
ّجمؾةّجامعةّاألنيارّلؾعؾومّاإلنِانية

ّ

3102ّّّّّّّّّّّّّّ)كانونّاألول(ّّ(4ّالعددّ)

ّاجملؾدّالٌاني

 

 (061 ( 
 

ّ(االديابّوالـًائج)ّتػاقمّظاهرةّالػؼرّوتدنيّاملًِوىّاملعيشيّبنيّدؽانّالعراق

ّّماجدةّجادمّاخلزاعي.ّم.ّم

 كؾيةّالرتبيةّابنّرذدّ–ّجامعةّبغداد

ّ

ّاملًُِؾص

صور التمايز االجتماعي والالمساواة وانعدام العدالة في المجتمع،  تعكس الفقر مرأة
اليائل الذي  وىي معضمة العصر الراىن التي تكمن في حقيقة أنو رغم التقدم التكنولوجي

غير مسبوق، والتطور االقتصادي المذىل  شيدتو البشرية، ورغم ارتفاع اإلنتاج العالمي بشكل
الفقر مازال يشكل التحدي األكبر الذي يواجو العالم،  فإنالذي أصاب حياة ماليين البشر، 

آخر يتمثل في عدم العدالة في التوزيع الذي ىو السمة األساسية  لتحد يوىو تحد مواز 
كبار منظري  ،وقد وصل االمر الى ان العالمية المسيطرة عمى فضاء عالم اليوم لمرأسمالية

الفقر وسوء توزيع  ( يعتبروندي، وأنتوني غيدنزفريد ىالي)من أمثال  عمم االجتماع في العالم
وتشير االرقام إلى  عالم القرن الواحد والعشرين. الدخل العالمي ىما التحدي األكبر الذي يواجو

أي أنيم يعيشون عمى  ,مميار من البشر يعتبرون فقراء جداً  (0.2 - 0.1) من أن ما يقارب
العرب العربي فإن أكثر من ثمثي سكان الوطن أما عمى مستوى  دوالر واحد أو أقل في اليوم.

 المنخفضة الدخل.  يقيمون في األقطار
Aggravate Phenomenon of poverty and lower standard of living among the 
Iraqi people causes and results.Assistant Lecturer: Majdah j.hussien Kattea 

Abstract 
Poverty mirror images of social differentiation, inequality and injustice in 

society, and is the current era's dilemma lies in the fact that, despite the 
enormous technological advances in the human, despite rising global production is 
unprecedented, and the stunning economic growth that hit the lives of millions of 
people, poverty remained the greatest challenge facing the world, and is parallel 
to another challenge is lack of Justice in distribution, which is a basic feature of 
global capitalism controlling space today And it came to the top in world sociology 
theorists such as (Fred Halliday, and Anthony Giddens) are poverty and poor 
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income distribution of the world are the greatest challenge facing the world in the 
21st century. figures indicate that approximately (1.2-1.3) billion people are so 
poor, they live on one dollar or less a day. At the level of the Arab world, more 
than two-thirds of Arabs residing in low-income countries. 

ّاملؼدمة

فرص إن الفقر، إضافة إلى معطيات أخرى )كالجوع، والمرض، والجيل، ونقص ال
ىي قدر الغالبية العظمى من الناس في البمدان المتخمفة،  والفقر فييا ليس  (لمتنمية الذاتية

نما الجديد ىو إدراك ىذا الفقر والعمل لمقضاء عميو  .(1)شيئا جديدا. وا 
غير ان فقر الدول المتخمفة ال يعتبر دليال عمى عدم وجود العوامل والقوى الكامنة 

نما ىو االفتقار إلى الطرق والوسائل التي بواسطتيا يمكن ليذه العوامل  المؤدية إلى التقدم، وا 
 منشود.النمو الوتمك القوى أن تصبح قادرة عمى خمق 

ولقد تغيرت النظرة لظاىرة الفقر وطرق التعامل معيا خالل النصف الثاني من القرن 
وجعميا قضية  لظاىرة في أدبيات األمم المتحدة،العشرين، حيث كثر الحديث عن ىذه ا

وضعت مقاييس ومؤشرات لمفقر  ،حيثعالمية، وعمى اساس الغنى والفقر تم تقسيم دول العالم 
عمى مستوى البمدان واالفراد ايضا مع مراعاة النسبية، فالفقير في العراق ال يقاس بنفس 

 .(3)المقاييس التي يقاس بيا الفقير في أمريكا
يب ان نتاول موضوع الفقر في بمد حباه اهلل من فقد يكون من المع فيما يتعمق بالعراق

واقع الحال المرير يقول ان نسبة العوائل العراقية الفقيرة ارتفعت نتيجة  اال ان الخيرات الكثير،
المناطق  % في61.0الى ما يقرب من  المغامرات السياسية التي كان يقودىا النظام السابق

% 22.8و % 13.8، بعد أن كانت 0882م عافي % في المناطق الريفية 70.7الحضرية و
 .(3)0877عمى التوالي عام 

التي قام بيا فريق تابع لوزارة التخطيط العراقية  ت نتائج قياس وتحميل الفقرير قد أظو 
%( 28)حوالي في الريف %وأن الفقر يتركز12ان نسبة الفقر في العراق بمغت  1100عام 

متجذر  النتائج أيضاً أن الفقر في العراق غير%( ، كما بينت 05بدرجة أكبر من الحضر)
ي عميو ھعمى ما تزيد ثالث امثال  في الريف يا% لكن3,4وعميق حيث أن فجوة الفقر بمغت 

 . (4)في الحضر
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بين سكان العراق واالسباب التي  وسنحاول في ىذا البحث التطرق إلى موضوع الفقر
م وجود خطط تنموية واقتصادية شاممة ادت الى تفاقم ىذه المشكمة واتساعيا خاصة مع عد

 تصل فييا العراق الى بر االمان .
ّمشؽؾةّاليَث:ّ-اوالّ

 تتمثل مشكمة البحث بالتساؤالت االتية:
 ماىي االسباب التي عممت عمى تفاقم ظاىرة الفقر في المجتمع العراقي ؟

العراق وما ىل ىناك تباين في مستوى الفقر والمستوى المعاشي بين ابناء محافظات 
 ىي اسباب ىذا التباين ؟

ىل يمتمك العراق مقومات اقتصادية كافية لمقضاء عمى ظاىرة الفقر  وتوفير مستوى 
 معاشي متوازن ومتساوي لجميع افراد المجتمع العراقي ؟

ّ:اليَثّيةفرضّ-ثانيا

 ان فرضية البحث ىي عبارة عن اجابة متوقعة لمشكمة البحث وتمثمت باالتي:
عالقة طردية بين تدني مستوى التعميم وانخفاض المستوى المعيشي لألسر العراقية ىنالك  -0

 . والعكس صحيح
 .وجد عالقة متبادلة بين الفقر وارتفاع حدة البطالةت -1
تباين المستوى المعيشي بين محافظات العراق دليل عمى عدم شمول المحافظات كافة  -2

سي في اتساع نطاق الفقر بين ابناء بخطة اقتصادية نيضوية شاممة تعالج السبب الرئي
  . المحافظات كافة ، خاصة وان العالقة بين التنمية البشرية واالقتصادية عالقة متبادلة

ّأهؿيةّاليَث:ّ-ثالٌاّ

، ر وتدني مستوى المعيشة في العراقتأتي أىمية البحث بالكشف عن أسباب الفق
مشكمة حقيقية تواجو العالم بأكممو،  والفقر كما ىو معروف ال يواجيو العراقيون فقط بل ىي

وىي المشكمة االخطر بعد الحروب عمى االنسان، اذ ان اإلنسان المحروم الذي ال يستطيع 
جرامًا من أي قنبمة  الحصول عمى الحد األدنى من مقومات الحياة الكريمة لعمو أكثر خطورة وا 

مقبولة. كما انو حالة اقتصادية  الفقر حالة إنسانية غيرو ال يممك ما يخسره.  ،فالفقيرنووية 
 معيقة تضعف قدرة المجتمع عمى النمو والتقدم.

ّ
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ّأهدافّاليَث:ّ-رابعا

الحد من  تإلجراءا االعالمي والمادي كسب الدعمو العمل عمى التوعية بقضية الفقر  -0
 تدني مستوى المعيشة ألالف االسر العراقية والتي تعيش دون خط الفقر .    

 لحاالت الفقر والجوع والسكن العشوائي.اإلنذار المبكر  -1
  .تنموية تيدف الى القضاء عمى ظاىرة الفقرسياسات خطط و وضع  -2

ّالدراداتّالِابؼةّ-خامِا

اصبحت ظاىرة الفقر في العالم عامة والعراق خاصة مجال خصب لكثير من الرسائل 
العموم االنسانية الجامعية والبحوث والدراسات لمكثير من المختصين والباحثين من مختمف 

ىنا بعض  . ونذكرسونامي الفقر والبطالة في العراقوالتطبيقية، وذلك في محاولة لوقف ت
 البحوث والدراسات التي تناولت ىذه المشكمة البطالة ومنيا:

مجمة جامعة  العراقي اسبابيا وسبل معالجتيا، البطالة في االقتصاد د.عيادة سعيد حسين، -0
 .1101، 7،العدد 1المجمد  دية واالدارية، كمية االدارة واالقتصاد،االنبار لمعموم االقتصا

الكمية التقنية  البطالة في العراق االسباب والنتائج والمعالجات، د.مالك عبد الحسين احمد، -1
 االدارية، جامعة البصرة.

 ظاىرة الفقر في لعراق: الواقع والمعالجات د.عمرو ىشام محمد ود.عبد الرحمن نجم، -2
 .1100،السنة التاسعة،17المجمة العراقية لمعموم االقتصادية، العدد  ،(0865-1115)

دراسة بعنوان )الفقر في العراق( لمدكتور محمد المياجر ضمن دراسة معدة من قبل  -3
 المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )اسكوا(.

وراه )تشخيص رسالة تقدمت بيا شيماء فالح حسين كجزء من متطمبات نيل درجة الدكت -4
 (.0887-0877وتحميل التفاوت في توزيع الدخل مع اشارة خاصة لمعراق لمفترة)

تحميل سموك الفقر بين اثر النمو االقتصادي واتجاىات السياسات االقتصادية رسالة تقدم  -5
بيا محمد عمي المعموري وىي جزء من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في 

 العموم االقتصادية.
ّباملصطؾَاتّتعروفداددا:ّ

عمى أنو" يتخذ أشكااًل متنوعة تتضمن انعدام الدخل،  عرفت األمم المتحدة الفقر
والموارد المنتجة الكافية لضمان مستوى معيشي الئق ومن مظاىر الجوع وسوء التغذية وسوء 
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شار الصحة، والوصول المحدود أو المعدوم إلى التعمم وغيره من الخدمات األساسية، وانت
األمراض والوفيات وانعدام المؤن والسكن غير المناسب، والعيش في بيئة غير أمنة باإلضافة 

 إلى انعدام المشاركة في صنع القرارات في الحياة المدنية واالجتماعية.
ويعرف الفقر ايضا "عمى أنو حالة من عدم الحصول عمى مستوى لممعيشة يعتبر 

 .(5)ع الذي يعيش فيو الفردالئقًا أو كافيًا، من خالل المجتم
مما سبق نجد أن الفقر يعتمد بدرجة كبيرة عمى مفيوم الحد األدنى  لمستوى المعيشة، 
كما يعتمد عمى المجتمع الذي تتم فيو عممية التوصيف. " فالفقر في الريف اليندي أو 
با الصيني مثاًل، والذي يؤدي إلى الموت بسبب الجوع يختمف عن الفقر في أقطار أورو 

الغربية أو الواليات المتحدة، الذي يشير بدرجة كبيرة إلى قضية التباين في توزيع الدخل أكثر 
 ويمكن التمييز بين نوعين من الفقر: .(6)مما يشير إلى الحرمان المطمق

   .الفقر الثابت المتواصل وىو جماعي ىيكمي 
 و سياسية عابرة، أو الفقر الطارئ أو الظرفي الناجم عن أزمة اقتصادية أو عسكرية أ

 كارثة طبيعية،  والذي يمكن تجاوزه بالتضامن الشعبي والدولي.
ّاحوالّالِؽانّيفّالعراق: امليَثّاالول

ّاوال:ّّّالًوزوعّاجلغرايفّلِؽانّالعراق

ينمو سكان العراق بشكل متسارع بفعل السياسات السكانية المتعاقبة التي استيدفت 
 1116تشجيع النمو السكاني منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد بمغ سكان العراق في عام 

الشعب العراقي  سكان ، ويتوزع0816في عام عما كان عميو أضعاف سكانو  بعشرأكثر 
عام لسكانية  اناتحسب بي (0) الجدول مميون نسمة 20553355محافظة بواقع  07عمى 
 (.0كما ىو موضح في الخارطة رقم ) 1118
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 1118يمثل توزيع سكان العراق حسب المحافظات لعام  (0جدول رقم )
 المجموع المحافظة المجموع المحافظة
 1221228 النجف 3106948 نينوى
 1077614 القادسية 3125853 كركوك
 683126 المثنى 1371035 ديالى
 1744398 ذي قار 1483359 االنبار
 922890 ميسان 6702538 بغداد
 2405434 البصرة 1729666 بابل
 1532081 اربيل 1013254 كربالء
 1072324 دىوك 1150079 واسط

 1784853 السميمانية 1337786 صالح الدين
 31664466 المجموع

 5/1 الجدول ،1118، نتائج الحصر والترقيم لعام  الجياز المركزي لالحصاء المصدر:
 

ّالرتكيبّالـوعيّوالعؿريّلِؽانّالعراقّ:ثانيا:ّ

دليال عمى التوازن الديموغرافي، ونسبة النوع شأنيا شأن الخصائص  (7)تعد نسبة النوع
تبعا لعوامل اليجرة الداخمية  السكانية األخرى تتفاوت من فترة ألخرى ومن محافظة الخرى

ذكرًا  88.3حوالي  0886بمغت نسبة النوع في تعداد عام  وقد،والوفيات والوالدات  والخارجية
أدت  مظروف التي مر بيا العراق من حروب وحصار اقتصاديلنتيجة كانثى  011لكل 

ل التوازن النوعي مخارج مما أدى الى اختالاليجرة ل زيادةو الرتفاع معدل الوفيات بين الذكور، 
ذكر  010يقرب  ما 1100بينما بمغت نسبة النوع في العراق في عام  .في ذلك الوقتلمسكان 
 .  معدل يكاد يكون طبيعي ( وىو0) الجدول انثى 011لكل 

اما التركيب العمري لمسكان فيو احد المؤشرات الديمغرافية الميمة التي تفصح عن 
شاركتيم الفاعمة في العمالة االنتاجية ويمقي ايضا الضوء عمى القدرة االنتاجية لمسكان ومدى م

نسب المواليد والوفيات ويعطي تصور عن حجم السكان ومقدار حركتيم واستقرارىم الديمغرافي 
 يمكن تقسيم الفئات العمرية الى ما( 2و 1وحسب الجدولين ) .(8)خالل فترات زمنية مختمفة

 :يمي
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ّ

ّ:صغارّالِنّ(04-1فىةّصغارّالِنّ)

ىذه الفئة تعتبر من اكثر الفئات العمرية تاثرا بمدى نسبة النمو او الوفاة وىي فئة 
% من  33.4غير منتجة وتشكل عبء عمى الفئة المنتجة، وقد بمغت نسبة ىذه الفئة العمرية 

حيث  1100ت بشكل ممحوظ  خالل عام ضبينما انخف 0886مجموع السكان الكمي لعام 
ى شي فانما يدل عمى % فقط من مجموع السكان الكمي . وىذا ان دل عم 28.4بمغت النسبة 
 :شيئين اوليما
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-1111بين  حيث بمغ في الفترة ما 1100انخفاظ معدل النمو السكاني خالل عام  -0
بينما بمغ معدل النمو السكاني خالل الفترة ما بين  ،(01)%1.6يقرب من  ما 1101

 .(00)%2.0يقرب من  ( ما0881-1111)
طفل لكل  3.5حيث بمغ ما يقرب من  1100انخفاض معدل الخصوبة الكمي خالل عام  -1

 4.6يقرب من  ما 0884-0881امراءة في سن االنجاب بينما كانت النسبة بين عامي 
طفل لكل امراءة في سن االنجاب وىذا ادى الى انخفاض معدالت الوالدات الخام عام 

 25.4ل تسعينيات القرن الماضي حوالي بااللف بعد ان بمغت خال 20.2الى  1100
 .(01)بااللف

ّالػىةّاملـًٍةّ(44-01الػىةّالعؿروةّ)

وىي الفئة النشطة اقتصاديا والمنتجة والمعيمة لباقي افراد المجتمع العراقي من صغار 
وقد بمغت نسبة  ،(02)السن وكبار السن وىي الفئة االكثر حركة وىجرة وتساىم في نمو السكان

 1100% وبارتفاع واضح في نسبتيا خالل عام 41ما مقداره  0886ىذه الفئة خالل عام 
% من مجموع السكان ،والسبب الذي جعل ىذه الفئة منخفضة خالل 46.1حيث بمغت حوالي 

ىو االوضاع  السياسية المربكة انذاك والحصار االقتصادي الذي اثر بصورة  0886عام 
)حيث بمغ ى الفئات العمرية الصغيرة مما ادى الى ارتفاع معدل الوفيات العام كبيرة خاصة عم

، وىذا انسحب عمى الفئة العمرية المنتجة 0884حالة وفاة لكل الف والدة حية خالل   24
يات نتيجة رفع الحصار االقتصادي فوالمعيمة في السنوات الالحقة ، بينما انخفض معدل الو 

حيث وصل  1101عام  ع الصحي لالطفال دون سن الخامسةواالىتمام النسبي بالوض
، ادى ىذا الى ارتفاع في نسبة (03)حالة وفاة لكل الف والدة حية 22المعدل العام لموفيات الى

 ،ومع انخفاض معدل الوفيات العام في العراق اال انو ال1100في عام  53-04الفئة العمرية 
بمغ المعدل  مثال يات في دول الجوار ففي الكويتيزال معدل متدني اذا ما قورن بمعدل الوف

 بااللف.  15
ّّ)كيارّالِن(ّّفؿاّفوق41ّّّالػىةّالعؿروة

وىي الفئة الغير منتجة والتي من المفترض ان دورىا انتيى في عممية االنتاج، 
% من 2.4حوالي  0886وتشمل ىذه الفئة الكثير من االناث واالرامل، بمغت نسبتيا عام 

% من 2.2بما يقارب  1100مجموع السكان الكمي بينما انخفضت ىذه النسبة في عام 
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االنخفاض الى الظروف واالزمات والحروب والعنف  ، ويرجع سبب(04)مجموع السكان الكمي
الذي شيده العراق خالل تسعينيات القرن الماضي  وانخفاض معدل العمر المتوقع عند الوالدة 

 ، ويعتبر ىذا المعدل منخفض اذا ما قورن بمعدالت1115سنة عام  47.1في العراق الى 
سنة  66.2ل العمر المتوقع لمسكان بففي الكويت بمغ معد ،العمر المتوقع في الدول النامية

سنة. اضافة الى تدني الواقع الصحي والتغذوي الذي خمفتو العقوبات  58.6وفي المكسيك 
( ساىم في انخفاض معدل العمر المتوقع 1112-0881االقتصادية عمى العراق بين عامي )

 في ىذه الفترة. 
ذين يمثالن اليرم السكاني ( الم1،  0مما سبق يمكن ان نستنتج من خالل الشكميين )

 يمي: ما 1100و 0886لمعراق لعامي 
نالحظ وجود القاعدة العريضة التي تدل عمى فتوة المجتمع العراقي عمى الرغم من  -1

 .1100انخفاض نسبي في قاعدة اليرم السكاني لعام
شكل اليرم السكاني يدل وبصورة واضحة عمى ارتفاع نسبة المواليد حيث القاعدة  -2

 لميرم ونسبة الوفيات من كبار السن حيث النياية المدببة لميرم.العريضة 
، قابمو 0886في عام  54ارتفاع نسبة الفئة العمرية دون الخامسة والفئة العمرية فوق  -3

 .1100انخفاض في نسبتيما خالل عام 
قابمو ارتفاع في نسبتيا  0886(  في عام ،53-04انخفاض في نسبة الفئة العمرية )  -4

 .1100خالل عام 
ّنِيةّاالعالةّّثالٌا:

( وىي الفئة المنتجة 53-04العبء الذي تتحممو الفئة العمرية )ىي  (05)االعالة
العالة الفئات العمرية االخرى من صغار السن وكباره، وىي عمى ارتباط وثيق بالتركيب 

رتفاع أل% نتيجة 82ما يقرب من  0886نسبة االعالة خالل عام  بمغت العمري لمسكان، وقد
، اما (1)الجدول  نسبة الفئة العمرية الصغيرة والكبيرة وانخفاض نسبة الفئة العمرية المعيمة

العمرية  ات% نتيجة انخفاض نسبة الفئ63.6فقد بمغت نسبة االعالة  1100بالنسبة لعام 
 (.2)الجدول  المعالة وارتفاع نسبة الفئة العمرية المعيمة
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 0886سكان العراق لعام التركيب العمري ل (:1جدول ) 
 المجموع % االناث % الذكور الفئة العمرية

0-4 1907322 8.6 1862248 8.4 3769570 
5-9 1688130 7.6 1627076 7.3 3315206 
10-14 1421683 6.4 1363313 6.1 2784996 
15-19 1290386 5.8 1243525 5.6 2533911 
20-24 1016867 4.6 1025804 4.6 2042671 
25-29 847383 3.8 872810 3.9 1720193 
30-34 679211 3 708439 3.2 1387650 
35-39 412940 1.8 484993 2.2 897933 
40-44 428413 1.9 453425 2.06 881838 
45-49 326666 1.4 349381 1.5 676047 
50-54 263237 1.19 255955 1.16 519192 
55-59 214561 0.97 208597 0.94 423158 
60-64 134527 0.61 156316 0.71 290843 
65-69 123136 0.55 146658 0.66 269794 
70-74 81818 0.37 110811 0.5 192629 
75-79 54984 0.25 68775 0.31 123759 
80-84 38137 0.17 45719 0.2 83856 
+85 31951 0.14 46389 0.21 78340 

 21991586 49.55 11030234 49.15 10961352 المجموع
 (.0) جدول رقم ،0886نتائج التعداد العام لعام ىيئة التخطيط، الجياز المركزي لالحصاء، المصدر:
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تقدير سكان العراق حسب فئات  1100(  التركيب العمري لسكان العراق  لعام 2جدول رقم )
 العمر والجنس 

 مجموع نسبة االناث اناث نسبة الذكور ذكور فئات العمر
0-4 2537931 7,6 2376235 7,1 4914165 
5-9 2262141 6,8 2057491 6,2 4319632 
10-14 2033161 6,1 1889842 5,7 3923003 
15-19 1835367 5,5 1813495 5,4 3648862 
20-24 1573817 4,7 1603106 4,8 3176923 
25-29 1366009 4,1 1382073 4,1 2748082 
30-34 1219015 3,7 1204701 3,6 2423716 
35-39 1029372 3,1 1015537 3 2044910 
40-44 777573 2,3 776356 2,3 1553929 
45-49 479811 1,4 524714 1,6 1004525 
50-54 434715 1,3 557917 1,7 992632 
55-59 413521 1,2 463834 1,4 877355 
60-64 307921 0,9 295784 0,9 603705 
65-69 205846 0,6 231190 0,7 437036 
70-74 112629 0,3 164234 0,5 276863 
75-79 85242 0,3 104378 0,3 189620 
+80 84378 0,2 111178 0,3 195554 

 33,330,512 49,7 16572065 50,3 16758449 المجموع
 .1/6،جدول 1100والجنس لعام  تقدير سكان العراق حسب فئات العمر ،المصدر: الجياز المركزي لالحصاء
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ّ

ّالؽامـةّوراءّتدنيّمًِوىّاملعيشةّيفّالعراقّاألديابّامليَثّالٌاني:

ىناك معمومات قميمة عن المدى الحقيقي لمفقر في العراق نظرا لعدم وجود بيانات 
شاممة، كما ال يوجد تحديد واضح لخط الفقر. لكن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن الفقر واسع 

وبالرغم من  1110% منذ سنة 41ىبط بنسبة تقارب االنتشار. ويقدر أن الدخل الفردي 
، مما يضع العراق 1113دوالر أمريكي في سنة  671بعض االنتعاش اال انو لم يبمغ سوى 

وتعتمد  ،(06)في فئة البمدان ذات الدخل المنخفض بحسب عمميات المسح التي تمت موخرا
قة التموينية الشيرية الغذائية التي الكثير من االسر العراقية اليوم عمى ما تقدمو مفردات البطا

 تقدميا الدولة ليم.
 Costوقد اعتمد العراق في تحديد خط الفقر الوطني طريقة كمفة الحاجات األساسية 

of Basic Needs-   (CBN)   ًودوليًا عمى أساس احتساب كمفة الحاجات  المرجحة أقميميا
األساسية الغذائية وكمفة الحاجات االساسيــة غير الغذائية. وبذلـك يصبح خط الفقر الوطني = 
كمفة الحاجات األساسية الغذائية + كمفة الحاجات األساسية غير الغذائية، وعمى أساس 

ي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات )العراق( الذي أطمقو الجياز المركز  مقياس الفقر الوطني
%( أي أن  ما 11,8( احتسبت قيمة حجم الفقر عمى المستوى العراقي بنسبة )1118لسنة )

 .(07)بين حوالي ربع السكان أو خمسيم يقع دون مستوى خط الفقر
%( في 05( مقابل )28ناطــق انتشـارًا لمفقــــر )%وتعد المناطـق الريفية من أكـثر الم

 الحضرية.  ويعود ذلك إلى إن الوضع االجتماعي واالقتصادي لمريف يعد بيئة مولدة  المناطق
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% 2.4السكاني في الريف لمفقر بسبب معدالت الخصوبة المرتفعة حيث يبمغ معدل النمو 
وكنتيجة النخفاض معدالت اإلنتاج في الريف العراقي  كما  ،(08)% في الحضر1.6 بينما بمغ

 تعميمي لسكان الريف جعل نشاطيم االقتصادي يتركز في مين الإن انخفاض المستوى ال
تتطمب ميارة عالية وغير مدرة لمدخل كالعمل في المين األولية والنشاط الزراعي والحرف 

 بما يمي:االسباب التي ادت الى تدىور الحالة المعيشية لسكان العراق  ويمكن حصر اليدوية.
  :يمي االسباب السياسية وتتضمن مااوال: 

الداخمية والخارجية فقد أدت الحروب والمغامرات السياسية الغير مسؤولة من  الحروب -أ 
إلى تدىور أوضاع السكان وبخاصة في المناطق الحدودية في الوسط  النظام السابق

 وأصبح الفقر رأسا عمى عقب، تمك السنوات المجتمع العراقي واالقتصاد والجنوب. وقمبت
 .األساسيتين لمعوائل واألفراد العراقيينوالحرمان السمتين 

تدىورت وتراجعت فاعمية  0881(؛ بعد عام 1112-0881) االقتصادي الحصار -ب 
الدولة وتعرضت لالىتزاز والضعف. فقد كان االنفاق عمى الجانب االجتماعي  مؤسسات

يئة وتدىورت الب والخدمي قميل، وتحديدا في موضوع الغذاء والدواء، واتسعت دائرة الفقر
المستويين الفردي والعام. من  االجتماعية، وتفشت أجواء عدم األمان واالستقرار عمى

سيع اليوة بين الفقراء جية أخرى، اصبح الخمل في توزيع الدخل القومي سببا في تو 
% من إجمالي دخل األسرة  6من األسر أقل من  %11إذ كان يتمقى أفقر  ،واالغنياء

ما تتمقاه  أضعاف 5%من الدخل، أو 33% ما نسبتو 11نىحين يتمقى أغ العراقية، في
 .(11)األسر الفقيرة

سوء التصرف بالموارد االقتصادية من قبل النظام السابق حيث كان التركيز عمى حماية  -ج 
مما ادى إلى تحول أفراد المجتمع إلى ما يشبو  .نفسو واتخاذ المزيد من إجراءات الوقاية

ن يوميا أو أسبوعيا أو شيريا لطمب الغذاء والدواء، وىم الذين يتقدمو  نزالء المعسكرات
 .(10)من أي حقوق مدنية محرومون

واجو العراق صعوبات جديدة في مجال الفقر، حيث اتخاذ اشكال  1112بعد عام  -د 
المعيشية ، إال إن مظيرا  جديدة، فعمى الرغم من تحسن في عموم المستويات واتجاىات

اال وىو ظيور ما  األمني، السياسي، وتردي الوضع آخر برز في ظل عدم االستقرار
التقديرات المتاحة حول أعداد العوائل الميجرة من تمك  وتختمف. يعرف بالمناطق الساخنة
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أكثر أمنا، وطبقا لمنظمة اليجرة الدولية وصل عدد النازحين في  المناطق إلى مناطق
، أما المفوضية (11)بغداد نازح، ثمثيم من 161111أي نحو  عائمة. 34118الداخل إلى 

العراق الذي صدر في  العميا لشؤون الالجئين فقد تحدثت في تقريرىا الخاص بحالة
نازحا بعد  425000  منيم مميون نازح داخمي، 0.4عن  1115تشرين األول )اكتوبر( 

ألف عائمة تقريبا. وطبقا  60العسكريين في سامراء، أي  أحداث تفجير قبة اإلمامين
العراقية فقد بمغ عدد الميجرين في الداخل بعد أحداث مدينة سامراء  الرسمية لممصادر

 888661عائمة، أي حوالي  052463، نحو 1116الثاني/ نوفمبر  ولغاية تشرين
 وأيا كان الرقم الحقيقي فان مئات اآلالف قد ادخموا عنوة في فقر مدقع تحت .(12)فردا

ومقتنياتيم،  لنزوح تاركين أمالكيم ومنازليموطأة التيجير القسري، واالضطرار إلى ا
  .لينفذوا بحياتيم

، النجف، األنبار، القادسية، في مخيمات تنتشر في بغداد ىوالء النازحينيسكن و 
باسترجاعيا، وطرد  بدأت اإلدارات المحمية مؤخرا وقد كربالء. أو في بنايات عامة ميجورة،

وتيرة العنف الذي ادى الى سقوط عشرات آالف من العوائل التي تسكنيا، اضافة الى تصاعد 
 الضحايا، وىم في الغالب ارباب األسر، ليتركوا أسرىم دون معيل، تضطر األم فييا لمعمل، أو

 يضطر االطفال الى العمل بعد تركيم الدراسة.
 يمي : االسباب االجتماعية وتتضمن ما ثانيا:

 :ارتفاع نسبة البطالة -أ
نالحظ  ( الذي يمثل معدل البطالة في محافظات العراق،2البياني )من خالل الشكل 

 ارتفاع مستويات البطالة الذي يرجع الى ثالثة عوامل رئيسية:
أوليا: ىبوط في اإلنتاج بسبب عرقمة النشاط االقتصادي الناجمة عن األضرار الكبيرة 

التي ليا تأثير سمبي التي أصابت الشركات والمعامل وقت الحرب، واستمرار مشكالت األمن 
عميق في النشاط التجاري. فالمعمومات المتوفرة تشير، مثال، إلى أن المتعيدين ينفقون ما 

% من مجموع تكاليف المشاريع عمى األمور المتعمقة بالوضع 41و 21يتراوح بين 
 .(13)األمني

نظرا ثانيا: يتزايد عرض العمل بسبب دخول عناصر جديد في القوة العاممة كل سنة، 
لتركيب العراق السكاني الذي يطغى عميو عنصر الشباب وىم يتنافسون عمى فرص عمل 
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نادرة، وقد تفاقم أثر ىذه العوامل بسبب التفكك الكبير الذي أصاب القوة العاممة التي كانت 
تتمتع بوظائف مستقرة، أي العسكريون السابقون ورجال الشرطة والنازحون من الداخل 

 اطق تأثر نشاطيا االقتصادي بنوع خاص نتيجة أعمال العنف.والعائدون من من
ثالثا: إن البنية الصناعية لالقتصاد العراقي تجعل من الصعب استيعاب الوافدين 
الجدد إلى سوق العمل، وبالتالي إنشاء فرص عمل جديدة. والواقع أن اإلنتاج الذي تحركو 

تماد الشديد عمى القطاع العام إلنشاء الدولة ووجود أنظمة غير مرنة في سوق العمل، واالع
نشاء مؤسسات  أعمال و فرص عمل جديدة ىي أمور تعيق إعادة تخصيص موارد العمل وا 

 جديد.
 1117( معدل البطالة بين سكان العراق حسب المحافظة لعام 3جدول )

 مجموع % اناث % ذكور المحافظة
 21,9 27,7 21,31 نينوى
 12,6 14,5 12,3 كركوك
 14,6 20,1 13,3 ديالى
 13,77 11,7 14,4 االنبار
 11,8 17,1 10,2 بغداد
 12,3 12,6 12,3 بابل

 14,2 28,9 11,6 كربالء
 12,7 13,5 12,5 واسط

 18,01 10,9 19,80 صالح الدين
 14,5 22,8 13,2 النجف
 14,8 17,2 14,1 القادسية
 24,9 11,3 26,8 المثنى
 30,8 46,9 28,2 ذي قار
 16,6 14,4 16,9 ميسان
 15,5 20,1 14,9 البصرة
 16,9 39,7 13,3 دهوك
 13,2 36 7,5 اربيل

 11,9 27,4 7,9 السميمانية
 15,3 19,6 14,3 المجموع

 .A 1/8،جدول 1117المصدر: الجياز المركزي لالحصاء، نتائج  التشغيل والبطالة لسنة         
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تبدأ باالنخفاض في و ( 13-04الفئة العمرية )ضمن  في العراق تتركز البطالةو 
 % 11.4 )حوالي العمل إجمالي قوة من لما تشكمو من حجم كبير العمرية الالحقة الفئات

تحوز الحصة األكبر من إجمالي  لذلك فيي (2) الجدول رقم )انظر (1100في عام 
الذي يبين معدل البطالة بين مجموع القوة  (3) ومن خالل الشكل البياني العاطمين عن العمل،

، سجمت محافظة ذي قار موزعة حسب المحافظات 1117ق لعام في العرا (13-04) العاممة
اما محافظة  %،21.7أعمى نسبو بطالة بين المحافظات االخرى اذ بمغت النسبة بحوالي 

عمر وتدل ىذه % من مجموع العاطمين عن ال13.8تقدر بحوالي ة سببنت ءالمثنى فقد جا
النسب المرتفعة وخصوصا في ىاتين المحافظتين انيما لم يشيدا حالة من االعمار والبناء 
الذي يخمق فرص عمل البنائيا الذين يجبرون عمى البحث في اماكن اخرى عن العمل، اما 

 في نسب البطالة بين افراد ىذه الفئة محافظة بغداد فقد جاءت نسبتيا اقل من كل المحافظات
% وىذا طبيعي نظرا لكونيا عاصمة البالد ومركز الوزارات والمصانع الكبيرة 00.7اذ بمغت 

 .عمل اكبر من غيرىا من المحافظات توفر فرصتوالشركات الخاصة والعامة اذ 
     1117ة لعام ( يمثل معدل البطالة بين السكان حسب المحافظ2الشكل البياني )

 

 (.3باالعتماد عمى جدول رقم )من عمل الباحثة          
 

في العراق وانما  ةان ارتفاع معدل البطالة ال يرجع الى معدالت النمو السكاني المرتفع
يرجع الى بطء عممية التحول االقتصادي واستمرار حالة الركود التي تسيطر عمى االقتصاد 

عمل لمشباب  . لذلك وجب لمعالجة ىذه المشكمة من التوجو الى خمق فرصذ عدة سنواتمن
 .اضافة الى العمل عمى رفع معدالت النمو االقتصادي تأىيميمواعادة 

  

بطالة بين سكان العراق حسب المحافظة لعام 2008 معدل ال
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  15ارتفاع نسبة عمالة االطفال دون سن  -ب
والتحقوا بالعمل في بعض المين  تثير ظاىرة عمالة األطفال الذين ىجروا مدارسيم

ىؤالء األطفال تساؤال عمى من تقع مسؤولية  القاسية بسبب األوضاع االقتصادية وغيرىا
. وقد عرفت االمم الوالظروف التي أوصمتيم إلى ىذا الح ومتابعتيم والوقوف عمى احتياجاتيم
العمل الذي يضع أعباءا ثقيمة عمى الطفل، والذي ييدد المتحدة عمالة االطفال عمى انيا 

 ضطر العديدي حيث الفقر ىو السبب الرئيسى لعمالة األطفال، و سالمتو وصحتو ورفاىيتو
من خالل قراءة تحميمية لمشكل البياني و  .(14)عمى قيد الحياة واسرىم يم لمعمل لضمان بقائيمنم
يالحظ ان نسبة عمالة االطفال  ،1117لعام في العراق ( الذي يمثل نسب عمالة االطفال 4)

اذ تنخفض نسبة عمالة االطفال في المحافظات الشمالية  في تختمف من محافظة الخرى،
، ويرجع انخفاضيا في محافظات اقميم كردستان ا ترتفع النسب في بقية المحافظاتعموما بينم

الى االصالحات االقتصادية والتعميمية التي يشيدىا االقميم، اضافة الى استقرار الوضع 
االمني فييا عمى عكس الكثير من المحافظات االخرى وخاصة الجنوبية التي مازالت تعاني 

ء واالعمار وتردي الوضع االمني وكثرة العمميات االرىابية التي تؤدي التيميش في عممية البنا
مما يضطر الكثير من ابناء ىذه العوائل الى ترك  ،ى فقد الكثير من العوائل لمعيمياال

مدارسيم وااللتحاق بسوق العمل مبكرا العالة ىذه االسر، وقد سجمت محافظة صالح الدين 
   %.00.4نسبة محافظة بابل ب تأتيثم   ،%00.6بمغت اعمى نسبة لعمالة االطفال 

وعمى العموم فأن نسب عمالة االطفال في العراق تنخفض عما ىو موجود في دول 
 1117% لعام 4.7% بينما بمغت في العراق 5الجوار بمغت النسبة في االردن مثال حوالي 

 .(3والشكل رقم ) (4الجدول )
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 ومعدل البطالة بين الشباب في عمر سنة  (03-5) سننسبة عمالة االطفال في  :(4جدول )
 1117( حسب المحافظة لعام 04-13)

نسبة عمالة  المحافظة
 (14-6) االطفال

نسبة بطالة 
 (24-15) الشباب

نسبة عمالة  المحافظة
 (14-6) االطفال

 نسبة بطالة الشباب
(15-24) 

 27,0 4,2 النجف 41,9 3,5 نينوى
 26,6 10,9 القادسية 29,6 6,0 كركوك
 38,4 3,6 المثنى 33,1 3,4 ديالى
 59,1 1,3 ذي قار 25,7 5,9 االنبار
 37,7 3,4 ميسان 23,7 8,2 بغداد
 40,0 2,1 البصرة 20,3 11,5 بابل

 32,5 1,4 دهوك 27,9 4,6 كربالء
 23,4 3,1 اربيل 22,1 9,9 واسط

 20,4 3,9 السميمانية 28,7 11,7 صالح الدين
 30,0 5,8 المجموع
 . جداول منشورة.  1/01الجدول رقم  الجياز المركزي لالحصاء، المصدر:

 

 ( حسب المحافظة لعام 13-04معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ) (3) شكل بياني
1117 

 
 (.4من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول رقم )        

 

 االسباب االقتصادية  ثالثا:
ويحوي  ،عمى قطاعي النفط ومؤسسات األعمال العامة كميا اقتصاد العراق يعتمد

القطاع العام والقطاع المختمط معظم الوظائف الرسمية المرغوبة التي توجد فييا تغطية عن 
الوظائف  اغمب طريق الضمان االجتماعي والتقاعد. ومع ذلك، فالقطاع الخاص ىو مصدر

ن الشباب فً عمر)15-24(حسب المحافظة لعام 2008 معدل البطالة ٌب
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عمال الصغيرة العاممة في القطاع الزراعي وقطاع ، ومعظميا في مؤسسات األلعراقفي ا
 الخدمات.

ضمن يأتي لنشاط الخدمي نالحظ ان ا (5) الشكل البيانيو  (5ومن خالل الجدول )
وصمت نسبة ىذا النشاط  1118عام  ، ففياىم االنشطة االقتصادية التي يزاوليا سكان العراق

ىذا النوع من االنشطة الى ميارات وخبرات  وال يحتاج % من مجموع العاممين الكمي ،26الى 
بينما جاء النشاط االداري والضمان . في العراق صناعييؤكد ضعف االنتاج ال مماعالية 

% من مجمل العاممين وىذا انما يدل عمى ان 08االجتماعي والدفاع بالمرتبة الثانية وبواقع 
 كمينة ال (الجيشو  الشرطةفي )التطوع بين الشباب عمى العمل في مجال  ىناك اقبال كبير

تحتاج الى شيادة عالية او خبرة كبيرة ،اما النشاط الزراعي فقد بمغت نسبة العاممين فيو في 
 .(15)%12.0ما يقرب من  0886% بعد ان كانت في عام 02ما يقرب من  1118عام 

 ،ده قطاع الزراعة في الوقت الحاضرويرجع السبب في ىذا االنخفاض الى ما يشي
ث استيراد أغمب المواد الغذائية من دول الجوار وتعطيل شبو كامل لمنشاط الزراعي خاصة حي

وعدم اىتمام  ،وغالء اسعار االسمدة والبذور زراعة المحاصيل المتنوعة مع ارتفاع تكمفة
اضافة الى مشكمة شحة المياه وتممح التربة التي تشكل عائق حقيقي  الحكومة  بيذا الجانب،

عين والفالحين، ناىيك عن ان المواد الزراعية المستوردة تكون في الغالب ارخص امام المزار 
 مما لو تم زرعتيا داخل العراق.

( موزعين حسب محافظات 03-5االطفال في سن )عمالة يمثل نسبة ( 4الشكل البياني )
 1117العراق لعام 

 
 (.4من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )        

 

نسبة عمالة االطفال فً سن) 6-14( حسب المحافظة لعام 2008
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 سنة فاكثر حسب النشاط االقتصادي 04توزيع االفراد العاممين بعمر  (5جدول رقم )
 حضر وريف % ريف % حضر % النشاط االقتصادي

 13 36 2 الزراعة والصيد والغابات وصيد االسماك
 6 3 7 التعدين والمقالع والصناعات التحويمية

 15 16 15 البناء والتشييد
 1 1 2 )االقامة(السكن والغذاء وانشطة الخدمات 

 9 8 10 النقل والتعدين وانشطة المعمومات واالتصاالت
 19 16 20 االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي

 37 20 44 انشطة خدمية اخرى
 100 100 100 المجموع

 .02-3جدول رقم  ،نشطة االقتصاديةاال المصدر: الجياز المركزي لالحصاء،
 

سنة فاكثر حسب النشاط  04توزيع االفراد العاممين من عمر ( يمثل 5شكل بياني )
 االقتصادي

 
 (5من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول رقم )

 
 المعيشي  وعالقته بالمستوى تعميمالواقع رابعا: 

من خيرة المتعممين في المنطقة يعدون يعتبر العراق احد االقطار التي كان ابناءه 
التي ادت القرن الماضي من التعميمية خالل عقدي السبعينيات والثمانينات  نتيجة لالصالحات

روف السياسية التي مر ظاال ان ال ،العراق معدالت التعميم بين البالغين من سكان الى زيادة
معدل االشخاص الذين يقرءون  ادت الى انخفاض القرن الماضي بيا العراق خالل تسعينيات

15%
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19%

37%
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13%

الزراعت الصيذ 

التعذيه والمقالع

البىاء والتشييذ

السكان والغذاء واوشطت
الخذماث

الىقل والتخزيه واوشطت
المعلوماث

االدارة العامت والذفاع
والضمان االجتماعي

اوشطت خذميت اخزى



ّجمؾةّجامعةّاألنيارّلؾعؾومّاإلنِانية

ّ

3102ّّّّّّّّّّّّّّ)كانونّاألول(ّّ(4ّالعددّ)

ّاجملؾدّالٌاني

 

 (081 ( 
 

حسب  فقط %60الى  0881% عام 67.5( من 13-04)ية الفئة العمر  ضمنويكتبون 
مسح االحوال المعيشية في العراق عام التي قام بيا الجياز المركزي لالحصاء في نتائج ال

 لمعام نفسو سكان العراق فقد بمغت النسبةل الفئات العمرية االخرى اما عمى مستوى، 1113
حسب نتائج المسح االقتصادي  1116عام  ىذه النسبة زادت خالل%، اال ان 61.0حوالي 

ك عداء صريح بين لىناومن الطبيعي ان نستنتج ان واالجتماعي لمجياز المركزي لالحصاء. 
الشكل  وفيتنتشر مظاىر األمية والتسرب من الدراسة.  الفقر والتعميم، فحيث ينتشر الفقر،

، فكمما انخفض عميمىناك عالقة عكسية بين مستوى الدخل ومستوى الت اننالحظ ( 6البياني )
وبالتالي زيادة اعداد  ازدادت إمكانية تسرب الطمبة من المدارس الدخل والمستوى المعيشي،

تعتبر  في الوقت الحاضر % من االسر20.1عام فان حوالي  وبشكل .المحرومين من التعميم
% من العراقيين محرومين من التعميم وىي نسب تكاد 20.7منخفضة الدخل، قابميا نسبة 

التي  الحرمان ومستويات المعيشة في العراق تكون متطابقة مع ما جاءت بو دراسة ) خارطة
% من األسر تعاني الحرمان بينما بمغت  20(، حيث ان قام بيا الجياز المركزي لالحصاء 

 %. 23االفراد حوالي نسبة حرمان 
 نسب الحرمان من التعميم حسب المحافظات ومقارنتيا بدليل مستوى المعيشة(: 6جدول رقم )

 %( بالترتيب التصاعدي )لألسر

دليل مستوى  دليل التعميم % المحافظة
دليل مستوى  دليل التعميم % المحافظة المعيشة %

 المعيشة %
 49.7 35.8 ذي قار 20.4 19.3 بغداد
 33.1 38.5 ميسان 28.2 23.3 البصرة
 47.4 39.8 ديالى 20.4 29.4 كركوك
 28.5 39.8 صالح الدين 38.8 32.9 النجف
 45.6 44.4 كربالء 29.0 33.2 نينوى
 51.6 45.2 القادسية 15.5 34.6 اربيل
 43.5 45.9 واسط 22.9 34.6 االنبار

 55.5 46.8 بابل 29.4 35.1 السميمانية
 56.4 55.9 المثنى 28.6 35.6 دهوك
 31.2 31.8 العراق
 ،التقرير التحميمي المركزي لالحصاء، خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق/الجزء االول، الجياز المصدر:

 .33ص ،1101، ،00-1جدول
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 من والحاضر في الماضي كما أكدت الدراسة االتجاىات العامة التي سمكيا الفقر
فقد ، مقارنة بغيرىا من المحافظات العراقية االخرى في محافظات الجنوباعمى الفقر  انتشار
% 45.3حوالي  بمغت في مجال الحرمان من التعميم النسبة االعمى محافظة المثنى سجمت
% من مجمل سكانيا وكما ىو موضح في 44.8تدنى مستوى المعيشة فييا الى بمغ بينما 

 (.6الشكل البياني )
يمثل مستويات الحرمان من التعميم بدليل المستوى المعيشي حسب ( 6)الشكل البياني 

 1101المحافظة )ترتيبا تصاعديا ( لعام 

 
 (6من عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول) 

 
ّاالدًـًاجات

 ظير من خالل ما تقدم في االسباب المؤدية الى تفاقم مشكمة الفقر في العراق ما
 يمي:
الظروف االستثنائية التي شيدىا  وقد تسببت ضمن البمدان متوسطة الدخل يقع العراقان  -0

جعل فئة من المجتمع أكثر فقرا نتيجة ىبوط متوسط  الى خالل ربع القرن المنصرم
مستويات الرفاه  في إنخفاض مما ادى الى  نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي.

 .(16)اإلجتماعي
لفقراء إلى إنخفاض في دخوليم )فقدان العمل أو فقدان أن تعرض نسبة كبيرة من غير ا -1

رتفاع في احتياجاتيم اإلستيالكية ي نذر في المعيل أو مرض احد أفراد األسرة...الخ( أوا 
 .وقوعيم تحت خط الفقر

نسب الحرمان فً التعلٌم حسب المحافظات ومقارنته بالمستوى المعٌشً )لألسر% ( مرتبة ترتٌبا تصاعدٌا لعام 2012
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كانون الثاني/ يناير  14االجتماعية في  حسب البيانات التي أعمنتيا وزارة العمل والشؤون -2
وأن حوالي مميوني .من إجمالي عدد السكان %20 بمغت حوالي إن نسبة الفقر قد 1115

       .(17)خط الفقر)أقل من دوالر لمفرد الواحد يوميا( عائمة عراقية تعيش دون مستوى
ارتفاع معدالت سوء التغذية وىو من أمراض  صاحب زيادة اثار الفقر الكبيرة والعميقة الى -3

لفقر واتساع نطاقو وصعوبة محو آثاره. فقد ا الفقر، وىو يعد مؤشرا ودليل عمى انتشار
ان سوء التغذية ما يزال متفشيا بين األطفال مما يؤدي الى زيادة  أظيرت دراسات حديثة

طفاًل من بين كل خمس أطفال في  أن حيثفي نسب  التقزم لدى األطفال دون الخامسة.
  .(18)العراق ُيعاني من التقزم

عن اسباب سياسية أو اقتصادية بالدرجة االولى بل  ان تفاقم مشكمة الفقر ليست ناتجة -4
ىي مشكمة اجتماعية وأمنية بالمقام االول ،اخذت ابعاد سياسية واقتصادية مع مرور 

   الوقت .
ّالًوصياتّ

استشعار لخطر تغمغل الفقر وحالة عدم المساواة والعدالة بين االسر العراقية، وضعت 
ناجعة لمحد من تفاقم ظاىرة الفقر بين سكان العراق عدد من التوصيات التي نرجو ان تكون 

 منيا:
يجري  يشيد العراق حتى اآلن محاوالت جادة إليجاد حل لمشكمة الفقر، بل إن كل ما لم -0

والرعاية  ىو محاوالت لمتعامل مع أعراض المشكمة من خالل تقديم المساعدات
الكفيمة بالقضاء عمى  السياساتاالجتماعية دون التوجو إلى أسباب المشكمة. إن تطبيق 
التدريب والوصول إلى الموارد  الفقر؛ ووضع السياسات بغية معالجة البطالة، وتوفير

الدخل، تعتبر أولويات لمعمل المستقبمي في سبيل  اإلنتاجية؛ اعتماد إجراءات كفيمة بزيادة
 .القضاء عمى الفقر في العراق

حمو إال عن  واحتياجات أسواق العمل ال يمكن تحقيق الترابط بين األنظمة التعميميةان  -1
بسوق العمل تعتمد  طريق صياغة برامج التنمية البشرية وتنفيذ سياسات محمية تتعمق

العممية التعميمية والبرامج  عمى اكتساب الميارات. لذا فال مناص من إنشاء نظام لتقييم
 المتصمة بيا
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لمبطالة،  معالجة األسباب البنيويةينبغي أن تنصب جيود التخفيف من حدة الفقر عمى  -2
العمل عمى تنويع  ومعالجة أسباب نقص فرص العمل أمام القوى العاممة. عمى أن يجري

وتحويل المجتمع  العاممة. االقتصاد العراقي ليمتد إلى قطاعات كثيفة االستخدام لأليدي
تماعية الفئات وينبغي أن تستيدف السياسات االقتصادية واالج العراقي الى مجتمع منتج،

وتعزيز  الدخل المنخفض، وتوليد فرص اقتصادية أفضل في المناطق الريفية الفقيرة، ذات
الحكومة أن تبادر  الرعاية االجتماعية، وتشجيع العمالة وتكافؤ الفرص. كما يجب عمى

االستجابة لمتطمبات سوق العمل.  إلى وضع وتنفيذ إستراتيجية تدريبية وتعميمية قادرة عمى
أن تتضمن المشاركة الفاعمة   البشرية عمى مل خالليا عمى تحسين نوعية المواردتع

 .لمقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
إن التعامل مع مستقبل البطاقة التموينية يجب أن يبنى عمى اعتبارات سياسية واقتصادية  -3

سر الفقيرة واجتماعية معا حتى يمكن االستفادة منيا نحو تحسين ظروف الكثير من اال
وقبل الغاءىا او استبداليا ببدل نقدي معين البد من الحد من  التي ىي بحاجة ماسة ليا،

 الفساد المرتبط بيا.
يجب عمى  عمى النظام التعميمي في العراق أن يصل إلى شمولية التعميم األساسي، كما -4

التعميم ،كما نوعية  الحكومة تسييل الوصول إلى المدارس في المناطق الريفية، وتحسين
القاطنات في المناطق الريفية  يجب إعطاء أىمية خاصة لتعميم الفتيات خاصة

  .(21)النساء والمحافظات التي ترتفع فييا معدالت األمية لدى
 ، وتوفير التمويل الالزم لذلك.قطاع الزراعةيجب أن تولي الحكومة اىتماما خاصا ل -5
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ّاملصادر:

دراسات الوحدة العربية، ، الطبعة  وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز الفقرعبد الرزاق الفارس،  -0
 .26.ص1110األولى، بيروت،

  .6، ص 1116كامل بكري،  التنمية االقتصادية،  بيروت،  الدار الجامعية،  -1
 .0، ص 1114الطيب البكوش،  الفقر وحقوق االنسان،  المعيد العربي لحقوق االنسان،  -2
 .52المصدر نفسو، ص -3
 .073، ص1110، عمان، 0روبرت كاسيت، السكان والتنمية، دار بشير، ط -4
مم المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الفقر وطرق قياسو في منطقة االسكوا، نيويورك، األ -5

 .16، ص1112المتحدة، 
 .011تحسب نسبة النوع بقسمة عدد الذكور عمى عدد االناث مضروب في   -6

 .064 ص ،0871 جامعة بغداد، ،0ط عبد الحسين واخرون، زيني، المصدر:
8- John, Clarke, geography population, first edition, pergaman press, oxford, 
1965, p.63. 

في العراق في اطار توصيات المؤتمر الدولي لمسكان والتنمية  التقرير الوطني الثاني حول حالة السكان -8
 .67،ص1101واالىداف االنمائية االلفية،

 .67التقرير الوطني ،المصدر نفسو،ص -01
 .46التقرير الوطني الثاني حول حالة السكان ، المصدر نفسو،ص -00
 .274، ص0867دار النيضة العربية، بيروت، جغرافية السكان، فتحي، ،ابو عيانة-01
 .76،ص0(، جدول رقم 1101االطفال في عالم حضري )وضع االطفال في العالم  اليونسيف، -02
 .33التقرير الوطني الثاني، مصدر سابق، ص -03
 54سنة ( و)  04وتحسب نسبة االعالة بقسمة محموع عدد السكان في الفئتين العمريتين )اقل من  -04

 .011( مضروبا في 53-04فئة العمرية المنتجة )فاكثر عمى مجموع عدد السكان في ال
 .285المصدر: ابو عيانة ،فتحي ،مصدر سابق، ص-05
 .21، ص1113برنامج الغذاء العالمي، سنة   -06
الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، تقرير خط الفقر ومالمح الفقر في العراق، وزارة  -07

 .8، ص1118، التخطيط والتعاون اإلنمائي، آذار
 .42. ص1100حالة السكان في العراق،صندوق االمم المتحدة،مكتب العراق،-08
المعمومات، نتائج المسح السريع  وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا-11

 .1114لميزانية األسرة المنفذ عام 
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ت المستقبل )دراسة تحميمية عن مستويات تموث البيئة وخيارا  عمي حنوش، العراق: مشكالت الحاضر -10
 .115، ص 1111الطبيعية والبيئة االجتماعية(، دار الكنوز األدبية، بيروت، 

 .1116كانون الثاني)يناير(  6منظمة اليجرة الدولية، تقرير المنظمة في  -11
 .1116رين الثاني/ نوفمبر تش 10وزارة الميجرين والمياجرين، قسم المعمومات، النشرة الشيرية، -12

24-Gary S. Becker, « “Bribe” Third World Parents to Keep Their Kids in School » 
dans Business Week (Industrial/technology edition), 22 November 1999, p.15. 
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