
تبتلي  التي  امل�صائب  اأ�صد  من  الفقر  اأن  �صك  ال 
الفقر املدقع،  االإن�صانية ق�صوة. فاإذا كنت تعاين 
فلن تتمكن حتى من جتنب االأمرا�ض التي َي�صُهل 
م�صوؤولة  ذلك  من  الرغم  على  ولكنها  عالجها 
ع��ن وف���اة واح���دة ب��ني ك��ل �صت وف��ي��ات بني 
مليئتني  رئتاك  تكون  اأن  املرجح  ومن  الب�رش. 
مثل  الأنك  املغلقة،  االأماكن  الهواء يف  مبلوثات 
2.7 مليار �صخ�ض اآخرين تطهو طعامك وتدفئ 
وقود  اأنواع  با�صتخدام  فيه  تعي�ض  الذي  املكان 
التاأثري  يعادل  ما  وهو   �� واخل�صب  ال��روث  مثل 
نف�صه املرتتب على تدخني علبتني من ال�صجائر 
يوميا. ويت�صبب النظام الغذائي الفقري يف ن�صاأة 
اأطفالك وهم يعانون التقزم بدنيا و�صعف النمو 
من  الطفل  يكلف  ما  وهو  واملعريف،  االإدراك��ي 
الذكاء يف املتو�صط.  اإىل 8 نقاط من حا�صل   4
العميق  االإج��ه��اد  اإىل  احل��رم��ان  ه��ذا  وي���وؤدي 
والياأ�ض، االأمر الذي يزيد من �صعوبة الت�رشف 

على نحو ي�صاعدك يف حت�صني حياتك.
لقد اأحرز العامل تقدما كبريا يف الكفاح �صد الفقر 

بطبيعة احلال. ففي عام 1820، كان ت�صعة من 
مدقع.  فقر  يف  يعي�صون  اأ�صخا�ض  ع�رشة  كل 
وت�صري تقديرات البنك الدويل اإىل اأن معدل الفقر 
الب�رشية  تاريخ  يف  مرة  الأول  انخف�ض  العاملي 
اإىل خانة االآحاد يف عام 2015. فاليوم يعي�ض 
مليون   700 نحو  اأو  العامَل،  �صكان  من   %9.1
)والذي  يوميا  دوالر   1.90 من  اأقل  يف  ن�صمة، 

كان دوالرا واحدا يف عام 1985(.

دوالر   1.90( ه��ذه  املدقع  للفقر  عتبة  ت�صكل 
ما  ت��ع��ادل  ال  فهي  حقا:  حمكما  ح��دا  يوميا( 
دولة  يف  ي�صرتيه  اأن  ال��ري  ال�صائح  ي�صتطيع 
ما  تعادل  بل  منخف�صة،  التكلفة  حيث  نامية 
يف  ي�صرتيه  اأن  االأم��ريك��ي  امل��واط��ن  ي�صتطيع 
ويجري  دوالر.   1.90 مقابل  املتحدة  الواليات 
ال�رشائية  القوة  يعادل  مبا  امل�صتوى  هذا  تعديل 

بالعملة املحلية.
اأنطوين  ال��راح��ل  االقت�صاد  رج��ل  ح��اول  وق��د 
م�صكلة  حل  تكلفة  ح�صاب  مبدئيا  رو�ض  كلونيز 
الفقر اإىل االأبد، من خالل تقدير املبلغ املنا�صب 
من التحويالت املالية النت�صال كل �صخ�ض على 

كوكب االأر�ض من براثن الفقر.
موؤ�ص�صة  )قامت  نهجه  حتديث  االآن  ولنحاول 
بروكنجز اأي�صا بهذه املمار�صة موؤخرا(. ن�صتطيع 
اأن نبداأ بالنظر اإىل اإندوني�صيا على �صبيل املثال 
رابع  �صخ�ض،  مليون  نحو 257  ي�صكنها  التي   ��
اأكرب دولة يف العامل من حيث عدد ال�صكان. قبل 
ع�رشين عاما فقط، كان ن�صف �صكان اإندوني�صيا 
فقراء، يف حني ُتظِهر اأرقام عام 2014 )اأحدث 
من   %8 على  قليال  يزيد  م��ا  اأن  ال��ت��ق��دي��رات( 
حتت  يعي�صون  ن�صمة،  مليون   21 اأو  ال�صكان، 
يقل  املتو�صط،  ويف  يوميا.  دوالر   1.90 عتبة 
العتبة  عن  اإندوني�صيا  يف  الفقراء  ه��وؤالء  دخل 
اأن 21 مليون  اأي  1.90 دوالر بنحو 29 �صنتا؛ 
اليومي  دخلهم  زي��ادة  اإىل  يحتاجون  �صخ�ض 
اأو نحو 6 ماليني دوالر فقط   �� �صنتا  بنحو 29 
الفقر املدقع.  �� للخروج من دائرة  يف املجموع 
املبلغ  جمموع  ي�صبح  كامل،  عام  مدار  وعلى 

املطلوب 2.2 مليار دوالر.
ومبا اأن هذا يعتمد على ما ي�صرتيه االأمريكيون 
ال��والي��ات  يف  دوالر  مليار   2.2 مقابل  يف 
بالروبية  الفعلية  التكلفة  ف���اإن  امل��ت��ح��دة، 

التكلفة  اأن  اإذ  كثريا.  اأقل  �صتكون  االإندوني�صية 
ال�رشف قد تكون نحو 700 مليون  ل�صعر  وفقا 

دوالر بالقيمة احلقيقية للدوالر.
عام  من  م�صح  درا���ص��ة  اأح��دث  تقديرات  ت�صري 
مليون   268 بنحو  ي��ق��در  م��ا  اأن  اإىل   2011
الهند  وكانت  مدقع،  فقر  يف  يعي�صون  �صخ�ض 
موطنا الأكرب عدد مطلق من الفقراء على كوكب 
االأر�ض. وكل منهم يعي�ض على مبلغ يقل عن خط 
للهند،  وبالن�صبة  �صنتا.   38 بنحو  املدقع  الفقر 
مليار  نحو 11  الفقر  اإنهاء  تكلفة  يبلغ جمموع 
دوالر اأمريكي يف املتو�صط وفقا حل�صابات �صعر 

ال�رشف.
الدميقراطية ونيجرييا  الكوجنو  وُتَعد جمهورية 
هي  الفقر  اإنهاء  تكلفة  حيث  الفقرية  الدول  من 
الكوجنو  جمهورية  ففي  االإط��الق.  على  االأك��رب 
فقر  يف  ال�صكان  من   %77 يعي�ض  الدميقراطية، 
مدقع ويقل دخل كل منهم عن خط الفقر املدقع 
بنحو دوالر كامل يف املتو�صط. وباإ�صافة �صعر 
الفقر  اإنهاء  تكلفة  تتجاوز  ال�صعيف،  ال�رشف 
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مليار دوالر بالقيمة احلقيقية.

الفرات للتنمية والدرا�صات االإ�صرتاتيجية
مطلع �صهر ني�صان ابريل اجلاري �صدر التقرير 
واخلا�ض  ال���دويل  النقد  ل�صندوق  ال���دوري 
باآفاق االقت�صاد العاملي خالل العام 2017. 
يبداأ التقرير با�صتعرا�ض االخبار ال�صارة التي 
العاملي  االقت�صاد  خروج  امكانية  من  تزيد 
االقت�صادي  االنتعا�ض  نحو  االنكما�ض  من 
من  كبري  ع��دد  يف  بالفعل  يتحقق  ب��داأ  ال��ذي 
ال�صندوق  رف��ع  وق��د  العاملية.  االقت�صادات 
على   3.5 اىل   3.4 من  املتوقع  النمو  معدل 
من  ع��دد  يف  النمو  معدالت  تعر  من  الرغم 

وي�صري  النامية.  والبلدان  املتقدمة  البلدان 
االقت�صادي  النمو  معدالت  ان  اىل  التقرير 
املمكن ال تزال �صعيفة على املدى الطويل يف 
جميع اأنحاء العامل مقارنة بالعقود املا�صية، 

وخا�صة يف االقت�صادات املتقدمة.
املخاطر املحتملة:

تخيم  كبرية  معاك�صة  خماطر  هناك  تزال  ال 
امل��دى  ال��ع��امل��ي يف  االق��ت�����ص��اد  اآف���اق  على 
ي�صتجمع  ال��ذي  التعايف  ي��زال  فال  املتو�صط، 
قواه معر�صا ملجموعة من املخاطر املعاك�صة 
التي ي�صفها الف�صل االأول من التقرير، ومنها:

مبا  الداخل،  اإىل  ال�صيا�صات  اجت��اه  حتول   -
وانخفا�ض  احلمائية،  اإىل  االجت��اه  ذل��ك  يف 

التجارة  حجم  تراجع  ب�صبب  العاملي  النمو 
والتدفقات اال�صتثمارية العابرة للحدود.

املتحدة  الواليات  يف  الفائدة  اأ�صعار  رفع   -
يت�صبب  قد  مما  املتوقع،  من  اأ���رشع  بوترية 
ب�رشعة  العاملية  املالية  االأو�صاع  ت�صديد  يف 
�صعر  يف  حاد  ارتفاع  وحدوث  املتوقع  تفوق 
الدوالر، مع ما ينجم عن ذلك من انعكا�صات 

�صلبية على االقت�صادات ال�صعيفة.
ي�صجع  قد  املايل  التنظيم  �صديد يف  تراجع   -
احتماالت  من  ويزيد  املخاطرة  ت�صاعد  على 

وقوع اأزمات مالية يف امل�صتقبل.
االأ�صواق  اقت�صادات  يف  امل��ايل  الت�صديد   -
ب�صبب  احتماالته  زادت  وال��ذي  ال�صاعدة، 

ت��ف��اق��م اأوج���ه 
ال���������ص����ع����ف 
ال����ن����ظ����ام  يف 
ال�صيني  امل����ايل 
بالنمو  ارت��ب��اط��ا 
ال�رشيع  االئ��ت��م��اين 
�صعف  وا����ص���ت���م���رار 
العمومية  امليزانيات 
االأ�صواق  اقت�صادات  يف 

ال�صاعدة االأخرى.
املرتدة  االآث���ار  حلقات   -
فيها  يتعاقب  التي  ال�صلبية 
���ص��ع��ف ال��ط��ل��ب وان��خ��ف��ا���ض 
امليزانيات  و�صعف  الت�صخم 
العمومية و�صعف منو االإنتاجية 
املتقدمة  االقت�صادات  بع�ض  يف 
من  مرتفعة  مب�صتويات  تعمل  التي 

الطاقة االنتاجية الفائ�صة.
مثل  االقت�صادية  غ��ري  ال��ع��وام��ل   -
والنزاعات  اجليو�صيا�صية،  التوترات 
الناجمة  واملخاطر  الداخلية،  ال�صيا�صية 
وظواهر  والف�صاد،  احلوكمة  �صعف  عن 
واملخاوف  واالإره��اب،  املتطرفة،  الطق�ض 

االأمنية.
وجود  االقت�صادي  امل�صهد  تعقيد  يزيد  وما 
يعزز  اأن  ميكن  امل��خ��اط��ر  ه��ذه  ب��ني  ت��راب��ط 
املثال،  �صبيل  فعلى  االآخ��ر.  البع�ض  بع�صها 

نحو  ال�صيا�صات  حت���ول  ي��رت��ب��ط  اأن  مي��ك��ن 
الداخل )احلمائية التجارية( بزيادة التوترات 
عن  العزوف  زيادة  عن  ف�صاًل  اجليو�صيا�صية 
ال�صدمات  توؤثر  اأن  وميكن  عامليا.  املخاطر 
الن�صاط  على  مبا�رش  ب�صكل  االقت�صادية  غري 
ال�صوق.  ومزاج  بالثقة  ت�رش  واأن  االقت�صادي 
وميكن اي�صا اأن يوؤدي ت�صديد االأو�صاع املالية 
التحول  اأو  التوقعات  تفوق  ب�رشعة  العاملية 
اإىل  املتقدمة  االقت�صادات  يف  احلمائية  نحو 
اخلارجة  الراأ�صمالية  التدفقات  تفاقم �صغوط 

من ال�صني.
بعد تعاٍف �صعيف من االأزمة املالية العاملية 
الأ�صعار  احل��اد  التعديل  اأعقاب  ويف   ،2008
�صبيل  على  )النفط  العاملية  االأول��ي��ة  ال�صلع 
لزيادة  كثرية  اقت�صادات  ت�صعى  امل��ث��ال(، 
االحتوائي  طابعه  وتعزيز  النمو  اإمكانات 
وبالفعل  ال�صدمات.  مواجهة  يف  و�صالبته 
هناك حاجة اإىل اإجراءات عاجلة لتعزيز الناجت 
املعاك�صة  العوامل  ال�صتمرار  نظرا  املمكن 
النا�صئة عن �صيخوخة ال�صكان يف االقت�صادات 
مع  اجل��اري��ة  التكيف  وعملية  امل��ت��ق��دم��ة، 
انخفا�ض معدالت التبادل التجاري، واحلاجة 
يف  امل��ايل  ال�صعف  مواطن  على  التغلب  اإىل 
النامية،  واالقت�صادات  ال�صاعدة  االأ���ص��واق 
ف�صال عن تباطوؤ منو االإنتاجية الكلية لعوامل 
االإنتاج يف هاتني املجموعتني. لذلك �صيكون 
امر  املنا�صبة  االقت�صادية  ال�صيا�صات  اختيار 
االقت�صادية  االآفاق  ت�صكيل  يف  االأهمية  بالغ 
العاملية واحلد من املخاطر املحدقة مب�صرية 
التي  ال�صيا�صات  هذه  ومن  واال�صتقرار،  النمو 

يوثقها الف�صل الثاين من التقرير:
اإدارة  اول��وي��ات  بني  متزايد  متايز  يوجد   -
نظرا  الكلي،  االقت�صاد  م�صتوى  على  الطلب 
كل  بها  مير  التي  الدورية  املرحلة  الختالف 
تراخي  تعاين  التي  االقت�صادات  ففي  بلد، 
الن�صاط االقت�صادي و�صعف معدالت الت�صخم 
الطلب  دع��م  �صيظل  مزمن،  ب�صكل  االأ�صا�صي 
بينها  من  الأ�صباب  وذل��ك  �رشوريا،  ال��دوري 
االقت�صادي.  الركود  باجتاه  االن��زالق  جتنب 
الناجت  فيها  يكون  التي  االقت�صادات  يف  اأما 
قريبا من م�صتواه املمكن اأو اأعلى منه، فينبغي 
اأن تهدف ال�صيا�صات املالية اإىل تعزيز �صبكات 

االأمان وزيادة الناجت املمكن.
- هناك حاجة اإىل ا�صرتاتيجيات موثوقة يف 
م�صار  على  العام  الدين  لو�صع  كثرية  بلدان 
قابل لال�صتمرار عرب تقييم معدالت اال�صتدامة 
املهددة  البلدان  من  كبري  ع��دد  يف  املالية 
ال��دي��ون  ب��رام��ج ج��دول��ة  ب��االن��خ��راط �صمن 

ومواجهة م�صري االقت�صاد اليوناين نف�صه.
- اأثر االنفتاح التجاري ومرونة �صعر ال�رشف 
االأ���ص��واق  م�صاعدة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات  وق���وة 
تعزيز  على  النامية  واالقت�صادات  ال�صاعدة 
دفعة النمو امل�صتمدة من االأو�صاع اخلارجية.

- ويف مواجهة خماطر التقلب املايل العاملي 
التي ال تنتهي، من املفيد القت�صادات االأ�صواق 
ال�صاعدة املعر�صة للتاأثر بالتحوالت ال�صلبية 

اخلارجية  املالية  االأو�صاع  على  تطراأ  التي 
املخاطر  الإدارة  اأق��وى  ممار�صات  تعتمد  اأن 
ميزانياتها  يف  التوافق  عدم  اأوج��ه  واحتواء 

العمومية.
- ومن اجل احلفاظ على التو�صع االقت�صادي 
ال�صيا�صات  اأي�صا على �صناع  العاملي، يتعني 
يقوموا  واأن  احلمائية  االإج��راءات  يتجنبوا  اأن 
ثمار  توزيع  ل�صمان  اخلطوات  من  باملزيد 

النمو على نطاق اأو�صع.
مواكبة  ع��دم  الثالث  الف�صل  يوثق  واخ���ريا، 
االقت�صادات  من  كثري  يف  لالإنتاجية  االأجور 
املا�صية،  الثالثة  العقود  من  طويلة  مدة  يف 
من  العمالة  ح�صة  انخفا�ض  اإىل  اأدى  م��ا 
يف  ال��وارد  التحليل  ويرجح  القومي.  الدخل 
التكنولوجي واالندماج  التغري  اأن  الف�صل  هذا 
على  النمو  حمركات  من  )وكالهما  التجاري 
املديني املتو�صط والطويل( قد �صاهما يف هذا 

االنخفا�ض.
التغري  اأن  اإىل  الف�صل  ا�صتنتاجات  وت�صري 
حل�صة  الرئي�صي  املحرك  كان  التكنولوجي 
العمالة يف االقت�صادات املتقدمة بينما كان 
يف  امل�صاحبة  )والزيادة  التجاري  االندماج 
املحرك  هو  االإنتاج(  يف  امل��ال  راأ���ض  كثافة 
االأ���ص��واق  اق��ت�����ص��ادات  ح��ال��ة  يف  الرئي�صي 
ال�صوء  اال�صتنتاجات  هذه  وت�صلط  ال�صاعدة. 
احتواء  اأك��ر  النمو  يكون  اأن  ���رشورة  على 
ميكن  التي  ال�صيا�صات  اب��رز  وم��ن  للجميع. 
اأكر  �رشيبية  نظم  تطبيق  منها  اال�صتفادة 
ت�صاعدية واال�صتثمار يف املهارات، والتعليم 
لتعزيز  اأخ���رى  جهود  وب��ذل  اجل���ودة؛  ع��ايل 
املهني  امل�صتويني  على  العمالة  حركية 
تكيف  وت�رشيع  تي�صري  اأج��ل  من  واجل��غ��رايف 

اأ�صواق العمل مع التحوالت الهيكلية.
زخما  يكت�صب  العاملي  االقت�صاد  اأن  ويبدو 
متزايدا، وقد نكون االآن عند نقطة حتول. ولكن 
بينما تبدو االآفاق اأكر اإ�رشاقا، جند اأن نظام 
بعد  ن�صاأ  الذي  الدولية  االقت�صادية  العالقات 
احلرب العاملية الثانية يخ�صع ل�صغوط حادة 
املنافع  من  الرغم   على  الراهن  الوقت  يف 
الأن  بالتحديد  وذلك  عام،  بوجه  حققها  التي 
اقت�صادية  تعديالت  من  عنه  نتج  وما  النمو 
اأ�صفر يف اأغلب احلاالت عن مكا�صب وتكاليف 
ال�صيا�صات  بلد. وعلى  غري متكافئة داخل كل 
ب�صكل  التباينات  هذه  معاجلة  االقت�صادية 
مبا�رش ل�صمان ا�صتقرار نظام جتاري تعاوين 

مفتوح يعود بالنفع على اجلميع.
التحديات  من  الكثري  اإن  اىل  اال�صارة  جتدر 
ت�صتلزم  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ص��اد  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
التعاون متعدد االأطراف لدعم االإجراءات التي 
تتخذها البلدان على امل�صتوى الفردي. وت�صمل 
احلفاظ  اجلماعي  للعمل  الرئي�صية  املجاالت 
على نظام جتاري مفتوح، و�صمان اال�صتقرار 
�رشيبية  ن��ظ��م  وتطبيق  ال��ع��امل��ي،  امل���ايل 
منخف�صة  البلدان  دع��م  وموا�صلة  من�صفة، 
االإمنائية،  اأهدافها  لتحقيق  �صعيها  الدخل يف 

وتخفيف اآثار تغري املناخ والتكيف معه.

تعد العالقة بني ال�صكان والتنمية من اكر العالقات 
ا�صكالية يف املجتمعات املعا�رشة، من هنا ظهرت 
لل�صكان  الدميوغرافية  اجلوانب  على  الرتكيز  اهمية 
ودجمها مع اجلوانب التنموية، الأن ال�صكان ف�صال عن 
اإجناحها،  عن  وامل�صوؤولني  التنمية  �صانعي  كونهم 
عوامل  ت�صكل  النوعي  وتركيبهم  ال�صكان  اأعداد  فاإن 
العهد  يف  امل�صوؤولة  اجلهات  اإن  التنمية.  يف  موؤثرة 
ال�صابق مل تول اإال اهمية خا�صة لل�صيا�صات ال�صكانية 
بالقدر الذي توليه الدول االخرى، ومل تكن متحم�صة 
والندوات  امل��وؤمت��رات  وتو�صيات  مبقررات  لالأخذ 
االبقاء  تدعم  كانت  اذ  باملو�صوع،  املعنية  الدولية 
املحفزات  بتقدمي  ال�صكان  لنمو  عالية  ن�صبة  على 

وغريها  املبكرة  الزيجات  وت�صجيع  الولودة  لالأ�رش 
هناك  يكن  ومل  واملعنوي،  املادي  الدعم  انواع  من 
عدم  بغية  التنمية  بجهود  ال�صكانية  للم�صاألة  ربط 
على  مبا�رشة  غري  او  مبا�رشة  التزامات  اية  ترتيب 
لل�صكان  القاهرة  موؤمتر  مقاطعة  متت  لذا  العراق، 
والتنمية املنعقد يف عام 1994 ومل ي�صارك العراق 

يف اجتماعاته لالأ�صباب املذكورة.
�صاملة  هيكلي  حت��ول  عملية  جهتها  من  التنمية 
وم�صتمرة، يرافقها تغيري يف اأمناط االإنتاج والتوزيع 
الأمناط  مناذج  على  –بناء  وتفرت�ض  واال�صتهالك 
ال�صلوك  على  تاأثري  ذات  اإنها  تاريخية–  تنمية 
االجتماعي والفردي لل�صكان، ومن بني جملة االآثار 
مبا�رشة  اآث��ار  تلك،  التحول  عملية  على  املرتتبة 
وتوزيعه،  تركيبه،  ال�صكان،  منو  على  مبا�رشة  وغري 

اإن اجلدل النظري حول العالقة بني منو ال�صكان  اإال 
والتنمية مل حت�صمه �صواهد ودالئل تاريخية قاطعة. 
�صببا  ولي�ض  للتنمية  نتيجة  ي�صبح  ال�صكان  فنمو 
ارتفاع  ال�صكان قد حدث ب�صبب  اإذا ما كان منو  لها 
الدخول  م�صتويات  كنتيجة الرتفاع  الوالدات  معدل 
ميكن  حني  يف  االقت�صادي،  النمو  على  املرتتبة 
التنمية  عملية  يف  خارجيا  عامال  ال�صكان  اعتبار 
ال�صكان هو االنخفا�ض  ال�صبب يف منو  عندما يكون 
يف معدل الوفيات، طبقا لهذا الفهم يكون االرتباط 
وموجبا  طرديا  ال�صكان  منو  ومعدالت  التنمية  بني 
يف مراحل التنمية االأوىل وعلى هذا االأ�صا�ض تفرت�ض 
الدميغرايف  للتحول  منطا  ال�صكانية  ال��درا���ص��ات 
واالجتماعي  االقت�صادي  التحول  منط  مع  متوافقا 
وتوؤكد التمييز بني االأهمية الن�صبية لعدد من العوامل 

خ�صوبة  لنمط  املحددة  واالجتماعية  االقت�صادية 
معني اأو مرتبطة به. ومرت عملية التحول الدميغرايف 
يف العراق حتى االآن مبرحلتني: االوىل مرحلة النمو 
البطيء، وقد مر بها العراق خالل القرن التا�صع ع�رش 
اذ  واالأوب��ئ��ة  وال��ك��وارث  النكبات  بتوايل  متيزت  اإذ 
تعر�صت االإمرباطورية العثمانية ملوجات متالحقة 
يف  الظهور  الدَّبلي  الطاعون  عاود  فقد  االأوبئة،  من 
يف  ع�رش  التا�صع  القرن  خم�صينات  حتى  عقد  كل 
العراق، والثانية، مرحلة منو ال�صكان ال�رشيع ومتتد 
احلا�رش  الوقت  حتى   1947 ع��ام  من  امل��دة  بني 
 4.816 من  العراق  يف  ال�صكان  حجم  ارتفع  وفيها 
مليون ن�صمة عام 1947 اإىل 32 مليون عام 2014، 
ومن املتوقع ان ي�صل ح�صب تقديرات االأمم املتحدة 

اإىل 48.9 مليون ن�صمة عام 2025.

هناك من يرى الزيادة ال�صكانية �صت�صاهم يف تعزيز 
ال�صباب  ال�صكان  ن�صبة  يف  الزيادة  خا�صة  التنمية، 
القادر على العمل، مع توافر املتطلبات الالزمة لهذه 

التنمية، اذ ت�صاهم الزيادة ال�صكانية يف:
الأنها  التنمية  يف  توؤثر  ال  ال�صكانية  امل�صكلة  اإن    -
مفتعلة  م�صكلة  وه��ي  اأخ���رى،  اأ�صباب  عن  ناجمة 
للدول  التابعة  وال��وك��االت  املنظمات  اأوج��دت��ه��ا 
ولكن  تخلفها،  على  النامية  الدول  الإبقاء  املهيمنة 
تاأثري  ذا  عاماًل  ال�صكانية  الزيادة  تكون  اأن  ميكن 
ا�صتطاعت  اإذا ما  التنموية، ولكن  �صلبي يف امل�صرية 
ال��زي��ادة  ا�صتيعاب  املجتمع  يف  االن��ت��اج  عملية 
ال�صكانية وتاأمني مقدرات م�صاركتها يف دفع عجلة 
التنمية لالأمام، فمن اخلطاأ اأن ننظر اىل هذه الزيادة 
وزي��ادة  الطلب  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  عامل  اأنها  على 

اأن ننظر  االأعباء على املوارد املتاحة، ومن االأجدر 
وعملية  العمل  قوة  زيادة  يف  رئي�صي  كعامل  اإليها 

االنتاج. 
على  حقيقي  عبء  اإىل  تتحول  ال�صكانية  الزيادة   -
املتاحة  امل��وارد  ا�صتغالل  يجري  ال  عندما  التنمية 
ومنطقية،  �صحيحة  ب�صورة  العمل  قوة  فيها  مبا 
العمل  ومتطلبات  الالزمة  امل��وارد  توافر  مع  ولكن 
زيادة  فان  االقت�صادية  احلريات  وتوفري  لل�صكان، 
البالد،  يف  للتنمية  دع��م  عامل  �صتكون  ال�صكان 
النمو  ملعدل  حمفزاً  يكون  قد  ال�صكاين  النمو  واإن 
االقت�صادي واالجتماعي عندما يرتافق مع تغريات 
االأهمية  لل�صكان باجتاه زيادة  النوعي  الرتكيب  يف 
تقل  ال  اأن  اأو  العمل،  على  القادرة  للفئات  الن�صبية 

ن�صبة ال�صكان الن�صطني اقت�صاديا عن الن�صف.
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سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

599.92
8.04
1.36%

6,647,853,472
17,906,418,205

664
33
13
5
15

0.34
5,350,240,256.00

0.79
421,660,512.00

2.46
226,187,696.00

0.31
189,494,320.00

0.46
98,836,000.00

)BBAY( بلبنك

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BMFI( موصل

)BCOI( أهلي

0.34
15,736,000,000.00

0.31
611,433,270.00

0.79
542,250,000.00

0.46
222,000,000.00

0.39
186,000,000.00

)BBAY( بلبنك

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

)BGUC( خليج
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