمان ، و والتخريب واالضطراب النفسي والتفكك االجتماعي  مصاحبة لظ

 . االحساس بها والمعاناة منها 

 (4)جدول 
 نمائية والمتحقق منها على مستوى محافظة ديالى والعراقاألهداف اإل بعض من

 العراق ديالى االنمائيالهدف 
 . تحقيق تعميم التعليم االبتدائي

ناثا على حد سواء من اتمام مرحلة التعليم : الغاية  ضمان تمكن األطفال في كل مكان ذكورا وا 
 .  . 1 االبتدائي بحلول عام 

  05.  5 0 صافي نسبة االلتحاق في التعليم االبتدائي: المؤشر 
 4.50 .4.5 االلتحاق في التعليم الثانويصافي نسبة : المؤشر 
نسبة عدد التالميذ الذين يلتحقون في الصف االول ويبلغون الصف : المؤشر 

 االخير من التعليم االبتدائي
0354 0.5. 

معدل االلمام بالقراءة والكتابة لدى االشخاص الذين تتراوح اعمارهم : المؤشر 
 سنة( 4  - . )بين 

0 52 ..5. 

 توفر أسباب بقاء البيئةضمان 
تخفيض نسبة االشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف : الغاية 

 . 1 الصحي الى النصف بحلول عام 
نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على مصدر محسن : المؤشر 

 للماء في الحضر والريف
2.53 2150 

والريف الذين يمكنهم االنتفاع بصرف صحي  نسبة سكان الحضر: المؤشر 
 محسن

0351 035. 
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 وأهدافها أولويات المرحلة المقبلة

 في مجال التعليم ،

.  Developmentوالتنمية   , Growthفي البدء ، من الضروري ان نميز بين النمو  
التنمية هدفها االنسان و هو وسيلتها واداتها .  النمو عددي ، والتنمية نوعية بطبيعتها و هدفها 

أي إن زيادة عدد الطلبة ، مثال ، ال يعني بالضرورة ارتقاء المستوى التعليمي . في الوقت نفسه 
بل ، قد يؤدي في بعض االحيان الى . في المدرسة وتحسن في ادائها الوظيفي في بناء االنسان 

: وبيئته ظروف التعليم في تحسن دة العددية للتالميذ الزياما لم يرافق  يتدني المستوى التعليم
تأهيل جيد للمعلم ، تسهيالت تعليمية جيدة من وسائل ايضاح و تقنيات تعليمية وغيرها ، نسبة 

من مرافق صحية و ساحة جيدة التالميذ الى المعلمين والى الصفوف معيارية ، بيئة مدرسة 
الالصفية و الترويحية والتي تكمل وتصقل شخصية العاب و مجال ممارسة الهوايات والنشاطات 

 . الطفل 

عندما ننظر للمستقبل ، و الى التنمية المستدامة ، يجب أن نتعامل مع االرقام بحذر ،  
لذلك ، الحاجة قائمة الى . بها  ةونتلمس ما تعنيه في الجوانب والمعطيات االخرى ذات الصل

و اليمنع . ليمي ، حينها يمكن اتخاذ القرار المناسب معرفة واقع المدارس و مستوى االداء التع
 :مجال التعليم ، ويمكن ان تكون  أولوياتهذا من صياغة 

 (( االرتقاء النواي في مستوى التعليم ، بدء من االبتدائية و حتى االى المراحل التعليمية))

واهداف ثانوية ان نضع له مؤشرات ، ( وعلى طريقة االهداف االنمائية)وهذا الهدف ، يمكن 
- :مثل تؤدي الى تحقيقه بشكل ناجز ، ( مرحلية)

 1 1 عن المعيار العالمي  عام معلم  \نسبة تلميذ ان ال تزيد :   المؤشر 
 1 1  صف عن المعيار العالمي عام \تلميذ  نسبة أن ال تزيد :   المؤشر 
 في كل مدرسةالرياضة ، الرسم ، الموسيقى ، المطالعة ، : غرف خاصة لممارسة :  3المؤشر 
 مدرسةكل  ية فيحديقة داخلساحة لعب آمنة ، و :  4المؤشر 
 مدرسةكل مرشد تربوي في :  .المؤشر 
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 في كل مدرسةاستخدام الحاسبة في تعليم المواد الدراسية :  0المؤشر 
 كيمياء ، فيزياء ،)مختبرات تعليمية في المدارس المتوسطة و الثانوية :  2المؤشر 

 في كل متوسطة واعدادية وثانوية( حاسبات ، خرائط ، علوم حياة ، صوت              
 توفر وسائل ايضاح حديثة لكل مادة دراسية:  .المؤشر 

، في محافظة ديالىمعنيين بالتعليم عين الاآلخر ، الذي يفترض ان يكون نصب أالهدف  
في جودة التعليم كما ونوعا ، بعد بغداد والموصل  رابعةمحافظة ديالى المرتبة ال تتعدىان ال 

أما بالنسبة . ليمية وفي جميع المراحل الدراسيةلتتبوأ أعلى المستويات التع تتنافسلوالبصره ، و 
والمعايير ضمن ما يؤكد لمستويات المسئوليات االعلى ، فمن الجوهري ان تكون هذه المؤشرات 

 . على ارض الواقع  وما يجب أن ينفذ على تحققه في التصاميم االساسية لمدن المحافظة

 في مجال البنى التحتية ،

فبدونها او ر ، ياساسية للتنمية والتطو  Scaleالبنى التحتية ، بجميع مفاهيمها ومقاييسها  
على المواطن مباشرة ، وعلى البلد ذلك نقص فيها من الناحيتين الكمية والنوعية يؤثر بوجود 

والتنمية ال تحدث وال تأخذ مداها وتستديم ما لم . بشكل مباشر وغير مباشر ( حاضرا ومستقبال)
ولهذا السبب جاء اختيار هذين النوعين . تتوفر ارضية مناسبة لها من حيث العمران و االنسان 

 . لحرمان ، حرمان االنسان من حق التعلم ، وحقه في بنى تحتية تيسر له معيشته وتريحه من ا

وقد اكدت الدراسات على الصلة المتينة بين توفر مياه شرب آمنة و صرف صحي جيد  
بين الصحة والتعليم والوضع كما أوضحت العالقة الراسخة والصحة ، وبين الصحة و التعليم ، و 

، ومن هنا االقتصادية  -هنا مفتاح التنمية االجتماعية . والعائلة والمجتمع االقتصادي للفرد 
واالركان . اقتصاد  -صحة  - بنى تحتية -تعليم : فالبناء رباعي  االركان . علينا ان نبدأ 

 . مكملة و متفاعلة ومتداخلة مع بعضها البعض كنسيج الحصير المرصوص رصا 

واجباته التعليمية ، والوظيفية ، يتطلب راحة في المنزل على لاداءه وصحة االنسان ، و  
ولهذا ، ولكي . والراحة اليوم مرتبطة بدرجة كبيرة بتوفر الطاقة الكهربائية واستقراريتها . االقل 

ظروف راحة و دراسة و عمل ، من الجوهري القضاء المبرم على الحرمان من ينعم المواطن ب
ة استقراريتها احتراما له ولحقوقه ، وتوفيرا لظروف معيشية هانئة له ، الطاقة الكهربائية ، و ادام
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إن أي شيء " وقد قيل سابقا .  تهيئة مستلزمات التنمية االقتصادية للبلد وبالمحصلة النهائية 
، وما علينا اال ان نحدد المفتاح و كيفية تحريكه ليفك تالبيب الخيوط " مرتبط بكل شيء

 . مفيدة وليست مقيدة للحركة و مشوشة للفكر المتشابكة ، ويجعلها 

مساحة ، طراز ، مادة بناء ، )وفي سوق السكن ، ال ترتبط قيمة الوحدة السكنية بذاتها  
فحسب ، بل بما يحيط بها وبسهولة الوصول اليها ، وسهولة الوصول منها الى ( الخ... 

ولها قيمتها ( الموضع)الذاتية : قيمتان  فالوحدة السكنية لها. الخدمات المجتمعية والمنافع العامة 
فكم من قصر فاره تدنت قيمته بسبب . في سوق السكن ( الموقع)االجتماعية التي تتحدد بموقعها 

بعبارة ادق ، إن تحسين البنى التحتية سيؤدي ( . اجتماعيا و عمرانيا)طبيعة البيئة المحيطة به 
القاطنين  من قبلالمنافع االخرى االنتفاع من الى الى رفع القيمة االقتصادية للمباني ، اضافة 

. وهذا ينطبق على جميع المؤشرات المعتمدة في قياس درجة الحرمان من البنى التحتية  .فيها 
أنها متعددة االبعاد كما . فالمنفعة عامة شاملة وليست مقصورة على احد او جانب او بعد واحد 

 . هو الحرمان 

المسح الميداني أرضية لالنطالق والبناء ، فانه في الوقت  وكما يعتمد التخطيط على 
نفسه يتطلع بشوق الى االهداف االستراتيجية  البعيدة المدى و يسعى جاهدا لتحقيق القريبة منها 

وكلما كان الهدف واضحا و مقبوال ، وكانت .  ليصل الى المبتغى  ختلفةالسياسات الميعتمد و 
 .واترة ومتصاعدة الوتيرة كان الوصول الى الهدف البعيد ممكنا االهداف المرحلية متناغمة ومت

وبقدر . والتخطيط ، في كينونته ، تخيل لصورة المستقبل والعمل على تحويل الحلم الى حقيقة 
 . سعة الحرمان وقساوته  يكون الحلم شامال و عالي المقاصد 

في العراق عامة و محافظة ديالى على ليكن الهدف النهائي للتنمية البشرية المستدامة  
مواطن اراقي يتمتع بمستوى معيشي ال يقل ان غيره من مواطني الدول ))وجه الخصوص ، 

الحلم ، وعلى سياق أهداف االلفية ، فان مؤشرات قياس  \ولتحقيق هذا الهدف (( .  المتقدمة
 -:، هي حصريا هذا المستوى ، وفي مجال البنى التحتية 

 .لماء الى كل دار و وحدة سكنية ، صالحا للشرب و وفق المقياس العالمي ايصال ا - 
 .ايصال الطاقة الكهربائية الى كل دار و وحدة سكنية وباستقرارية وعلى مدار الساعة  - 
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 .ايصال شبكة الصرف الصحي الى كل دار و وحدة سكنية  -3
 .لمعيار العالمي جمع النفايات و تدويرها و طمرها بالطرق الصحية و وفق ا -4
داخلها وادامتها  فيمد شبكة طرق معبدة الى جميع المستقرات البشرية ، وجميع الجيرات و  -.

 .دوريا 
المسافة )توزيع الخدمات المجتمعية والمنافع العامة بحيث تكون ضمن مسافة قصيرة  -0

 .من كل مواطن ( المكانية والزمنية
 ( . المذكورة في المتن و غيرها)شة من مؤثرات سلبية معالجة كل ما يؤثر على مستوى المعي -2
األخذ برأي المواطن و تقيمه و قناعته في المستوى المعيشي الذي توفره الدولة له كاساس  -.

 . لقياس درجة الحرمان واعطاءه وزنا مضاعفا 
، تصل بيسر في عيشها هانئة محافظة ديالى  العائلة في تكون  بأنيحق لنا أن نحلم  

تقطن في . الى ما تحتاجه في حياتها اليومية من خدمات مجتمعية و منافع عامة و متطلبات 
حينها يكون الذهن صافيا ، مهيأ . بيئة نظيفة وصحية ، خالية من المنغصيات ومما يعكر الجو 
ح على الذات ، يكون االنفتا آنذاك.لتقبل المعلومة و قادر على التعلم الذاتي واالبداع واالبتكار 

الديالي منتجا وليس مستهلكا،  يصبح عندئذ. و اآلخرين في ارقى صوره ومعانية وعلى المجتمع 
 . مفكرا وليس متلقيا ، متفاعال وليس متفرجا فاغرا فاه 

كيف نحقق هذا الحلم ؟ قيل اذا عرف السبب بطل العجب ، ونقول بمعرفة السبب  
، وهي ليست مستحيلة ( من خالل مؤشراته)اسباب الحرمان عرفنا . كليا ومعالجته يبطل العجب 

علينا ان نحدد الهدف و نعزم ونتوكل على اهلل ونعتمد على انفسنا في تحقيق . المعالجة 
 . طموحاتنا وأمانينا 

ليكن الهدف تخفيض نسبة المحرومين ، قيمة دليل الحرمان ، الى النصف بحلول عام  
فعملية البناء ، واعادة بناء . ، ولنشرك الجميع في هذه العملية  1 1 ، و بالكامل عام  . 1 

ثالث عقود متتالية ، ليس امرا هينا ، وهو ليس بالمستحيل خالل انسان حطمته ظروف قاسية 
داخليا من خالل توفير . لنفكر ، ونركز على بناء االنسان داخليا و خارجيا .  في الوقت نفسه

فرص التعلم ، وتحسين مستوى االداء التعليمي ، وخارجيا من خالل تحسين البيئة العامة التي 
، وتكون الحياة نضرة ، مبهجة ، آنذاك ، يكون لمفهوم المواطنة معنى وقيمة . يعيش فيها 
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قد ال نعيش ذلك ، ولكن ابناءنا يستحقون ذلك ، اليس هذا هو .  عينه ومثمرة في الوقت 
  المقصود باالستدامة ؟ 
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