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المستخلص

يعد الفقر مفهوما ً معقداً يتضمن أبعاداً اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وبيئية  ،إذ إنه حالة من الحرمان
تنعكس في استهالك أقل للمواد الغذائية وحالة صحية متدنية وإنجازات تعليم متدنية وظروف اسكان سيئة ونقص في األصول
المالية والرأسمالية والمدخرات ،كل هذه العوامل تجعل الفرد أو األسرة شديدة التحسس للتغيرات والصدمات الخارجية.
وقد ظهرت محاوالت كثيرة بداية العقد األخير من القرن الماضي – مع ازدياد االهتمام بالتنمية البشرية -لتعريف الفقر
واستقصائه و قياسه ،وهدف هذا البحث هو توضيح المفاهيم النظرية من جهة ،ومحاولة استقصاء وضع الفقر والفقراء في
العراق من جهة أخرى ،وصوالً الى أفضل السياسات االقتصادية التي يمكن أن تحد من ظاهرة الفقر.

Abstract
Poverty is a complex concept that includes economic, social, political, cultural
and environmental dimensions; it’s a situation of deprivation that reflected in the
consumption of less food and low level of health and achievements of education,
also poor housing conditions and a shortage of financial assets, capital and
savings. All of these factors make the individual or family have a severe sensitivity
to changes and foreign shocks.
Many attempts was developed at the beginning of the last decade of the last
century - with the increased attention to human development - the defining,
investigating and measuring of poverty. The goal of this research is to clarify the
theoretical concepts on the one hand, and try to survey the status of poverty and
the poor in Iraq on the other hand; leading to better economic policies can limit the
phenomenon of poverty.

المقدمة

يعد الفقر مفهوما ً معقداً يتضمن أبعاداً اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وبيئية إذ
إنه حالة من الحرمان تنعكس في استهالك أقل للمواد الغذائية وحالة صحية متدنية وإنجازات
تعليم متدنية وظروف اسكان سيئة ونقص في األصول المالية والرأسمالية والمدخرات ،كل هذه
العوامل تجعل الفرد أو األسرة شديدة التحسس للتغيرات والصدمات الخارجية.
وقد ظهرت محاوالت كثيرة بداية العقد األخير من القرن الماضي – مع ازدياد االهتمام
بالتنمية البشرية -لتعريف الفقر واستقصائه و قياسه ،وهدف هذا البحث هو توضيح المفاهيم
النظرية من جهة ،ومحاولة استقصاء وضع الفقر والفقراء في العراق من جهة أخرى،
وصوالً الى أفضل السياسات االقتصادية التي يمكن أن تحد من ظاهرة الفقر.

* مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
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وجاء البحث في هيكله متضمنا ُ خمسة مباحث  ،يوضح األول مفاهيم الفقر وأهم معايير
قياسه ،ويوضح الثاني حالة الفقر في العراق قبل عام  3002وأهم سياسات الحد منه ،أما
المبحث الثالث فأهتم بحالة الفقر بعد عام  ، 3002في حين أهتم المبحث الرابع بمقارنة حالة
الفقر في العراق مع بعض دول المنطقة ،واهتم المبحث الخامس ببحث أهم سياسات معالجة
الفقر ،وصوالً الى االستنتاجات والتوصيات.

المبحث األول  :مفاهيم الفقر
ومعايير قياسه
بمرور الوقت تحول التركيز في تعريف الفقر من المدخل الى الناتج ،مما يدل على
االعتراف بأن الفقر ظاهرة متعددة األبعاد بطبيعته .ونتج عن التحسن في فهم الفقر
واالعتراف بتعدد أبعاده نتيجتان مهمتان؛األولى ،إتساع نطاق الستراتيجيات ومجموعة
السيا سات المستخدمة لمكافحة الفقر والتخفيف من وطأة المشقات التي يتكبدها الفقراء.
والثانية؛ األعتراف على نطاق واسع بأن تلك الستراتيجيات والسياسات مترابطة ،وأن حجم
االجراءات المتخذة على مستوى السياسة العامة يفوق مجموع تأثير العناصر المكونة لها.
وبصورة عامة يمكن تصنيف معايير قياس الفقر الى ثالث مجموعات :
أ -معايير مالية لقياس الفقر  :تعتمد المعايير المالية ( أو االقتصادية) لقياس الفقر على تصور
لمفهوم الفقر مفاده أن الفقر هو نقص فيي اليدخل أو االسيتهالك ،أي االفتقيار اليى اليدخل أو
القييدرة االسييتهالكية الالزميية لتلبييية االحتياجييات األساسييية الحالييية أو بلييوى حييد أدنييى ميين
مستوى المعيشة .ونقطة الفصل في الدخل أو االستهالك – التي يشار اليها كخيط فقير،-هيي
الحد اليذي إذا ميا انخفيض عنيه دخيل األسيرة أو الفيرد أو مسيتوى اسيتهالك أي منهميا ف نيه
يصنف في حقل الفقراء.
ويمكن تعريف الفقر – حسب هيذا المفهيوم -بأنيه ذليك المسيتوى مين اليدخل أو االنفياق
الذي اليكون مالئما ً لمقابلة الحاجات األساسية للبقاء ويمكن تعريفه أيضيا ً بأنيه عيدم قيدرة
األفراد أو األسر الميتالك ميوارد كافيية ألشيباع حاجياتهم األساسيية  .ومين المفييد هنيا التميييز
بين مفهومين للفقر أحدهما فقر مطلق ؛ والذي يعيش الفيرد أو العائلية فييه فيي ظيل دخيل
غييير كيياف للحصييول علييى أدنييى مسييتوى ميين الحاجييات الضييرورية للمحافظيية علييى الفعاليييات
الحيوية  ،أو هم الذين يحصلون على دخل ال يغطي احتياجاتهم األساسية.
والمفهييوم ارخيير هييو الفقيير النسييبي  ،والييذي يتضييمن محتييوى مكيياني فيكييون االفييراد أو
األسر فقراء نسبة الى أفيراد فيي مواقيع جغرافيية أخيرى ،كيأن يكيون بيين قطير ولخير أو أقلييم
ولخيير أو بييين الريييف والمدينيية ،وقييد يتضييمن الفقيير النسييبي محتييوى زميياني أي يكييون االفييراد
واألسر فقراء بالقياس لمدد زمنية سابقة لنفس المجتمعات .وقد ينظر للفقر النسيبي عليى انيه
حرمان نسبي يتمثل في وضع العوائل الفقيرة عمليا ً والمستبعدة من أنماط المعيشة االعتيادية
واألعييراف والفعاليييات  ،وهكييذا يضييم المجتمييع أفييراداً محييرومين وغييير محييرومين  ،والقسييم
الثيياني ميين األفييراد يمارسييون نمطيا ً معيشيييا ً يي طر مفهييوم اإلنتميياء الييى المجتمييع وأن الفقييراء
يعيشون خارج اطارهذا المجتمع.
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وهكييذا يييتم تحديييد خطييين للفقيير،األول؛ خييط فقيير مطلييق أو الخييط األعلييى للفقيير  ،وهييو ذلييك
المستوى من اليدخل أو االنفياق اليذي تخصصيه األسيرة أو الفيرد للحصيول عليى حيد أدنيى مين
الغذاء ( سلة من الميواد الغذائيية أو مجموعية مين السيعرات) والمسيتلزمات الحياتيية األخيرى
من ملبس وتعليم وصحة ونقل .وخط الفقر المدقع الذي ي شر المستوى األدنيى مين اليدخل أو
اإل نفاق الالزم لمقابلة الحد األدنى من حاجات الفرد أو األسرة للغذاء ،وعندما يتحدد خط الفقر
بمقدار معيين مين الميال يمكين قيياس فجيوة الفقير بيين هيذا المقيدار واليدخل أو االنفياق الفعليي
للفرد أو األسر أو مجموع الفقراء .1
ومما ورد يتبين أن الفقر ظاهرة تختلف في فترة زمنية محددة من بلد الخر نتيجة العواميل
الكثيييرة االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية  ،الخييتالف مسييتويات االسييعار والعييادات الغذائييية
والنماط االستهالكية ،وربما يختلف ضمن البلد الواحد خصوصا ً بين الريف والحضر.
وتثير المعايير المالية لقياس الفقر عدداً من المشاكل  ،فمفاهيم الحيد األدنيى مين مسيتوى
المعيشيية أو االحتياجييات األساسييية هييي مفيياهيم متغيييرة مييع الييزمن .لييذا التصييح المقارنيية بييين
المجتمعات أو داخل المجتمع نفسه لتغيرها المستمر على المسيتويين السيابقين .ومين العييوب
األخييرى إنهييا تقتصيير علييى المييدخالت وتتجاهييل النييواتج  ،فهييي ال تسييتوعب أوجييه الحرمييان
المتعددة  ،مثل اإلقصاء االجتماعي  ،والحكم السيء ،والجريمة وانعدام األمن.
ويمكيين ايجيياد تصيينيف لخيير لخطييوط الفقيير؛ الخييط الييوطني للفقيير -الييذي يقيييس الفقيير علييى
مسييتوى البلييد ويقيييمم التغيييرات الجارييية فيييه مييع مييرور الوقييت . -والخييط الييدولي للفقيير؛ الييذي
يسييتخدم للمقارنييات الدولييية بييين البلييدان .وبمييا أن خطييوط الفقيير الوطنييية تنطلييق ميين صييلب
العييادات االسييتهالكية للسييكان ،فهييي تبقييى أكثيير مالءميية ميين الخطييوط الدولييية للفقيير ،وتوضييح
حالة الفقراء في البلد المعني على نحو أفضل.
وتوجد ثالثة طرق شائعة لتقدير خط الفقر ،األولى  :طريقة االستهالك المباشير للسيعرات
الحرارية ،وتعتبر هذه الطريقية أن أيية أسيرة ال تسيتوفي المتطلبيات التغذويية وقيدرها 3133
سعرة حرارية في اليوم للشخص الواحد هي أسرة فقيرة .أما الطريقةة الثانيةة :فهيي اسيتهالك
الطاقييية الغذائيييية ويحيييدد خيييط الفقييير بمسيييتوى االسيييتهالك الفيييردي اليييالزم ليسيييتوفي النييياس
احتياجاتهم ،وهو يقدم مفهوميا ً مالييا ً بحتيا ً ولييس تغيذوياً .الطريقةة الثالثةة :فهيي طريقية كلفية
االحتياجييات األساسييية ،ويحييدد خييط الفقيير بقيميية األسييتهالك الييالزم لتلبييية الحييد األدنييى ميين
االحتياجات المعيشية.
أمييا خييط الفقيير الييدولي فيشيييع اسييتخدامه بطييريقتين همييا :الخييط األدنييى ،وقييدره دوالر واحييد
يوميييا ً للفييرد الواحييد فييي البلييدان المنخفضيية الييدخل .والخييط األعلييى ،وقييدره دوالران يوميييا ً
لالستهالك اليومي للفرد الواحد في البليدان المنخفضية اليدخل اليى المتوسيطة اليدخل .وكالهميا
عيام
يقاس وفقا ً لألسعار الثابتة لتعادل القوة الشرائية المعمول بها فيي عيام  1891أو
.3 1882
وقد أصبح من الجاري حساب خط الفقر استناداً الى االستهالك ولييس اليدخل ،فيي محاولية
لحيل المشيياكل المرتبطيية بيياالبالى الخياطيء عيين الييدخل كييان تكيون مغيياالة فييي تقييدير الييدخل أو
العكييس .وتعتمييد الخطييوط الوطنييية والدولييية للفقيير سييلة اسييتهالكية موحييدة لكييل األسيير رغييم
اختالف تكوينها وحجمها .ويفترض الخط الدولي للفقر أن مسيتويات أسيعار السيلع الموجيودة
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فييي السييلة موحييدة فييي كييل البلييدان ،ويقييوم الخييط الييوطني للفقيير بييافتراض مماثييل فيمييا يخييص
مختلف مناطق البلد المعني .وي دي هذا األمر الى المغاالة في تقدير الفقر فيي البليدان ،أو فيي
مناطق البلد الواحد،عندما تكون أسعار السلع الموجودة في السيلة مرتفعية؛ وبيالعكس قيد يقيل
تقدير الفقر عند انخفاض أسعار تلك السلع.
ب -معايير غير مالية لقياس الفقر :تركز المعايير غيير الماليية عليى قيياس النياتج ولييس الميم ُدخل،
وهي تقيس الفقر وفقيا ً لألوجيه غيير االقتصيادية للرفياه ،عليى غيرار الصيحة والتعلييم والبيئية
والتمكييين والمشاركة.وتشييكل معييدالت الوفيييات ،ومعييدالت االلتحيياق بالمدارس،والوصييول الييى
المياه المحسنة ،والمشاركة في االنتخابات العامة كلها أمثلة على تليك الم شيرات .لكين هنياك
اعتراضات على هذه الم شرات؛ فمعدالت االلتحاق بالمدارس ،على سبيل المثيال،ال تيدل عليى
االنجازات من جهة الحضور أو جودة التعليم أو انجيازات التعلييم الفعليية .كيذلك في ن اسيتخدام
أي م شر لوحده ال يكفي لتغطية أبعاد مهمة للفقر ،إذ إن معيدالت االلتحياق بالميدارس ال تيدل
على المشاركة في الحياة المدنية أو السياسية.
ولييئن كييان بعييض المعييايير غييير المالييية للقييياس مفيييداً فييي المقارنييات الدولييية ،فغالبيتهييا ليييس
مالئما ً لقياس الفقر وتحليله في داخل بلد معين.فضيالً عين عيدم وجيود اجمياع عيام عليى الحيد
الفاصل العتبار االسرة أو الشخص فقيراً دونه .2
جـ  -معايير مركبة لقياس الفقر :يرميي هيذا المعييار اليى تبييان االخفاقيات فيي االمكانييات والفيرص
مين خيالل دميج عييدد مين الم شيرات فييي دلييل واحيد ،ويمكين أن يكييون بعيض تليك الم شييرات
ماليا ً؛ لذا يعبر مقياس الفقير بوضيوع عين أبعياد الفقير وتيرابط عوامليه .وفيي الوقيت اليراهن،
يشييكل دليييل التنمييية البشييرية ودليييل الفقيير البشييري اللييذان وضييعهما برنييامج األمييم المتحييدة
اإلنمائي أكثر الم شرات استخداماً .وكالهما يقيس معدل االنجازات أو الحرمان في بلد معين،
باسييتخدام األبعيياد نفسييها ،وهييي طييول العميير والمعرفيية ومسييتوى المعيشيية الالئييق ،إال أنهمييا
يختلفان في اختيار الم شرات التي تمثل تلك األبعاد.
ً
ويصنف دليل التنمية البشيرية البليدان فيي ثيالث فئيات وفقيا لمسيتويات التنميية البشيرية فيهيا،
وهي مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة .ويقاس طول العمر بالعمر المتوقيع عنيد اليوالدة ،ويقياس
التحصييييل العلميييي بمعيييدالت إلميييام الكبيييار بيييالقراءة والكتابييية عيييالوة عليييى معيييدالت االلتحييياق
بالمدرسة في المراحل االبتدائية والثانوية والتعليم العيالي ،ويقياس مسيتوى المعيشية بنصييب
الفرد من الناتج المحلي االجمالي ( بتعادل القوة الشرائية بالدوالر) .أميا دلييل الفقير البشيري،
فيقييوم علييى قييياس طييول العميير بالنسييبة المئوييية لالشييخاص الييذين يتوقييع أن يتوفييوا قبييل سيين
األربعين ،وقياس المعرفة بمعدالت المام الكبار بيالقراءة والكتابية ،ومسيتوى المعيشية بميزيج
مركب من ثالثة متغيرات:
 النسبة المئوية لألشخاص الذين يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية. النسبة المئوية لألشخاص الذين يمكنهم الحصول على المياه المأمونة . -النسبة المئوية لألطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية.
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ومييع ذلييك ال تخلييو هييذه المقيياييس المركبيية ميين االعتبييارات الذاتييية والعشييوائية فييي اختيييار
األوزان المستخدمة لجمع شتى المكونات في دليل واحد .ويمكين االسيتعانة بالمعيايير المركبية
للقيا س لترتيب البلدان والمناطق أو لترتيب أقاليم البلد الواحد ،اال انها ال تسمح بعزل الفقيراء
عيين غييير الفقييراء .4وتختلييف تعيياريف الفقيير بييين الم سسييات الدولييية نفسييها؛ إذ قييد يطييرع
المفهوم الواحد من زاويتين مختلفتين وتختلف تبعا ً لذلك إجراءات الحيد مين الفقير ومعالجتيه.
فطييرع مفه يوم النمييو المناصيير للفقييراء  1يثييير خالف ياً؛ فالبنييك الييدولي الييذي يتبنييى التعريييف
المطلق  ،ال يجد ضرورة في إتباع سياسات نمو مناصرة للفقراء ،ويرى أن المهيم هيو تعظييم
معدالت النمو مع تفادي معدالت التضخم المرتفعة وإتباع سياسات مالية منضبطة .أما أنصيار
التعريييف النسييبي  ،فيييرون أهمييية التييدخل علييى مسييتوى سياسييات توزيييع الييدخل علييى حسيياب
النمو.

المبحث الثاني  :الفقر في العراق وسياسات
معالجته قبل عام 1112
يعد نمط توزيع الدخل من الم شيرات المهمية لالسيتدالل عليى حيدة الفقير وتركيز الثيروات
لدى األفراد وشدة التوزيع الطبقي فيي المجتميع ،ويمكين تقسييم المجتميع اليى ثيالث طبقيات –
وفي أحيان كثيرة الى خمس فئات ،-ويظهر الجدول( )1توزيع المجتمع الى ثالث فئات رئيسة
تتحدد الفئة األولى بأربعين بالمائة األدنى من المجتميع  ،ويالحيظ عليى هيذه الفئية بعيد تحسين
وضعها خالل عقد الثمانينيات وحصولها على اكثر من خمس الدخل القومي ،انتكياس وضيعها
وحصيولها عليى أقيل مين عشير اليدخل القيومي فيي عقيد مين اليزمن .اميا فئية األربعيين بالمائية
الثانية – الطبقة المتوسطة ،-فيالحظ ثبات وضعها النسبي حتى بداية الحصار ،الذي أدى اليى
تراجيع كبييير فييي حصييتها ميين الييدخل القييومي لتقيل عيين الثلييث ،وبييالعكس في ن الفئيية العليييا بعييد
تراجع حصتها في نهايية عقيد الثمانينييات لصيالح الفئية األدنيى ،زادت نسيبة اسيتحواذها عليى
حصيية أكبيير ميين الييدخل القييومي مييع بداييية الحصييار لتصييل الييى أعلييى ميين  %00نهاييية عقييد
الثمانينيات ،مما يدل على سوء التوزيع في الدخل القيومي وزييادة فقير المجتميع العراقيي بعيد
بداية عقد التسعينيات والحصار االقتصادي والذي الزال يعاني من كثير من لثاره ليومنا هذا.

جدول ( )2توزيع الدخل على الفئات الدخلية لسنوات مختارة

الفئات
% 40
% 40
% 30

الفئة األدنى من السكان
الفئة الوسط من السكان
الفئة األعلى من السكان

1898
% 19
% 43
% 41

الحصص النسبية من الدخل
1882
1899
%14
% 31
%29
% 43
%49
% 29

1889
%8
%20
%01

المصييدر :شيييماء فييالح حسيين  ،تشييخيص وتحليييل التفيياوت فييي توزيييع الييدخل – مييع اشييارة خاصيية للعييراق -للمييدة  ، 1889 -1898رسييالة
دكتوراة غير منشورة  ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد،1888 ،ص 138وص.301
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أمييا الجييدول( )3الييذي يظهيير التبيياين فييي مسييتويات المعيشيية وتوزيييع الييدخل القييومي بييين
الريف والحضر في العراق من خالل معامل جيني ،فيظهر أنه في نهايية السيبعينيات تمتيع كيل
من ريف وحضر العراق بمستويات متقاربة مين المعيشية وهيذا ميا يعكسيه تيدني قيمية معاميل
جيني ،أما في منتصف الثمانينيات ظهر هناك سوء توزيع في اليدخل أكبير فيي الرييف ،ونيرى
الصورة معكوسة بدايية عقيد التسيعينيات نجيد أن سيوء التوزييع والفقير ازداد فيي الحضير فيي
حييين كييان وضييع الريييف أفضييل ،ومييع نهاييية عقييد التسييعينيات نجييد أن التييردي فييي األحييوال
المعيشية وزيادة حدة الفقر قد سادت كل من الريف والحضير لكين الحضير أيضيا ً كيان بصيورة
أسوء من الريف ،وقد يعود ذلك الى عدة عواميل اقتصيادية وسياسيية واجتماعيية فمين ناحيية
سياسييية أتجهيييت الدولييية لييدعم القطييياع الزراعيييي لتيييوفير بعييض احتياجيييات مفيييردات البطاقييية
التموينية التي أعتمدها العراق منذ بداية التسعينيات مع فرض الحصيار والتيي كيان لهيا سيبب
رئيييس فييي الحفيياظ نسييبيا ً علييى األحييوال المعيشييية للسييكان ،وقييد أدى هييذا التوجييه الييى تحسيين
اقتصييادي ملحييوظ للعيياملين فييي القطيياع الزراعييي علييى حسيياب المييوظفين وأصييحاب الخدميية
المدنية لدى الدولة  ،الذين انهارت قيمة معاشياتهم الحقيقيية ،ومين ناحيية اجتماعيية فبالتأكييد
التكيياتف األسيييري والعشيييائري فيييي الرييييف يكيييون أقيييوى بكثيييير مميييا هيييو علييييه فيييي المنييياطق
الحضرية .كذلك ف ن معامل جيني قد سيجل تردييا ً كبييراً فيي نميط توزييع اليدخل ميا بيين عيامي
 1899وحتى عام  ،1889أي في عقد من الزمن لعموم القطر .
جدول ( )1تطور معامل جيني لقياس التفاوت في الدخل أو االنفاق في الحضر والريف وعموم القطر
عموم القطر
ريف
حضر
السنة
05200
05208
05219
1898
05289
05400
05240
1894
05210
05210
05248
1899
05438
05288
05440
1882
05140
05490
05110
1889
* معامييل جينييي هييو مقييياس احصييائي لتركييز ال يدخل أو تفاوتييه بييين السييكان .وتتييراوع قيمتييه بييين ( صييفر) فييي حاليية التوزيييع
المتساوي الممتاز ،وبين ( الواحد) في حالة التركز الكامل للدخل في يد فرد واحد.
المصدر : :شيماء فالح حسن  ،تشخيص وتحليل التفاوت في توزيع الدخل – مع اشارة خاصة للعيراق -للميدة 1889 -1898
 ،رسالة دكتوراة غير منشورة  ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد ،1888 ،ص  120وص. 300
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جدول ( )2دراسات سابقة توضح خط الفقر ونسبة الفقراء في العراق
ريف
حضر
 دراسة محمد باقر 189920
29
خط الفقر(بالدينار العراقي)
%31
%10
نسبة الفقراء %
 دراسة شيماء فالح 1889*
13928
12919
خط الفقر( بالدينار العراقي)
%0251
%0150
نسبة الفقراء %

عموم العينة
24
%19
12192
%03

 احتسيييبت الدراسييية األوليييى (لمحميييد حسيييين بييياقر) خيييط الفقييير بأنيييه د عيييدد السيييعرات الضيييرورية × كلفييية السيييعرة
الواحدة×20؛ وكلفة السعرة الواحدة د متوسط إنفاق الفرد على المواد الغذائية \عدد السعرات التيي يحصيل عليهيا
الفرد×20
 * تم احتساب في الدراسة الثانيية خيط الفقير بنياءاً عليى المعادلية ( خيط الفقير د عيدد السيعرات الفعليية التيي يحصيل
عليها الفرد × كلفة السعرة الواحدة ×  ) 20؛
ً
وتم احتساب ( كلفة السعرة الواحدة د متوسط انفاق الفرد على المواد الغذائية  /عيدد السيعرات المطلوبية يومييا ×

) 20
المصدر : :شيماء فالح حسن  ،تشخيص وتحليل التفاوت في توزيع الدخل – مع اشارة خاصة للعيراق -للميدة 1889 -1898
 ،رسالة دكتوراة غير منشورة  ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد ،1888 ،ص. 310

ويعكس الجيدول( ،)2اليذي يعيرض دراسيات لباحثييمن عيراقيين عين حالية الفقير فيي العيراق
ازدياد نسبة الفقراء في عموم العراق مين أقيل مين خميس السيكان ليصيل اليى ميا يقيارب ثلثيي
سكان العراق خالل عقد من الزمن يمتد من  1899حتى عام  . 1889ويعكس نفس الصورة
عن الفقر السابقة بين مناطق الريف والحضر.

سياسات تقليل الفقـــر
ودعم التنمية البشرية :
أتجه نمط توزييع اليدخل باتجياه تصيحيح التفياوت فييه خيالل عقيد السيبعينات وحتيى نهايية
الثمانينات ،وارتبط ذلك بسياسة مقصودة وموجهة لتحقيق أكبر عدالة فيي توزييع اليدخل ،فيي
حييين شييهدت فتييرة التسييعينات انحسيياراً واسييعا ً فييي تطبي يق تلييك السياسييات الموجهيية للتنمييية
البشرية.
فرغم ضغوط حرب الثماني سنوات الطويلة والمكلفة على االقتصاد العراقي وعليى الخيدمات
المقدمة للفرد العراقي  ،إال أن الم شرات االجتماعية في العراق أشرت اتجاها ً لتحسن ثابت ،
إذ ازدادت حصة الفرد من السعرات الغذائية من  3091سيعرة اليى  2191سيعرة بيين عيامي
 ، 1899 – 1898كذلك ارتفع اإلنفاق الفردي الشهري بأسعار ثابتة حتى عيام  1894ليبيدأ
بعدها بالتراجع ،وارتفع االستهالك الفردي للميياه الصيالحة للشيرب ليتضياعف معدليه األصيلي
من  21م 2الى  90م  ، 2بين العامين  98و. 1899
كذلك شهدت الخدمات الطبية توسعا ً ونمواً في أعداد األطباء والصيادلة لترتفيع النسيبة مين
 21لكييييييل ألييييييف الييييييى  48لكييييييل الييييييف ميييييين السييييييكان  ،وارتفعييييييت اعييييييداد المستشييييييفيات
ميين  189الييى  310مستشييفى وعييدد األسييرة فييي المستشييفيات ميين  34900الييى 39800
وللمدة . 1899- 1898
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اما فيما يخص القطاع التعليمي فقد أشر تراجعات مهمة بانخفياض معيدالت االلتحياق فيي
الكليات والثانويات من  %91الى  %91للفئات العمرية المقابلة ،رغم ارتفاع نسب االلتحياق
بالمدارس االبتدائية  ،التي اعتبرت الدراسة االبتدائية اجبارية فيها تلك الفترة.
أما الحصار االقتصادي في عقد التسعينات وبداية االلفية الجديدة ،فقد أدى اليى تيدهور كبيير
في توفير الغيذاء للميواطنين ،إذ كيان يعتميد العيراق عليى اسيتيراد ثلثيي حاجاتيه الغذائيية وبميا
قيمته ثالثة مليارات دوالر سنويا ً قبل الحصيار .وفيي ظيل الحصيار أصيبح العيراق مجبيراً عليى
االعتميياد كلي يا ً علييى االنتيياج الييوطني ذي القييدرة المحييدودة للقطيياع الزراعييي لتييوفير حاجييات
السكان الغذائية  ،وقد أدى ذلك الى انخفياض متوسيط اسيتهالك االفيراد بميا يقيارب  %10مين
السعرات عما كانوا يستهلكونه خالل العام . 1899
وفي المجال الصحي أصبح العراق اليستورد أكثر من  %10من اسيتيراداته السيابقة مين
المسييتلزمات الطبييية واألدوييية .وقييد أدى التراجييع الحيياد فييي توفيرخييدمات التعليييم والصييحة
والخدمات العامة الى االنعكاس سلبا ً على دخيول االفيراد  ،إذ تمثيل هيذه الخيدمات دخيالً محيوالً
لألفييراد المسييتفيدين منييه ممييا خفييض ميين الييدخل الحقيقييي لهييم .وهييذا التييأثير فييي جانييب القييوة
الشييرائية أنعكييس بييدوره علييى نمييط طلييب المسييتهلك وغييير اتجاهييات الطلييب بشييكل عييام فييي
العراق. 0
واليفوتنا األشارة الى ظاهرة جديدة برزت في العراق كأحد أوجيه الفقير وتيدني المسيتوى
المعاشي الذي عانى منه العراقيون في عقد التسعينيات ،اال وهي ظاهرة الهجرة الى الخيارج،
فبعد أن كان العراق بلداً مستورداً للعمالة األحنبية ،أصبح بلداً مصدراً للعمالة والكفاءات عليى
حد سواء ،صحيح أن الهجرة تعكس خياراً لكثير من االفيراد السيتثمار مهياراتهم مقابيل أجيور
أعلى أو فرص محتملة أفضل في الخارج مقابل فرص محيدودة أو ضيعيفة اليدخل فيي اليوطن،
لكن المشكلة األكبر أن بعض أوجه هذه الهجرة أتخذت صيفة لجيوء إنسياني وسياسيي أحيانياً،
وبالتالي بدأ يفقد العراق الكثير من طاقاته وقدراته البشرية وكفاءاته العلمية والفنية دون أمل
بعودتهم في وقت قريب أو حتى بعيد.
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المبحث الثالث  :واقــع الفقـــر فـــي
العراق بعد عام 1112
نفذ الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنيامج األميم المتحيدة
االنمائي  ،وبيدعم فنيي مين قبيل معهيد الدراسيات التطبيقيية اليدولي النرويجيي  FAFOمسيحا ً
واسعا ً عن األحوال المعيشية في العراق .وهو أول مسح يغطي جميع محافظيات العيراق خيالل
السنوات القليلة الماضية .وتم اجراء الجزء األكبر من المسح في نيسان /أيار  ، 3004بينميا
أجيييري البحيييث المييييداني فيييي محيييافظتي أربييييل ودهيييوك فيييي لب  ، 3004وقيييد شيييمل المسيييح
 315009أسرة.
يعييرف مسييح األحييوال المعيشييية فييي العييراق بأنييه مسييح التقييييم السييريع متعييدد الم شييرات
للعراق ،وهو أداة تستخدم عاد ًة للحصول على معلومات إحصائية بشكل سريع عن األسير فيي
منطقة أو دولة معينة ،على أن تتوافق هيذه األداة ميع المعيايير المقبولية مين المجتميع اليدولي
للتقارير االحصائية .
يظهر الجدول( ) 4السمات الرئيسة للحرمان حسب الميادين التي يتكيون منهيا دلييل مسيتوى
المعيشة ،ويبلغ مستوى الحرمان على المستوى الوطني  ،%2153وكانت أشد نسيبة حرميان
على مستوى ميدان البنى التحتية  ،%1953وميدان وضع األسيرة االقتصيادي  ،%1151فيي
حين أقل نسب حرمان سجلت في ميداني المسكن  %3051وميدان الصحة .%3059
جدول ( )4دليل مستوى المعيشة على مستوى كل ميدان والدليل العام الجمالي أسر العراق
األسر المحرومة %
عدد الم شرات
الميدان

عددالمجاالت

 -1التعليم

1

2159

4

 -3الصحة

9

3059

1

 -2البنى التحتية

9

1953

2

 -4المسكن

1

3051

1

 -1محيط المسكن

8

4054

0

 -0وضع األسرة االقتصادي

8

1151

1

الدليل العام لمستوى المعيشة

43

2153

39

المصييدر :وزارة التخطيييط والتعيياون االنمييائي و الجهيياز المركييزي لالحصيياء وتكنولوجيييا المعلومييات و برنييامج األمييم المتحييدة
االنمائي ،خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ،الجزء الثالث  :الملف االحصائي ،بغداد ،العراق، 3000 ،ص. 9

فيي حييين يبييين الجييدول ( )1بشييكل تفصيييلي ومين خييالل  43م شييراً توزيييع األسيير حسييب
الم شرات الفردية .ونجد فيما يخص ميدان التعليم -يتكون من خمسة م شرات ، -جاء أسوء
م شر فيما يخص اكمال المرحلة االبتدائية للبالغين ويصل الى  ،%12وفي مييدان الصيحة –
يتكون من سيبعة م شيرات ،-نجيد م شيرين هميا ميدى الرضيا عين الخيدمات الصيحية ووجيود
افراد في االسرة يعانون من مرض مزمن أو مشاكل صحية قد وصال الى  ، %29وفي ميدان
البنى التحتية – ويتكيون مين  9م شيرات فهيو أعليى مييدان تسيجل فييه أعليى نسيب الحرميان
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مقارنيية بالميييادين األخييرى وتصييل الييى  % 1953نسييبة حرمييان األسييرعلى المسييتوى الييوطني
وم شراته تدل عليه.
الميدان أو الم شر

جدول (  ) 5ميادين ومؤشرات دليل مستوى المعيشة وحاالت الحرمان منها
حاالت الحرمان

أوالً :ميدان التعليم
 -1متابعة الدراسة
-3المستوى التعليمي للبالغين
-2الوقت المستغرق للوصول الى المدرسة االبتدائية
-4الوقت المستغرق للوصول الى المدرسة الثانوية
 -1مدى الرضا عن المدرسة
ثانياً :ميدان الصحة
-1عييييدد أفييييراد االسييييرة الييييذين يعييييانون ميييين مييييرض
عضوي مزمن أو مشاكل صحية
 -3سوء تغذية االطفال ( الوزن نسبة الى العمر)
-2التقزم ( الطول نسبة الى العمر)
-4االستشارة حول الرعاية الصحية أثناء لخر حمل
-1الوقت المستغرق للوصول الى مستشفى عام
 -0الوقييت المسييتغرق للوصييول الييى مركييز صييحي أو
طبيب
-9مدى الرضا عن الخدمات الصحية
ثالثا ً  :ميدان البنى التحتية
 -1المصدر الرئيس لمياه الشرب
 -3توفير مياه الشرب
 -2مدى الرضا عن نوعية المياه
 -4توفر مصادر الكهرباء
 -1استقرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة
 -0وسيلة الصرف الصحي
 -9وسيلة التخلص من النفايات
رابعا ً  :ميدان السكن
-1مادة بناء السقف
-3حصة الفرد من غرف السكن
-2نوع الطاقة المستخدمة لتدفئة الماء
-4ميييييييييييدى الرضيييييييييييا عييييييييييين المسكن(المسييييييييييياحة
الخصوصية،التكلفة،الضوضاء،البيئةالداخلية)
-1عدد المثالب البيئية فيي المسيكن(مياه راكيدة ،ميياه
مجاري،أوساخ في البيت )
خامسا :ميدان محيط المسكن
-1مدى الرضا عن المواصالت وحركة السير
-3نوعية الطريق الم دي للمسكن

نسييييييييييبة األسيييييييييير
المحرومة %

العمر 11-0سنة اليتابع الدراسية االبتدائيية وليم
ينهها
إكمال المرحلة االبتدائية للبالغين
 11دقيقة فأكثر
 30دقيقة فأكثر
غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً

1253
3454
2250
1951

فرد واحد أو أكثر

2950

سوء تغذية شيديد أو معتيدل أو تغذيية مفرطية أو
مفرطة جداً
سوء تغذية شديد أو معتدل
قابلة قانونية أو لخرون أو الأحد
 40دقيقة فأكثر
 30دقيقة فأكثر

854
1951
953
3953
4150

غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً

2959

عدم وجود توصيل من الشبكة العامة
مشاكل من حين رخركانقطاعات اسبوعية
غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً
اليوجييد كهربيياء أو يوجييد ميين مصييدر واحييد فقييط
من غير الشبكة العامة أو منها فقط
اليوجيييد كهربييياء أو يوجيييد كهربييياء ميييع انقطييياع
اسبوعي أو يومي أو لعدة ساعات
متصييييل بالشييييبكة العاميييية مييييع مشيييياكل متكييييررة
للشبكة أوحفرة أو خزان أوبرميل أوغيره
توضع في حاوية مفتوحة أو تحرق أو تطمر

2159
0458
4850
9150

0859

طابوق/بلوك أوجينكو/قصب /بردي/طين
أقل من  051غرفة
نفط أو حطب أوفحم أوروث الحيوانات
غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً

1151
2859
3354
2058

 1فأكثر

3358

غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً
طريق مفروش بالحصى أوترابي أو غيره

2051
2850
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-2إمكانية وصول االسعاف واالطفاء
-4مدى الرضا عن توفر الدكاكين والسوق
-1مدى الرضا عن النظافة وعدم التلوث
-0عدد المثالب البيئية فيي محييط السيكن (دخان،ميياه
مجاري ،مخيازن أسيلحة،قاذورات  ،عربيات عسيكرية
مدمرة )
-9عييييدد المواقييييع غييييير المرغوبيييية قييييرب المسييييكن
(نهر،سييكةحديد ،ضييغط عييالي،تجمع أزبييال ،منحييدر،
بداية وادي ،طريق سريع )
-9مدى الرضا عن األمان لألطفال خارج المسكن
-8إطالق النار في منطقة السكن
سادساً:ميدان وضع األسرة االقتصادي
-1متوسط دخل الفرد 3004
-3امكانية الحصول على  100ألف دينارأسبوعيا
-2مدى الرضا عن فرص العمل وتوفرها
-4وضع حالة العمل ألفراد األسرة

ليس بامكان أي منها أوبامكان واحدة فقط
غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً
غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً
 1فأكثر

3050
2051
3159
0358

 1فأكثر

2250

غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً
عدد المرات أسبوعيا ً أويوميا ً

2454
1859

ميييينخفض جيييييداً(الخمس األدنييييى ) أو مييييينخفض
(ثاني أدنى خمس)
ربما لكن أشك أو غير ممكن
غير راض الى حد ماأو غير راض مطلقا ً
فاقييييد األمييييل بالحصييييول علييييى عمييييل أو عاطييييل
أولمعارضة األهل أو الزوج أوعوائق أخرى
أكثر من 1

2950
2058
1053
1153
1250

-1معييدل اإلعاليية( حجييم األسييرة مقسييوما علييى عييدد
العاملين )
1951
 9أو أقل
-0عدد السلع المعمرة(من مجموع10سلعة)
1959
ال تملك األسرة أي من األصول
-9ملكية األصول(المسكن ،سيارة ،دخول ملكية)
1153
 3أو أقل
 -9عدد المتطلبات الحياتية الممكن تأمينها
3952
نحن من بين الفقراء في العراق
-8تقييم األسرة لوضعها االقتصادي االجمالي
المصيييدر :وزارة التخطييييط والتعييياون االنميييائي و الجهييياز المركيييزي لالحصييياء وتكنولوجييييا المعلوميييات و برنيييامج األميييم المتحيييدة
االنمائي،خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ،الجزء الثالث  :الملف االحصائي ،بغداد  ،العراق، 3000 ،ص . 10-8

أما فيما يخص ميدان المسكن – ويتكون من خمس م شرات ،-فقد جاءت نسيبة الحرميان
األقل بيين النسيب إذ وصيلت اليى  % 3051عليى المسيتوى اليوطني ،ولعيل سيبب ذليك أن هيذا
الميدان أكثر تأثراً باألوضاع على األمدين المتوسط والطويل مما هو علييه فيي األميد القصيير،
وبالتالي جاءت م شرات هذا الميدان أقل تأثراً بالظروف غير الطبيعية.
وميدان محيط المسكن – ويتألف مين تسيعة م شيرات ،-ويالحيظ أن نسيبة الحرميان لثمانيية
م شرات من أصل تسعة تجاوزت  % 20وتزيد عن  %19بالنسبة لثالث م شيرات .ويرجيع
ارتفاع نسب الحرمان للم شرات الثالث – وهي مدى الرضا عن النظافة وعدم التليوث خيارج
المسكن وم شر عدد المكاره البيئية في محيط السكن وم شر إطالق النار في منطقة السيكن-
الى حد كبير لظروف األمن غير الطبيعية في عام . 3004
وميدان وضع األسرة االقتصادي – ويتألف من تسعة م شرات ،-هو أحد أعلى ميدانيين في
نسب الحرمان بعد ميدان البنى التحتية .إذ تزييد نسيبة الحرميان ألربعية م شيرات مين التسيعة
عيين %10؛ ويحتييل م شيير عييدد السييلع المعمييرة المرتبيية األوليى فييي نسييب الحرمييان المرتبيية
األولى  ،وتبلغ نسبة األسر التي تملك أقل من ثمانية سلع معمرة ما يقارب  %00من األسير،
إذ تسبب الحصار االقتصادي في ارتفاع أسعار هذه السلع مقارنة بدخول األسر ،مميا أدى اليى
عدم قدرة معظم األسر على استبدال ما يندثر منها بسلع جديدة ،إن لم يكن بييع ماليديها أصيالً
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من سلع معمرة لالنفاق على الحاجات األساسية .يلي هذا الم شر ضمن نفس الميدان م شر
مدى الرضا عن تيوفر العميل وفيرص العميل  .%19وترجيع هيذه النسيبة العاليية اليى االحيتالل
العسكري بعد عام  3002وحل الجيش والعديد من أجهزة الدولية التيي كانيت تسيتوعب نسيبة
مهمة من القوى العاملة  ،ومين جهية أخيرى؛ الظيروف غيير الطبيعيية التيي حيدت مين النشياط
االقتصادي الى درجة كبيرة.
أما على مستوى المحافظيات؛ فمين ناحيية تاريخيية تباينيت محافظيات العيراق فيي مسيتويات
المعيشة ألسباب عديدة في مقدمتها الرعاية الخاصة التي حظيت بهيا مراكيز محافظيات معينية
كبغداد والبصرة والموصل من قبل الحكومة .ومنذ بداية الثمانينات من القرن السابق سياهمت
عوامل أخرى في توسييع التبياين بيين المحافظيات؛ منهيا الموقيع الجغرافيي للمحافظية بالنسيبة
لسيياحة الحييروب التييي شييهدها العييراق ،والتركيبيية االجتماعييية لسييكان المحافظييات ،والطييابع
السياسي والعشائري في المحافظة .ومن تحليل الجيدول السيابق (  ) 0نجيد أن أربييل تتضيمن
أدنييى نسييبة حرمييان تليهييا بغييداد ،ولكيين تبقييى محافظيية بغييداد متقدميية بشييكل محسييوس علييى
محافظيية أربيييل فييي كييل ميين ميييدان التعليييم والمسييكن ،فييي حييين تتقييدم أربيييل فييي ميييدان البنييى
التحتية و ميدان وضع األسرة االقتصادي وميدان محيط السكن .وقد يرجع سبب تقدم محافظة
أربيل في ظروف االستقرار السياسيي واألمنيي ميع التركييز عليى اعمارهيا باعتبارهيا عاصيمة
محافظة اقليم كردستان.
وجاءت محافظة كركوك في المرتبة الثالثة بين المحافظيات علميا ً إنهيا حصيلت عليى المرتبية
األولييى فييي وضيييع األسييرة االقتصيييادي  ،وجيياءت محافظيية االنبيييار فييي الترتييييب الرابييع بيييين
المحافظييات وحصييلت علييى الترتيييب األول فييي ميييدان المسييكن  .وجيياءت محافظيية البصييرة فييي
الترتييييب الخيييامس وصيييالع اليييدين السيييادس ودهيييوك السيييابعة ونينيييوى الثامنييية والسيييليمانية
التاسييعة ،وبييذلك جيياءت – محافظييات كردسييتان العييراق :أربيييل ودهييوك والسييليمانية -ضييمن
المراتب العشرة األولى.
وبالمقابل يالحيظ أن أكثير المحافظيات حرمانياً ،كانيت المثنيى وترتيبهيا  ،19ثيم بابيل ترتيبهيا
 ،19ثم القادسية ترتيبها  ،10ثم ذي قارترتيبها  ،11ودييالى ترتيبهيا  ،14وكيربالء ترتيبهيا
 ،12وواسط ترتيبها  ،13والنجف ترتيبها  ،11وميسان ترتيبها 10على التوالي.

المحافظة
دهوك
نينوى
السليمانية
كركوك
أربيل
ديالى
األنبار
بغداد

جدول (  ) 1ترتيب المحافظات تبعا ً لنسب الحرمان من الحاجات األساسية حسب الميدان
(الترتيب 2للمحافظة األقل حرمانا ً والترتيب  21للمحافظة األكثر حرماناً)
وضيييييييييييييييييييع
محيط
المسكن
البنى
الصحة
التعليم
األسييييييييييييييييرة
المسكن
التحتية
االقتصادي
12
3
10
3
13
8
10
2
1
9
11
1
11
0
9
2
19
9
1
4
3
4
14
2
3
1
0
1
2
9
2
10
10
14
12
12
4
9
1
0
1
0
9
8
2
1
4
1
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دليل
مستوى
المعيشة
9
9
8
2
1
14
4
3
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19
10
19
14
10
10
19
بابل
12
13
11
13
12
9
14
كربالء
13
1
14
11
10
10
10
واسط
0
0
1
4
13
0
صالع الدين 13
11
19
13
8
9
9
4
النجف
10
14
12
19
19
11
11
القادسية
19
19
11
19
11
19
19
المثنى
11
11
19
11
8
8
10
ذي قار
10
8
10
9
11
3
11
ميسان
1
9
9
12
19
1
3
البصرة
المصييدر :وزارة التخطيييط والتعيياون االنمييائي و الجهيياز المركييزي لالحصيياء وتكنولوجيييا المعلومييات و برنييامج األمييم المتحييدة
االنمائي ،خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ،الجيزء الثاليث  :المليف االحصيائي ،برنيامج االميم المتحيدة االنميائي،
، 3000ص .24
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جدول(  ) 9ترتيب حضر و ريف المحافظات تبعا ً لنسب الحرمان من الحاجات األساسية حسب الميدان
( الترتيب  2األقل حرمانا ً والترتيب  21األكثر حرمانا ً )
وضيييييييييييييييييييع
محيط
المسكن
البنى
الصحة
التعليم
المحافظة
األسييييييييييييييييرة
المسكن
التحتية
االقتصادي
0
1
0
1
0
4
حضر
دهوك
24
11
21
12
23
31
ريف
13
2
2
0
8
3
حضر
نينوى
21
10
32
32
22
39
ريف
18
9
10
3
31
11
السليمانية حضر
22
20
21
30
20
22
ريف
3
4
3
4
19
1
حضر
كركوك
8
8
33
24
21
30
ريف
1
3
14
2
11
10
حضر
أربيل
31
31
23
31
20
38
ريف
4
33
19
11
10
9
حضر
ديالى
14
21
38
33
39
33
ريف
11
0
1
1
4
2
حضر
األنبار
9
30
9
18
18
30
ريف
19
10
8
9
13
1
حضر
بغداد
1
14
4
10
30
32
ريف
32
38
10
19
19
19
حضر
بابل
38
24
39
20
38
39
ريف
31
30
30
19
12
18
حضر
كربالء
9
31
31
38
33
20
ريف
10
32
14
13
11
10
حضر
واسط
2
39
24
39
31
24
ريف
10
1
1
8
2
0
صيييييييييييييالع حضر
12
9
13
34
18
34
ريف
الدين
39
19
13
9
10
8
حضر
النجف
21
21
20
31
34
21
ريف
33
19
18
30
14
13
حضر
القادسية
21
39
20
21
24
21
ريف
20
11
11
11
9
14
حضر
المثنى
20
34
22
23
21
20
ريف
30
22
10
10
9
11
حضر
ذي قار
39
20
34
21
39
31
ريف
19
13
9
14
1
13
حضر
ميسان
30
23
39
20
32
23
ريف
11
12
31
39
3
9
حضر
البصرة
34
18
30
22
1
19
ريف
الوسط الحسابي الكلي
1050
1259
1152
1051
1054
851
حضر
3058
3253
3151
3051
3050
3954
ريف

دليل
مستوى
المعيشة
1
39
4
31
8
20
3
34
0
30
11
39
2
30
9
10
18
21
19
32
13
20
1
31
12
22
11
24
14
21
19
23
9
38
10
33
859
3952

المصدر :وزارة التخطيط والتعاون االنمائي و الجهاز المركيزي لالحصياء وتكنولوجييا المعلوميات و برنيامج األميم المتحيدة االنميائي ،خارطية
الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ،الجزء الثالث  :الملف االحصائي ،بغداد ،العراق، 3000 ،ص .29

)(72

المجلة العراقية للعلوم االقتصادية  Iraqi Journal for Economic Sciences/السنة التاسعة –العدد الثامن والعشرون1122/

يمكن القول عند مقارنة نسب الحرمان أن نيوع البيئية يلعيب بوجيه عيام دوراً أكبير فيي تحدييد
مسييتوى المعيشيية ممييا تلعبييه المنطقيية الجغرافييية ( منطقيية شييمالية و جنوبييية و وسييطى ومنطقيية
بغيداد) .ومين مالحظية الجيدول السيابق  ،نجيد أن رييف المنطقية الشيمالية هيو األكثير حرمانيا ً ،فيي
حين إن حضر هذه المناطق هو ثاني أقل منطقة حرمانا ً .األمر اليذي تسيبب فيي أن يكيون التفياوت
بين الريف والحضر في المنطقة الشمالية هو األعلى بين المناطق األربعة في العراق.
وأخيييراً علييى مسييتوى المنيياطق ،نجييد أن بغييداد هييي األقييل حرمانيا ً بالنسييبة لمسييتويات المعيشيية
وتبلغ فيها النسبة  ، %3054تليها المنطقة الشمالية وتبلغ  %3258ثم المنطقية الوسيطى وتبليغ
 2051وهي تقترب من المتوسط اليوطني للحرميان والبيالغ  ، %2153وأخييراً المنطقية الوسيطى
األشد حرمانا ً وهي وحدها تزيد عن المتوسط الوطني وتبلغ فيها نسبة الحرمان .%4358

المبحث الرابع  :مقارنة حالة الفقر
في العراق مع بعض دول المنطقـة

يتضيح لييدى قييياس فقيير الييدخل أن الفقيير مييا زال يمثييل تحييديا ً جسيييما ً لصييانعي السياسييات
والقييرارات ،وتشييير مسييوع األسيير بوضييوع الييى تفشييي الفقيير .إذ بلغييت نسييبة السييكان الييذين
يعيشون دون خط الفقر في مصر  %1059في عام  ، 3000وأظهر مسيح أجيري فيي األردن
عام  1889أن هذه النسبة بلغت  ، % 1159وفيي العيراق بيين مسيح أجيراه برنيامج األغذيية
العالمي في عام  3002أن نسيبة  %14مين األسير فيي  10محافظية مين أصيل  19محافظية،
تعاني األسر فيها من الفقر ،وأن  % 11منها تعاني من الفقير الميدقع ( دون خيط الفقير) .أميا
في فلسطين فقد قدر تقرير في عيام  1889أن زهياء ربيع األسير  %32دون خيط الفقير ،وأن
نسبة  %14منها تعاني من فقر مدقع ،وترى بعض البحوث أن معدالت الفقر في فلسيطين قيد
تضاعف منذ انطالق االنتفاضة عام .9 3000
جدول (  ) 1التغيرات في توزع الدخل في بلدان مختارة أعضاء في االسكوا

معامالت جيني
األردن
مصر
الكويت
*
العراق

1891
05482
05294
05121
05200

1890
05411
05431
05482
05289

1891
05499
05433
05113
05210

1882
05411
05490
05128
05438

* السنوات في حالة العراق هي 1882، 1899، 1894 ،1898 :على التوالي.
المصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي لسييا ،مسيح للتطيورات االقتصيادية واالجتماعيية فيي منطقية االسيكوا – 3004
، 3001األمم المتحدة  ،نيويورك ، 3001،ص. 41

يالحظ من الجدول (  ) 9أن أفضل نتيجة لتوزيع الدخل كانت في العيراق حتيى بدايية عقيد
التسعينيات مع بداية الحصار االقتصادي على العراق إذ استمر االتجاه التراجعي لعدالة توزيع
الدخل في العراق ،وفي مصر فيي النصيف األول مين عقيد السيبعينيات قبيل ان تشيهد سياسيات
االنفتيياع االقتصييادي .ونالحييظ علييى سييبيل المثييال ان كييل ميين األردن والكويييت حافظييت أقيييام
المعامل على نسب متقاربة بتفاوتات بسيطة مما يدل على وجود تفاوت في توزييع اليدخل فيي
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كال البلدين طيلة عقود طوال .ومن أجل الحصول على صورة مقارنة للفقر أكثر تمثيالً للواقيع
نعرض أهم مالمح الفقر في العراق وبعض دول المنطقة:
أ -صورة الفقر في العراق :9
أجرى برنامج الغذاء العالمي في عام  3002مسيحا ً لألمين الغيذائي فيي العيراق شيمل 10
محافظة من مجموع محافظات العراق والبالغة  19محافظة .ورغم أن نتائج هيذا المسيح تكياد
تكييون األقييل دقيية ميين المسييوحات التييي تلتييه ،إال أن النتييائج المستخلصيية من يه يمكيين أن تفيييد
ألغراض تحديد مالمح ظاهرة الفقر في العراق ومقارنتها مع نظيرتها في دول عربية أخيرى،
وأهم نتائجه كانت:
 -1تعاني نسبة  % 11من األسر من الفقر المدقع ،و % 42مين الفقير .وتشيكل الطبقية
المتوسييطة مييا نسييبته  % 44والطبقيية الميسييورة  % 3فقييط .أي أن نسييبة % 14
المتبقية من مجموع األسر تقع كلها دون خط الفقر؛
 -3الفقر ظاهرة ريفية اليى حيد بعييد ،إذ يشيكل أربياب األسير السياكنين فيي الرييف نسيبة
 % 1159من أرباب األسر المعوزين،و % 4950من الفقراء ،و % 2851من أبناء
الطبقة المتوسطة و % 2953من أبناء الطبقة الميسيورة .وفيي المنياطق الريفيية ،ال
يملك الفقراء المعوزون إال أصوالً محدودة ،بما فيها األرض .وساهم ضعف االقتصاد
 ،وقلة فرص العمل ،وشبه غياب لنظام القروض أو خدمات التأمين ،في مشاكل على
صعيد الوصول الى الغذاء ،ميا يسيفر عين مسيتويات مرتفعية نسيبيا ً مين انعيدام األمين
الغذائي؛
 -2الشك في أن التفاوت صارخ في معدالت انتشار الفقر بين المناطق .فسيجلت محافظية
نينوى أعلى معدالت الفقر المدقع (  ،)% 32أي زهاء ضعف المعدل اليوطني ،تليهيا
ذي قار( )%19وكربالء()% 10؛
 -4ترتفع نسيبة الفقير فيي العيراق بيين النسياء .فنسيبة  % 39مين األسير التيي تترأسيها
أمرأة تعاني من الفقر المدقع  ،بينما ينخفض هذا الرقم الى أكثر من النصيف (1254
 )%في األسر التي يترأسها رجل؛
 -1ارتفاع معدالت البطالة بصورة عامة فيي العيراق ،وتتفياقم خطيورة هيذه المشيكلة فيي
األسيير المعييوزة .ويعيياني زهيياء  % 10ميين الكبييار فييي األسيير المعييوزة ( 00 – 10
سنة) من البطالة ،و % 90منهم من النساء؛
 -0تشكل األمية إحدى الخصائص الرئيسية للمعيوزين والفقيراء .ويعياني مين األميية 40
 %من الكبار في األسر المعوزة و % 20من الكبار في األسر الفقيرة؛
 -9يييرتبط الفقيير ارتباطييا ً وثيقييا ً بييالتعليم .فاألسيير التييي لييم تحصييل إال التعليييم االبتييدائي
كمستوى أقصى تشيكل نسيبة  % 9353مين األسير المعيوزة ،و % 9359مين األسير
الفقيرة ،و % 0351من األسر في الطبقية المتوسيطة اليدخل ،و % 0059مين األسير
الميسورة؛
 -9تعيياني نسييبة  % 20ميين جميييع االطفييال الييذين تتييراوع أعمييارهم بييين سيينة واحييدة
وخمس سنوات والذين يعيشون في أسر معوزة من سوء التغذية المزمنة ،بينما يبلغ
)(74

المجلة العراقية للعلوم االقتصادية  Iraqi Journal for Economic Sciences/السنة التاسعة –العدد الثامن والعشرون1122/

المعييدل الييوطني لألطفييال الييذين يعييانون ميين سييوء التغذييية المييزمن وينتمييون الييى فئيية
العمر هذه .%3950
ب – صورة الفقر في فلسطين: 8
قيييدر تقريييير الفقييير فيييي فلسيييطين اليييذي نشييير عيييام  1889أن ميييا يقيييارب ربيييع األسييير،
أي  % 32منهييا يعيييش دون خييط الفقيير ،وأن نسييبة  % 14منهييا تعيييش ففييي فقيير مييدقع .أمييا
أبرز استنتاجات تقرير الفقر فكانت كارتي :
 -1أوجييه التفيياوت صييارخة بييين المنيياطق ،فمعييدل الفقيير فييي غييزة يبلييغ  ،% 11مقارنيية
بمعدل منخفض في القدس يصل الى .% 2
 -3يصل انتشار الفقر الى أعلى مستويات له بين الالجئيين ،السييما فيي قطياع غيزة ،أميا
في الضفة الغربية  ،فالفقر ظاهرة ريفية بشكل رئيسي.
 -2يبلغ انتشار الفقير أعليى مسيتوياته فيي األسير الكبيرى ،وفيي األسير التيي تتيدنى فيهيا
مستويات التعليم والمهارات النظامية ،وفي األسر التي تترأسها أمرأة.
 -4معدالت الفقر مرتفعة بين السكان العاملين ،وتدل على مشكلة تدني األجيور والعمالية
غير المنتظمة ،وليس مشكلة البطالة ذاتها فحسب.
 -1يرتبط انخفاض معدل انتشار الفقر بالعمالة في ما يسمى اسرائيل  ،وبالتحويالت
التي تحصل عليها األسر من الخارج.
ج – صورة الفقر في اليمن: 10
يستنتج من مسح الفقر الذي أجري في اليمن عام  1889ما يأتي:
 -1تعيش نسبة  % 1950من السكان اليمنيين دون خط الفقر الغذائي ،بينما يتعذر على
(
نسبة  % 4159من السكان الحصول على احتياجياتهم الغذائيية وغيير الغذائيية
بما فيها األلبسة والمأوى والصحة والتعليم والنقل ).
 -3يكثر انتشيار الفقير فيي الييمن فيي المنياطق الريفيية ،عليى اليرغم مين سيرعة التوسيع
العمراني ،إذ اعتاد اليمنيون السكن فيي األريياف .وتضيم المنياطق الريفيية زهياء 92
 %ميين الفقييراء و % 99مميين يعييانون الفقيير الغييذائي .وتصييل نسييبة الفقييراء بييين
السكان الريفين الى  % 41مقارنة بنسبة  % 20بين سكان المدن.
 -2التفاوت الواضح بين مختلف المحافظات .فنصف الفقراء مركيزون فيي  4محافظيات،
وهي تعز وإب وصنعاء والحديدة .وسجلت أعلى معدالت الفقر في تعز إذ تصل نسيبة
الفقر الى  % 10من سكان المحافظة  .تليها إب  ، % 11ثم لحيج  .% 13وتسيجل
محافظة البيضاء أدنى معدل النتشار الفقر ويصل الى  % 11من سكانها.
ً
 -4يييرتبط الفقيير فييي اليييمن ارتباط يا ً وثيق يا ً بمسييتوى التعليييم .فنسييبة  % 99تقريب يا ميين
الفقراء تنتمي الى مجموعات تعاني مين األميية ،أو ليم تكميل تحصييلها االبتيدائي مميا
يقلل من احتماالت حصولهم على فرص العمل بأجر .وترتفع معدالت الفقر في األسير
التييي يكييون رب األسييرة فيهييا أمي ياً ،وتبلييغ  ،% 4952تليهييا األسيير التييي يكييون رب
األسييرة فيهييا ملميا ً بييالقراءة والكتابيية أو أنهييى مرحليية التعليييم االبتييدائي وتبلييغ 2950
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 ،%وينخفض المعدل الى  % 33في األسر التي تجياوز معيلهيا فيي تحصييله العلميي
المرحلة الثانوية.
 -1يعمييل نحييو  % 94ميين الفقييراء فييي القطيياع الخيياص ،ويعمييل  % 4952ميينهم فييي
الزراعة.

المبحث الخامس  :سياسات معالجة الفقر
أصبح تخفيف حدة الفقير أولويية فيي السياسية اإلنمائيية  -وليو مين الناحيية النظريية عليى
األقييل ،-إذ أصييبح النمييو وحييده أدا ًة قليليية الفعالييية فييي تخفيييف حييدة الفقيير ،وقييد أثبتييت بحييوث
تجريبية كثيرة أن النمو الي ثر عموما ً على إعادة التوزيع .ويتطلب نجاع برنامج تخفيف حدة
الفقيير فييي أي بلييد تعزيييزاً ودعم يا ً لسياسييات إعييادة التوزيييع ،واعتميياد سياسيية نمييو تتخييذ ميين
االنصاف أساسا ً لها وتكون على رأس االولويات ألي سياسة عامة تهدف إلعادة التوزيع.
ويعد الهيكل االقتصادي ألي بلد ،العامل األهم الذي ي ثر في أي ستراتيجية إلعيادة التوزييع.
ويتوقف هذا الهيكل على مستوى التنمية الذي هو عبارة عين مجموعية مين العواميل المي ثرة
في عملييات االنتياج اليوطني ،وثيروات الفئيات االقتصيادية واالجتماعيية ،والضيرائب المباشيرة
وغيييير المباشيييرة عليييى الميييداخيل واألصيييول ،واألسيييعار التيييي تسيييدد لقييياء السيييلع والخيييدمات،
والمدفوعات المحولة ( النفقات التحويلية) .وهذه العناصر في نظام التوزيع هي شروط أوليية
تحدد نطاق سياسات إعادة التوزيع .وفي سياق تحليليي  ،يمكين ايجياز شيروط تنفييذ سياسيات
إعادة التوزيع باالطارالرياضي ارتي: 11
Y =(T–V) + WK = S +Pq
تمثل  Y :د دخل األسرة  T ،د الضرائب التصاعدية على الدخل والثروة ،
 Vد يرميييز اليييى الميييدفوعات المحولييية  ،بميييا فيهيييا تعويضيييات البطالييية ،ومعاشيييات التقاعيييد ،
ومستحقات االطفال ،وتعويضات المعوقين .
 Wد يرمييز الييى موجييه معييدالت االيييرادات ،بمييا فيهييا الحييد األدنييى لألجييور ،واعانييات األجييور
المتدنية ،وأنظمة سوق العمل ،وخطط العمالة في القطاع العام.
 Kد يرمز الى موجه االصول بما فيها رأس المال البشري ،واالصالع الزراعي ،والتعليم.
 Sد مدخرات األسرة ،
 Pد موجه أسعار السلع والخدمات q ،د موجه كميات تلك السلع والخدمات.
فييي المعادليية السييابقة ،يمكيين أن تحقييق سياسييات الضييرائب  Tوالنفقييات التحويلييية ،V
توزيعا ً ثانيا ً وثالثا ً أكثر انصافا ً من التوزيع األول ،إذا كان القطاع النظامي قوياً .وتشير جمييع
ا ألدلة التجريبية الى أن أجور القطاع النظامي وحصصيه فيي األربياع تيزداد ميع تقيدم مسيتوى
التنمييية .كييذلك ف ي ن هياكييل اقتصييادية معينيية تسييمح باالسييتخدام الفعييال للضييرائب فييي اعييادة
التوزيع ،وتنطبق هذه الحالة على البلدان المتوسطة اليدخل وبنسيبة قليلية عليى بعيض البليدان
المنخفضة الدخل .هذا ويمكن إعادة توزيع االيرادات الضريبية مين خيالل بيرامج تخفييف حيدة
(أي النفقيات
الفقر ،إن لم يكن عبر المدفوعات التحويلية
التحويلية التي من ضمنها إعانات للفقراء).
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أمييا المتغييير ارخيير فييي المعادليية  WKوالييذي يعبيير بشييقيه عيين التييدخالت الهادفيية الييى تغيييير
توزيييع الييدخل المكتسييب ،فهييي تغييير نتييائج السييوق وتكييون عييادة ذات فعالييية أكبيير فييي البلييدان
المتوسييطة الييدخل .ومييع أن التييدخل األكثيير شيييوعا ً هييو سياسيية الحييد األدنييى لألجيير ،فهنيياك
سياسات أخرى كثيرة لتحسين المداخيل المكتسبة من العميل .ومين السياسيات األخيرى ،خطيط
العمالة في القطاع العيام ،واالعانيات الضيريبية للم سسيات بهيدف تحسيين وضيع العميال ذوي
األجر المنخفض.
ويستبعد أن تكون أي من هذه السياسات ذات فعالية في البلدان المنخفضة الدخل ،نظيراً اليى
مشاكل التنفيذ عليى صيعيد الحيد األدنيى لألجر،والصيعوبات التيي تواجيه خطيط العمالية ،واألثير
المحدود لإلعانات المقدمة للعمال.
أما المتغير P qفي المعادلة ،فهو يعبر بشقيه عن التدخالت التي ت ثر مباشرة على األسعار
والحصيييول عليييى السيييلع والخيييدمات ،وهيييي يمكييين أن تكيييون أدوات فعالييية فيييي تخفييييف حيييدة
الفقر.فاالعانات التي تقدم لسلع أساسية مختيارة ال تتطليب اسيتهدافاً ،بيل تتطليب تحدييد السيلع
التي تثقل كاهل الفقراء في اإلنفاق ،مما يتطلب ميزات إدارية .ومع أن برامج التكييف تشترط
عياد ًة وقييف هيذه االعانييات ألسيباب تتعلييق بكفياءة التخصيييص والعيبء االضييافي اليذي تفرضييه
على الموازنة العامة للدولة ،إال أن قواعد منظمة التجارة العالمية ال تفيرض قييوداً مماثلية ميا
دامت االعانات ال تميز بين المنتجات المحلية والواردات.
والحقيقيية أن مشيياكل الفقيير والفقييراء عديييدة ومتشييابكة  ،تبييدأ بانخفيياض مسييتوى المعيشيية
والييدخل وتييدني مسييتويات الصييحة والتعليييم  ،وعييدم تمكييين الفقييراء والتمييييز بييين الجنسييين،
وتفشيي البطالية وتركييزهم فيي أحزمية فقيير ضيمن منياطق ال تصييلح للحيياة االنسيانية الكريميية،
وغياب الفقراء عن المشاركة السياسية في البلد وغيرها كثير.
ويمكييين القيييول أن االدوات المسيييتخدمة فيييي معالجييية الفقييير قيييد تختليييف بييياختالف المسيييتوى
االقتصييادي للبلييد ،فمييا يصييح فييي بلييد متقييدم اقتصيياديا ً قييد ال ييينجح فييي بلييد متوسييط الييدخل أو
منخفض الدخل .والجدول (  ) 8يبين أهم االدوات الناجعة في حالة كل بلد.

جدول (  ) 7فاعلية أدوات إعادة التوزيع حسب فئات البلدان
سياسة إعادة التوزيع مع النمو
إعادة توزيع الدخل واألصول الحالية
أداة إعادة التوزيع
( البلدان األخرى متوسطة الدخل
(البلدان متوسطة الدخل)
ومعظم البلدان المنخفضة الدخل)
نعم في حالة بعض البلدان
نعم
الضرائب التصاعدية
نعم في حالة بعض البلدان
نعم
المدفوعات التحويلية
نعم
نعم
االعانات االستهالكية
نعم
نعم
االستثمار العام
نعم
نعم
التعليم والصحة
نعم
نعم
البنية التحتية واألشغال العامة
المصيييدر :اللجنييية االقتصيييادية واالجتماعيييية لغربيييي لسييييا  ،مسيييح للتطيييورات االقتصيييادية واالجتماعيييية فيييي منطقييية االسيييكوا
 ، 3000- 3001األمم المتحدة نيويورك ، 3000 ،ص ،ص.104
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يتضييح ميين الجييدول (  ) 8أنييه فييي حاليية البلييدان المتوسييطة الييدخل المصيينفة فييي فئيية
إعييادة التوزيييع  ،يشييكل تييوزع المييداخيل واألصييول الحالييية الوسيييلة األكثيير فعالييية واألسييلوب
األكثر جدوى لتخفيف حدة الفقر .وفي حالة البلدان األخيرى المتوسيطة اليدخل ومعظيم البليدان
المنخفضة الدخل المصنفة في الفئة إعادة التوزيع مع النمو تكون تدابير توزييع الميداخيل
واألصول الحالية أقل جدوى .والعراق يصينف ضيمن اليدول المتوسيطة اليدخل لكين ضيمن فئية
المنخفض في هذا الحقيل .ليذا يمكين القيول أن حالية العيراق أقيرب للبليدان اليواردة فيي العميود
األخير من الجدول.
ومع أن تنفيذ برنامج إعادة التوزيع اليخلو من التحديات ،فيجب عدم المبالغة فيي تقيييم
حجم هذه التحديات ،إذ أنه قد ال تكون هيذه التحيديات أصيعب مين المشياكل الناجمية عين تنفييذ
سياسات اقتصادية أخرى .لذا فرغم العوائق التي تواجهها ستراتيجية النمو التي تتسم ب عيادة
التوزيع ،ف ن تنفييذ هيذه السيتراتيجية تحقيقيا ً لتخفييف حيدة الفقرميع وجيود ثغيرات أفضيل مين
التلكوء وعدم التنفيذ بحجة وجود الثغرات.

)(78

المجلة العراقية للعلوم االقتصادية  Iraqi Journal for Economic Sciences/السنة التاسعة –العدد الثامن والعشرون1122/

االستنتاجات :
 -1ما زال هناك تباين في تحديد مفهوم الفقر من الناحيية النظريية ،فهنياك مين يعيرف ظياهرة
الفقيير انطالق يا ً ميين كونهييا ظيياهرة مالييية بحتيية – نقييص فييي الييدخل أو االسييتهالك ،-ت ي دي
لمحدودييية خيييارات االنسييان .وهنيياك ميين يعرفهييا بأنهييا ظيياهرة تنشييأ نتيجيية ضييعف النيياتج
وليس الممُدخل ،وهي تقيس الفقر وفقا ً لألوجه غير االقتصادية للرفاه ،على غرار الصحة
والتعليم والبيئة والتمكين والمشاركة.
وهناك من يعد ظاهرة الفقر ظاهرة مركبة؛ تعد الفقر حرمانا ً من القيدرات األساسيية
ويقاس و يعرف من خالل مقياييس تبيين ميدى التقيدم فيي التنميية البشيرية والتراجيع عليى
دليل الفقر البشري للمجتمع.
ً
ً
 -3هنيياك عوامييل عديييدة تلعييب دورا مهم يا فييي رسييم سياسيية الحييد ميين الفقيير ومعالجيية تركييز
الثروات وعدم االنصاف ،من أهم هذه العوامل الهيكل االقتصادي للبلد ،ومسيتوى التنميية
المتحقق ،والفلسفة االقتصادية واالجتماعية السائدة لدى الطبقات النخبوية والحاكمية فيي
ذليييك البليييد ،بيييل حتيييى االخيييتالف فيييي التعييياريف والمفييياهيم المتعلقييية بيييالفقرعلى مسيييتوى
الم سسات والمنظمات الدولية.
 -2يمكن استخالص النتائج المشتركة ارتية بين البلدان العربية لمعالم الفقر األساسية فيها :
أ -الفقر ظاهرة ريفية الى حد بعيد.
ب -قد يكون التفاوت في معدالت انتشار الفقر كبيراً بين المناطق.
ج  -يكثر انتشار الفقر بين النسياء ،فاألسير المعيشيية التيي تترأسيها إميرأة هيي عموميا ً
أفقر من تلك التي يترأسها رجل.
د -ارتفاع معدالت البطالة الى حد كبير في األسر الفقيرة.
ه -يرتبط الفقر ارتباطا ً مباشراً بنقص فرص العمل بأجر .
و -يرتبط الفقر ارتباطا ً وثيقا ً باألمية  ،فمعدالت األمية بين أرباب األسر المعوزة أعليى
بكثير من المعدل الوطني.
 -4كانت ظاهرة الفقر في العراق خالل السبعينات وحتيى منتصيف الثمانينييات محيدودة نسيبيا ً
وتشمل خمس السكان أو أقل دون خط الفقر ،وكانت فيي إنحسيار بفعيل السياسيات االقتصيادية
المتبعيية فييي ذاك الوقييت لييدعم كثييير ميين مجيياالت الحييياة علييى المسييتوى الغييذائي والصييحي
والتعليمي وغيره .إال إن حرب الثماني سنوات وما أفرزته من اختالالت هيكلية عليى مسيتوى
االقتصاد وعلى المستوى االجتماعي وصيعود طبقيات مسيتفيدة فيي ذاك الوقيت نتيجية عسيكرة
االقتصيياد العراقييي ميين جهيية  ،وشييحة المييوارد المالييية بيييد الدوليية نتيجيية انخفيياض كييل ميين
صادرات النفط وعائداته من جهة أخرى أدت الى تزايد حالة الفقر .
وشكل عقد التسعينات نكسة كبيرى لجهيود التنميية ومحاربية الفقير ،إذ أدى حصيار اقتصيادي
محكييم الييى تراجييع فييي مسييتوى معيشيية الفييرد العراقييي ،وإزدييياد رقعيية الفقيير فييي العييراق بييين
مواطنينيه وتآكييل الطبقيية المتوسييطة ،التييي كانييت تشيكل نسييبة مهميية فييي المجتمييع حتييى نهاييية
الثمانينيات (وقدرت قيمية معاميل جينيي بيم 0514عيام  1889بعيد أن كانيت تقدربيم 0520عنيد
نهاية السبعينيات) .
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 -1مما فاقم من حالة الفقر في العراق بعد عام  ،3002تحديداً هو أعمال العنف التي شيهدها
خالل العامين  3000و ، 3009وإزدياد الهجرة القسرية داخل وخيارج البليد ،وإضيطرار
كثير من المواطنين ترك منازلهم والهرب خارج البلد واسيتنزاف إدخياراتهم أو االقتيراض
أو بيع ممتلكاتهم ،أما الفقير فقد أزداد فقراً وأضطر اليى اللجيوء داخيل وطنيه فيي ظيروف
صعبة تصل الى السكن في الخيام.
 -0أظهرت نتائج المسوحات التي قامت بها عدد من الجهات مثيل الجهياز المركيزي لإلحصياء
أن هناك حرمانا ً على مستوى األسر العراقية يصل بشكل عام الى الثلث تقريبيا ً % 2153
 ،وأسوء الميادين التي كانت األسير تعياني مين الحرميان فيهيا هيي البنيى التحتيية ومييدان
وضع األسرة االقتصادي إذ تجاوزت نسب الحرمان فيهيا النصيف ،وأقيل المييادين حرمانيا ً
كانت في المسكن والصحة بلغت الخمس .أما عليى مسيتوى المحافظيات فكانيت أربييل هيي
األقييل حرمان يا ً واألفضييل حيياالً تليهييا بغييداد وثييم كركييوك واالنبييار والبصييرة وصييالع الييدين.
واألسوء كانت المحافظيات الجنوبيية عموميا ً – باسيتثناء البصيرة ،-مضيافا ً اليهيا محافظية
ديييالى التييي جيياءت بالمرتبيية  14تليهييا ذي قييار  ،11والقادسييية ، 10ومحافظيية بابييل 19
وأخيراً المثنى . 19

التوصيات :
 - 1يمكن إعتماد توصيات عامة وتشمل :
أ -البدء بسياسات لتمكين الفقراء؛ وال يمكن تحقيق سياسة تمكين الفقراء بدون اصالع
سياسييي حقيقييي  ،واليعنييي ذلييك مجييرد عملييية ديمقراطييية شييكلية ،بييل المهييم وجييود
مشاركة فعلية للمواطنين في اتخياذ قيراراتهم واالعيراب عين تفضييالتهم ،وهيذا يبقيى
رهن بقدرات األفراد المبنية على دخلهم وتعليمهم وصحتهم وأمنهم.
ب -اإلنصاف في توزيع الدخل ؛ ألجل انجاع أي أطار اقتصادي كلي يسعى لالنصياف البيد
مييين تحقييييق ثالثييية أهيييداف ؛ األول ،تحقييييق معيييدل نميييو يفيييوق بكثيييير معيييدل الزييييادة
السكانية .والثاني؛ تخفيف التقلبات في النمو .والثالث؛ توجيه النمو نحيو مسيار أكثير
انصافاً.
ويمكن استخدام لليات مختلفة إلعادة توزيع الدخل ،منها إصالع النظيام الضيريبي –
مثييل االعتميياد علييى الضييرائب التصيياعدية علييى الييدخل  ،وإعييادة هيكليية الضييرائب علييى
الملكية ،وإدخال ضرائب تقديرية معتدلة. -
جييم  -إعييادة تخصيييص االنفيياق العييام؛ ويييتم ميين خييالل التركيييز علييى االنفيياق علييى التعليييم
والصحة ،ففي قطاع التعليم يجب االهتمام أكثر بتوفير التعليم من ناحيية الكميية والجيودة،
وأن التقتصيير الجامعييات والمييدراس النخبوييية الجيييدة علييى أبنيياء األغنييياء .ونفييس الكييالم
يصح على النظام الصحي.
ً
د -التقليل من معدالت البطالة وبطالة الشباب بوجه خاص؛ نظرا للعدد المتوقع للملتحقيين
الجدد بسوق العمل سواء في العراق أو منطقتنا العربية  ،ف ن تشغيل الشباب يمثيل تحيديا ً
كبيراً للسياسة العامة .وتبليغ نسيبة الشيباب اليى الكبيار فيي البطالية أكثير مين الضيعف فيي
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معظم البلدان ،مما يشير الى حصة مشتركة عالية مين البياحثين عين عميل ألول ميرة بيين
العاطلين عن العمل ،وأن الشباب يواجهون خطراً أكبر للتعرض الى البطالة.
أما على مستوى التوصيات الخاصة بالوضع في العراق :
 -3يمكن القول أن إعادة األمن وأألمان وايجاد حلول سريعة لمشياكل المهجيرين
داخل وخارج الوطن هو أولوية في تقليل حدة الفقر.
 -2تشجيع تمويل المشياريع الصيغيرة والمتناهيية فيي الصيغر كأسيلوب للتخفييف
من البطالة وتشجيع للقطاع الخاص واالبتعاد عن ثقافة الوظيفة العامة.
 -4إبقيياء الييدعم ولكيين فييي نطيياق مسييتحقيه ،والتحقييق ميين أسييماء وأشييخاص
وظروف المشمولين بشبكة الحمايية بصيورة دوريية ،كنيوع مين توفيراألميان
للفقييراء المسييتحقين والتقليييل ميين الهييدر والفسيياد المييالي واالداري فييي هييذا
المجال.
 -1يصح الكالم السابق الى حد ميا عليى اليدعم المقيدم ضيمن البطاقية التموينيية،
التيييي باتيييت تعتبييير صيييمام أميييان للسيييوق العراقيييي مييين المتالعبيييين بيييأقوات
الميواطنين ،لكين ميع اتجياه عيام فيي تقلييص مفرداتهيا واعطياء خييارات لمين
يرغب في استبدالها بأموال نقدية ،وغيرها من المعالجات التي يمكن أن تقلل
من األعباء على الخزينة العامة وتقلل من الهدر والفساد المالي .
 -0االهتمام بالم شرات الكمية والتقارير الوطنية المهتمة بمتابعة ورصد ظاهرة
الفقر في العراق ،خاصة إذا علمنيا أن العيراق حقيق درجية  3351عليى دلييل
الفقر البشري لعام  3000مما جعله يتخلف عن كثير مين اليدول العربيية فيي
هذا المجال ،ولعل استمرار دعم جهود اطالق تقارير التنمية هيو م شير جييد
لالهتمام بمحاربة ظاهرة الفقر ودعم التنمية البشرية.

الهوامش والمراجع:
 1شيماء فالح حسن  ،تشخيص وتحليل التفاوت في توزيع الدخل – مع اشارة خاصة للعراق-
للمدة  ، 1889 -1898رسالة دكتوراة غير منشورة  ،كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد،
،1888ص .23-21
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برنامج األمم المتحدة االنمائي ،خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ،الخالصة
التنفيذية ،بغداد ،العراق .3000 :
 -14د.كمال البصري  ،مشكلة الفقر واصالع سياسات الدعم الحكومي  ،المركز العراقي
لالصالع االقتصادي /32 ،سبتمبر.3009 /
 -11التقرير الوطني لحال التنمية البشرية لعام  ، 3009بيت الحكمة  ،بغداد :العراق.3009 ،
 -10برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،دليل الفقر البشري . 3000 ،
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