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جيل  لدىعدم العدالة الفقر و مشاكل  :منقذ داغر*

ي ونا ور جائحة ك
 
 العراق ف

 المقدمة : 

نا عىل الفقر حول و تشير توقعات البنك الدولي حول االثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كور 

ة للغاية و تشير التقديرات المستندة إل توقعات النمو من تقرير اآلفاق  انها  العالم ستكون كبير

ي يونيو 
 
أنه عند مقارنتها بتوقعات ما قبل األزمة ، يمكن أن يدفع  2020االقتصادية العالمية ف

COVID-19)  ()71   ي عام
 
 بموجب السيناريو األساسي و 2020( مليون شخص إل فقر مدقع ف

تفع معدل الفقر المدقع العالمي من بموجبون ملي ( 100) . ونتيجة لذلك ، سير ي  السيناريو السلب 

ي عام 8,23)
 
ي ظل السيناريو األساسي أو) 8,82إل)  2019٪( ف

 
ي ظل سيناريو 9,18٪ (ف

 
٪ (ف

ي الفقر المدقع العالمي منذ عام 
 
ي فعلًيا عىل  1998الهبوط ، وهو ما يمثل أول زيادة ف

، مما يقض 

ي عام 2017لمحرز منذ عام التقدم ا
 
ي الفقر ف

 
ي حير  أنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف ف

 
. ف

 .1بموجب السيناريو األساسي ، فمن المرجح أن تكون اآلثار المتوقعة طويلة األمد  2021
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 World Bank (2020) Projected poverty impacts of COVID-19 (coronavirus),p1 

https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19 

https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
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ايد ب تسبب فقدان الوظائف وارتفاع األسعار  فال بد انوال يشكل العراق استثناًء من ذلك،  ي  

يادة عىل ذلك ، فإن انقطاع الخدمات األساسية زاد من حرمان األرس وهشاشة الفقر. ز معدالت 

ي العراق، هم الذين 
 
، الذين يشكلون أكير من نصف السكان ف وضعها. كما أن األطفال واليافعير 

ايدة الناجمة عن  ايد وانقطاع الخدمات والضغوط األرسية المي   يرجح أن يتحملوا ثمن الفقر المي  

ي العراق ال  .ونا المستمرةأزمة جائحة كور 
 
ي الفقر ف

 
ويعود سبب االثار الضخمة لجائحة كورونا ف

ي والخدمات االجتماعية 
 
ي االقتصاد العراف

 
نقص الوشكل  .2الوضع الهش اصال قبل ازمة كورونا ف

ي الخدمات االساسية حافزا للحراك االجتماعي الذي قام قبل ازمة كورونا واستمر خاللها . 
 
 الكبير ف

 ا
ً
ي اختيار مجال تقييم العدالةاوال

 
  -: لمرجعية الفلسفية ف

ي علم االقتصاد يةقضان 
 
عىل اساس توزي    ع االنجاز  قيستومشاكل العدالة وضعت و  التوزي    ع ف

, عىل السكان  -من الرفاهية والمنفعة او اشباع التفضيل –  individual achievement الفردي

المؤثر بشكل خاص والذي يستخدم تجميع االنجازات الفردية كدالة  هو وكان المنهج النفعي 

 النفعيير   Jermey Benthamللرفاهية االجتماعية وقد كان 
ا احد اكير ي القرن الثامن عشر  تأثير

 
ف

. وقد كان من نتائج هذا المنهج  والذي اعتي  ان هدف المجتمع هو السعي وراء "اسعاد اكي  عدد "

ة استخدام الناتج المح والذي عكس  طويلةىلي االجمالي كمقياس للتقدم االقتصادي واالجتماعي لفي 

ي البقاء . لكن هيمنة النفعية  
 
ي تقييم التقدم االجتماعي لم تمر  كأساسقوة هذا المنهج ف

 
ي ف

 
اخالف

ي والد،دون نقد 
ي من القرن الماض 

تيارات ناقدة لهذا المنهج سواء من  ةفقد شهد النصف الثان 

ي االقتصاد ناحية السيا
 
( ورونالد 1971) John Rawlsوكان جون رولز القياسي سة او ف

( ا ( من اكير النقاد 1980( وامارتيا سن)1981دوركير  الكتاب  هؤالءكل .عىل نموذج الرفاهية  تأثير

ي مركز الصدارة مسالة المجال الذي يجب ان تصاغ ضمنه معايير 
 
وضعوا بطريقتهم الخاصة ف

ح  ( اول مرة 1971) Rawlsالعدالة.وكما يقول سن اصبح السؤال الحاسم "مساواة ماذا؟" . اقي 

ضمن مفهوم السلع االولية مثل الحقوق االساسية والحريات مشكلة اختيار المساواة الصحيحة 

وةو  ها والدخل والير يجب ان ال  ويتصور ان مبادى العدالة  الوصول ال المكاتب السياسية وغير

بما يضمن عدم وجود اشخاص محظوظير  او و  ”veil of ignorance“الجهل حجبخلف  تصاغ
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مليونا من العراقيين المهددين بالفقر والحرمان نتيجة لتداعيات  4.5أطفال العراق يشكلون األغلبية من بين حوالي ( 2020اليونيسف ) 

 تموز على موقع : 8, بيان صحفي يوم  فايروس كورونا

https://www.unicef.org/iraq/ar 
 

https://www.unicef.org/iraq/ar
https://www.unicef.org/iraq/ar
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ي االختيار نتيجة للصدفة الطبيعية او الظروف االجتماعية الطارئة ير  محروم
 
وبما ان االفراد  .ف

ض .فقطلصالحه الخاص ليجعلها لة اال يستطيع احد تصميم مبادى العدفن و متشابه ويفي 

Rawls  المجتمع هو  وأنبان كل فرد يضع خطة حياته العقالنية اعتماد عىل مفهومه للخير

عىل  و المسؤول عن توزي    ع السلع االولية الالزمة عىل االفراد لتحقيق خطط حياتهم العقالنية 

وهو حق كل ،عن طريق االنصاف ال تتحقق اال ة التوزي    ع والعدالة يلسؤو مالمؤسسات االجتماعية 

ي يحتاجها 
ي الوصول ال الخدمات الب 

 
  -: 3من خالل مبدأين Rawls.وتتحقق العدالة وفقا فرد ف

ي  الحق ولهم( الحرية)أحرار الناس كل -1
 
 بالتساوي األساسية للحريات الموسع النسق ف

 .(المساواة)

ان تكون غير منحازة  ُيتوقع( أ) بحيث واالقتصادية االجتماعية عدم المساواة  ترتيب يجب -2

ي الوظائف(( ب)و  الجميع لصالح بشكل كبير 
 
 4.ان تكون مرتبطة بمبدأ تكافؤ الفرص )ف

 
 
ي العراق  وعدم المساواةع الفقر ا وضا ثانيا

 
 -:ف

ل أن رغم
ّ
 ادى ال الشي    ع االقتصادي النمو اال ان  2012 و 2007 بير   انخفض الفقر معد

ا طفيف انخفاض
ً
ي  جد

 
ة مدى وعىل .الفقر معدالت  ف  ، 2012 و 2007 بير   الخمس السنوات في 

ي  اإلجمالي  المحىلي  الناتج انم
 
ي  40 عىل) يزيد تراكمي  بمعدل العراق ف

 
ي  المئة، (ف

 
 نصيب أن حير   ف

، االستهالك من الفرد ي
ي  9 بنسبة نما الفقر، قياس أساس وهو الحقيق 

 
 حيث من فقط المئة ف

اكمية القيمة ة مدى عىل الي   (2012-2007)ذاتها الفي 

ي  متناسب نمو أي اإلجمالي  المحىلي  الناتج لنمو المرتفعة المعدالت  عن ينجم ولم
 
 مما االستهالك، ف

ي  نسبيا طفيف انخفاض إل أدى
 
ي  (22,4من) الفقر معدالت  ف

 
ي  المئة ف

 
 (18,9 إل) 2007 العام ف

ي 
 
ي  المئة ف

 
ي  تغيير  أي يحدث ولم. 2012 العام ف

 
 فجوة مثل للفقر األخرى المعدالت  قياس يذكر ف

بيعية القيمة أو الفقر ي  الفقر لفجوة الي 
 
ي  الفقر، فجوة تراجعت وقد. ككلّ  البلد ف

 متوسط تقيس الب 
 . بقليل مئوية نقطة نصف من بأكير  الفقر، لخط بالنسبة الفقر وخط الفقراء استهالك بير   العجز

 .بمعب  اخر فان زيادة نمو الموارد لم يؤدي ال تقليص الفقر
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  Perihan Elif Ekmekci & Berna Arda(2015) Enhancing  John Rawls Theory Of Justice to Cover Health and 

Social Determinants of Health , Acta Bioethica,page 228. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4915381/ 
4
 Ajnesh Prasad (2018) When is economic inequality justified? , Business Horizons, 

www.elsevier.com/locate/bushor  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4915381/
http://www.elsevier.com/locate/bushor
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ي  5األبعاد المتعدد الفقر أن إل التقديرات وتشير 
 
 والتعليمية الصحية النتائج وضعف – العراق ف

ي  )35 (يبلغ - األساسية الخدمات عىل الحصول فرص ومحدودية
 
 من أعىل معدل المئة وهو ف

االستهالكي  الفقر
ين بير   الفجوات أن غير  6 ي  الزيادات أن إل تشير  المؤرسر

 
 ليست االستهالك ف

ي  الرفاه بتحسير   دائما مرتبطة
 
ية التنمية جوانب ف  .يعد العراق مثاال صارخا عىل ذلك  البشر

 

ي  العوامل مختلف بير   ومن
ي  تساهم الب 

 
 مرافق إل االفتقار ُيَعد األبعاد، المتعدد الفقر إحالل ف

ي  انتشارا الحرمان ظواهر أكير  من التغذية وسوء الكهربائية الطاقة كفاية وعدم الصّحي  الرصف
 
 ف

 .البالد

ي  االرهابية عمالأل ا و النفط أسعار هبوط أي المزدوجة وقد ادت األزمة
ها الب 

ّ
 القضاء إل داعش شن

  عىل
ّ
 ( %22,5( إل الفقراء عدد رفع مما ، 2012 و 2007 العامير   بير   تحقق الذي الفقر من الحد

ي 
 
ي  المئة ف

 
 أن إل التقديرات تشير  . الفقر إل آخر شخص ماليير   بثالثة ودفع ، 2014 العام ف
 عىل األمور بقاء ( مةاألز  انعدام سيناريو بير   مئوية نقطة (7,5 (بنسبة زادت قد الفقر معدالت 
 نقاط 3 بمقدار( الفقر فجوة من زادت قد المزدوجة األزمة أن يقدر كما  .األزمة وسيناريو ،)حالها
ي  وتسببت) مئوية

 
ي  الفقر حدة  زيادة ف

 
ي  .7مئوية  ( نقطة1,3 (بنسبة ككل البلد ف

 
وكما يظهر ف

 ( . 1الجدول)
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والذي وضعته  2010مرة في تقرير التنمية البشرية لبرنامج االمم المتحدة االنمائي  لعام  ألول( MPIاستخدم مؤشر الفقر متعدد االبعاد ) 

المقاييس النقدية للفقر من خالل مراعاة الحرمان المتعدد وتداخلهم ويدرس يكمل  وهو OPHIجامعة اكسفورد للفقر والتنمية البشرية 

مؤشرات  10ر التنمية البشرية التعليم والصحة ومستوى المعيشة المتالف من الحرمان عبر نفس المؤشرات الثالثة التي يتألف منها مؤش

لمزيد من التفاصيل  .% من المؤشرات المرجحة 33ويظهر عدد االشخاص الذين هم فقراء متعددوا االبعاد اي يعانون من الحرمان في 
 انظر
 

( قياس الفقر في الدول االعضاء في منظمة التعاون 2013)مي )اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون االسال

 14-13, مركز االبحاث االحصائية االقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية )مركز انقرة( ص2015االسالمي 

ar.php?id=336-detail-/publicationshttps://www.sesric.org 
6
أقل من مستوى الحد األدنى الالزم لتلبية االحتياجاتً  األساسية. ويشار إلى  او دخله ويعتبر الشخص فقيرا إذا كان مستوى استهالك  

االستهالك، بما في ذلك االستهالك من اإلنتاج الخاص )أو الدخل عندما ال تتوفر معلومات  حسب مستوى الحد األدنى هذا على أنه خط الفقر
 عن االستهالك( ، لألسرة المعيشية بأكملها ثم يقسم على عدد األشخاص الذين يعيشون في األسرة لقياس حصة الفرد الواحد. وبعد ذلك تُرتب

./  لواحد وتُقارن بخط الفقر لتحديد عدد الناس الذين يعيشون فوق خط الفقر وتحتهاألسر المعيشية حسب االستهالك )أو الدخل( للشخص ا
 -المزيد التفاصيل انظر موقع االسكوا الرابط  :

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/lmwshrt_lrsd_lhdf_l
ltryf_w_lss_lmntqy_w_lmfhym_w_msdr_lbynt_.pdf-nmyy_llfy 

7
(االثار االزمة المزدوجة للنزوح بسبب جرائم 2015البنك الدولي واللجنة الفنية الستراتيجية التخفيف من الفقر ووزارة التخطيط العراقية ) 

 3, ص2014داعش وانخفاض اسعار النفط على الوضع االقتصادي والفقر في العراق 
 

https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=336
https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=336
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/lmwshrt_lrsd_lhdf_lnmyy_llfy-ltryf_w_lss_lmntqy_w_lmfhym_w_msdr_lbynt_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/lmwshrt_lrsd_lhdf_lnmyy_llfy-ltryf_w_lss_lmntqy_w_lmfhym_w_msdr_lbynt_.pdf
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 ( 1جدول)

 2018و2014معدالت الفقر بحسب المناطق 

 

 . عىل34, ص 2019العراق التقرير الطوعي االول حول اهداف التنمية المستدامة  (2019)  االسكوا المصدر : 
 الرابط : 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23321Iraq_VNR_2019_final_AR_HS.pdf 

 

ي شهدت  اعمال ارهابية ارتفعت معدالت الفقر  المحافظات( ان 1نالحظ من خالل الجدول)
الب 

ي توزي    ع الفقر بير  الفئات ف واضحة وهذا خلق عدم مساواة مناطقية 
 
هناك عدم عدالة بير  الفقراء ف

ي المجتمع كان 
 
ة ف ض انالفقير رة من  جهد يوجه  يفي  الحكومة نحو النهوض بالمحافظات المترص 

ي تنفيذ 
 
مشاري    ع اعادة االعمار وبقاء االمور عىل حالها ادى ال  احتالل داعش االن تلكؤ الحكومة ف

ي المناطق الساخنة 
 
ات الفقر ف ي مؤرسر

 
 . زيادات حادة ف

  كورونا :   جائحة فقر االطفال قبل- 

ي  الظواهر أهم من فقر االطفال عديُ 
ي العراق االهتمام تستدعي  الب 

 
ي  ،ف

ل 2012 عام فق 
ّ
األطفال  مث

.وكان فقير   أطفال أربعة كل من واحد أي فقراء%(23 )،منهمالسكان من %(48 ))عام 18 من اقل(

، اذ ان ي الفقر واضحا بير  الريف والحرص 
 
 فقراء الريف أطفال من %(34 )عدم المساواة ف

 %( 5)  تبلغ الفقراء األطفال فنسبة المحافظات مستوى عىل أما .الحرص   أطفال من  %(17)مقابل
ي 
 
ي  %(50 و) كردستان ف

 
 نسبةوتبلغ  .قار وذي وميسان والقادسية المثب   :الجنوبية المحافظات ف

 من (% 19) مقابل الدراسة عن الفقراء غير  األطفال من % 8 وينقطع ،% 8 األطفال عمالة
 %. 70 إل النازحير   بير   النسبة ترتفعو  الفقراء، األطفال

                                                                                                                                                                              
https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23321Iraq_VNR_2019_final_AR_HS.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq
https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq
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  بالمالحظة والجدير
 
) الفقر نسبة انخفاض إن  الفقر نسبة عىل ينعكس ( لم 2012 - 2007 بير 

 التأثير  بسبب 2012 عام (% 57,6) إل 2007 (عام%  54) من ارتفعت بل األطفال بير  
ي 
 
د بحيث الديموغراف

َّ
ي  األطفال من المزيد ول

 
ة ارس ف  . 8 فقير

ي  الفقر لخطر التعرض يقل حيث
 
ي  التقدم مع العراق ف

 
 مفاده استنتاج إل النتائج كال تؤدي. العمر ف

ي  القصوى األولوية يستحقون األطفال أن
 
اتيجيات .  وضع بهدف القرار صناع أجندة ف  اسي 

 2012و2007( مخاطر الفقر حسب العمر لعامي 1الشكل )

 

ي  األطفال فقر (2017التخطيط،) وزارة)اليونيسف(  للطفولة المتحدة األمم صندوقالمصدر: 
 
 تحليل العراق ف

اتيجية سياسات بشأن والتوصيات األطفال فقر اتجاهات , 2021 – 2017 الفقر من للتخفيف الوطنية االسي 
 . www.unicef.org/iraq. الرابط   17العراق ,  ص –بغداد 

ي  الفقراء غالبية األطفال يمثل
 
 الحماية برامج تغطي  ال ذلك من الرغم وعىل %(57 العراق) ف

  إال الخصوص وجه عىل األطفال االجتماعية
ً
األيتام وهذه مشكلة تجعل االطفال  من قليلة أعدادا

ي المستقبل وتستديم حالة الفقر 
 
, فالطفل الذي يرث هذا المقدار من الفقر  امام مخاطر حقيقية ف

 
ً
ي ورثها اصال

ي التعليم والصحة وبالتالي تزداد فجوة الفقر الب 
 
وبذلك تكون  ستكون حظوظه اقل ف
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 في الفقر من التخفيف استراتيجية( 2018وزارة التخطيط واللجنة العليا الستراتيجية التخفيف من الفقر والبنك الدولي واالمم المتحدة  ) 

 -. مسحوب من الموقع : 36, ص العراق

https://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf 

http://www.unicef.org/iraq
https://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf
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والذي تتسع فجوته يوما بعد االخر ويوضح  Poverty Funnel)ازاء ما يمكن تسميته بقمع الفقر )
 . 9( عمق الفقر وشدته2الجدول )

  -: (2)وهذا ما يؤكده  الجدول 

 (2جدول )

 2012و2007معدالت الفقر وعمق جذوره وشدته حسب العمر لعامي 
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 هذا ويظهر .الفقر خط تحت االفراد/األسر فيه تقع المتوسط، في مدى، أي إلى يحدد الذي الفقر عمق الفقر فجوة مؤشر يقيس 

 األدنى الحد المؤشر هذا يقدم أكثر، وبدقة . الفقر من انتشالهم أجل من الفقراء  إلى تحويله يتم أن يجب المال من كم المؤشر
 .النقدية بالتحويالت الفقر على القضاء لتكاليف

  (الفقر شدة) الفقر فجوة مربع مؤشراما 
 المرجح المجموع هو المؤشر وهذا. أنفسهم الفقراء بين التفاوت درجة هي التي الفقر شدة لقياس الفقر فجوة مربع مؤشر يستخدم
 أكبر وزنا يعطي الفقر فجوة ربيع فت. المتناسبة الفقر فجوات هي الترجيحات أن حيث ،(الفقر خط من كنسبة) الفقر لفجوات
 يعبر ال قد الفقر فجوة مؤشر ألن المؤشر هذا إلى الحاجة ونشأت. أكبر رهم فق فجوة ستصبح حيث األسر ألفقر الفقر لفجوة
 من األموال تحويل في سياسة أدت إذا المثال، سبيل فعلى. الفقراء  داخل التوزيع تغيرات بشأن المخاوف عن كافية بدرجة
 لن الفقر فجوة مؤشر أن حين في التغيير، هذا سيعكس الفقر فجوة مربع مؤشر فإن شخص، أفقر إلى الفقر خط تحت شخص
  المصدر انظر .يعكسه

( قياس الفقر في الدول االعضاء في منظمة التعاون 2013اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون االسالمي )-

 . الرابط 11كز االبحاث االحصائية االقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول االسالمية )مركز انقرة( ,  ص, مر2015االسالمي 

ar.php?id=336-detail-https://www.sesric.org/publications 

https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=336
https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=336
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ي  األطفال فقر (2017التخطيط،) وزارة)اليونيسف(  للطفولة المتحدة األمم صندوقالمصدر: 
 
 تحليل العراق ف

اتيجية سياسات بشأن والتوصيات األطفال فقر اتجاهات , 2021 – 2017 الفقر من للتخفيف الوطنية االسي 
 . www.unicef.org/iraq. الرابط 19ص العراق,– بغداد

ي توريث حالة الفقر بير  
ي ضمن فئة صغار السن مما يعب 

 
اذ ترتفع معدالت الفقر بشكل كبير ف

ي . 
 
ي المجتمع العراف

 
 االجيال ف

  : تحليل انواع حرمان االطفال المتعددة- 

ي نحو 
% من االطفال العراقيير  البالغير  من العمر اقل من خمس سنوات من الحرمان من 30يعان 

ي من كما االكير اهمية لهذه الفئة العمرية .  هو العاملالطعام 
ي سن التعليم االبتدان 

 
يحرم االطفال ف

 يحرم واحد من بير  كل ثالثة مراهقير   كما %( تقريبا . 15المياه والحماية من االستغالل بنسبة )
يوضح  .%منهم ال تتوفر لديهم امكانية كافية للحصول عىل المعلومات15حق التعليم و من تقريبا
يالحظ ان الفئات .من ابعاد الحرمان والمجموعة العمرية( نسب حجم الحرمان لكل 2ل )الجدو 

ي حير  من الناحية الطبيعية 4-0العمرية )
 
هم ( سنوات هي االشد حرمانا من التغذية والصحة ف

ن اد حرمانهم من السكداالشد حاجة لها من بقية الخدمات وعند ما يبلغون الخامسة من عمرهم يز 
ي الوقت

 
  % منهم محروما من التعليم !! 32سنة يكون حوالي 15الذي يبلغون فيه  وف

 (3الجدول )

 نسب حجم الحرمان )%(حسب البعد والمجموعة العمرية

 

 

http://www.unicef.org/iraq
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عىل الرغم من غياب بعض عنارص الحرمان االساسية االن ان هذا الجدول يوضح لنا بان العوامل 
ي من تاالساسية المرتبطة بصحة الطفل 

ة السن مما عان  مستويات حرمان كبير لدى الفئات الصغير
ي ظل انتشار ال

 
 .  جائحةيعرضهم لمخاطر عالية ف

 ي ظل جائحة كورونا
 
 فقر االطفال ف

ي تقييم
 
ومبادرة  10بدعم من اليونيسف والبنك الدولي و  مؤخرا عن وزارة التخطيط العراقية صدر  ف

ية، ُوجد أن )أي ما يقارب (4,5 )أكسفورد للفقر والتنمية البشر مليون آخرين من العراقيير 
 %(يواجهون خطر الوقوع تحت خط الفقر نتيجة التأثير االجتماعي االقتصادي ل جائحة11,7

ي من
إل  2018  عام (%20 )كورونا. وستؤدي هذه الزيادة الحادة إل رفع معدل الفقر الوطب 

أعىل زيادة  11يواجه األطفال واليافعون مليون. (  11,4)وزيادة العدد اإلجمالي للفقراء إل  (31,7%)
. لكن 

ً
ا ي الجائحة، كان واحدا من بير  كل خمسة أطفال ويافعير  فقير

ي معدالت الفقر. قبل تفشر
 
ف

 .من العدد الكىلي لألطفال (% 37,9 )، أو ما يمثل 5من بير  كل  2هذا قد تضاعف إل أكير من 

ي  أصبح انقطاع التعليم، وارتفاع معدالت سوء التغذية،
 
والعنف، واقعا يواجهه أطفال الفقراء ف
ي منه الفقراء، وال سيما األطفال، ظاهرة متعددة األوجه ال 

العراق حاليا. حيث أن الفقر الذي يعان 
ي 
 هذا بشكل أكي  خالل األزمة الب 

ُّ
يمكن التعبير عنها من الجوانب النقدية )المالية( فحسب. ويصح

الت بطرق تزيد من خطر تعرضهم لفايروس كورونا تؤثر عىل الخدمات االجتماعية والعائ
ي خدمات الرفاهية. كما أفاد التقييم أيضا أن 

 
% من السكان هم 42المستجد، إضافة إل الخسائر ف

إذ يواجهون مخاطر أعىل كونهم يعانون من الحرمان من حيث العديد من  12من الفئات الهشة
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 https://www.unicef.org/iraq/arملخص نتائج الدراسة منشور على موقع اليونيسف   
11
ف. "  سنة 18 سن   يتجاوز لم إنسان كل"هو الطفل، حقوق اتفاقية  في تعريفه ورد كما الطفل،   كل بأنهم واليافعات اليافعين  اليونيسف وتعر 

  المصدر انظر  .  سنة 19 و 10  ن بي  عمره يتراوح شخص

 4.ص واليافعات اليافعين أدوات حقيبة حول, التوجيه االساسي  مركز اليافعين والشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا -
https://www.menayouthhub.org/sites/menayouthhub.org/files/qeVCEDPdKp/2.0_Foundational%20Guidanc

e_ara.pdf 
 التي السلبية الصدمات ضد الحماية انعدام من كحالة ((vulnerabilityالهشاشة او الضعف  فهمت أن يمكن العام، السياق في 12

 تحليل سياق فيو (.مناخي .....الخ  ونظام مالي، نظام وا االقتصاد وا اسرة  او شخص) نظام أو وكيلب الضرر تلحق أن يمكن

عند  استهالكهم تحدد التي الهيكلية الخصائص بعض لديهم ألن إما للفقر يتعرضون الذين أولئك هم الضعفاء األفراد فإن  الفقر

 : لمزيد من التفاصيل انظر . فقراء يصبحوا أن خطر مع التعامل على قادرين غير ألنهم أو المنخفضالمستوى 

-Mauricio Gallardo(2018) IDENTIFYING VULNERABILITY TO POVERTY: A CRITICAL 

SURVEY, Journal of Economic Surveys (2018) Vol. 32, No. 4, p1076. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/joes.12216 

 

https://www.unicef.org/iraq/ar
https://www.menayouthhub.org/sites/menayouthhub.org/files/qeVCEDPdKp/2.0_Foundational%20Guidance_ara.pdf
https://www.menayouthhub.org/sites/menayouthhub.org/files/qeVCEDPdKp/2.0_Foundational%20Guidance_ara.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/joes.12216
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: التعليم،  . األبعاد، وليس من ُبعد واحد مما يىلي والصحة، والظروف المعيشية، واألمن المالي
%( أكير عرضة للمعاناة من الحرمان 48.8)أي   بالنسبة إل األطفال، هناك طفل من بير  كل اثنير  

ي أكير من بعد واحد من هذه األبعاد األربعة. ُيعد الحرمان من االلتحاق بالمدارس، والحصول عىل 
 
ف

ي هشاشة األرس واألطفالمصادر المياه المحسنة، من العوامل الر 
 
ي تساهم ف

وتوصلت  .ئيسية الب 
 -:الدراسة ال عدة نتائج كان ابرزها

  ي ) (4,5)زهاء
 
%( دفعوا إل ما دون خط الفقر نتيجة لجائحة كورونا وما 11.7مليون عراف

ي األعمال 
 
ة ف ي الخسائر الكبير

 
نجم عنها من آثار اجتماعية واقتصادية. كما تسببت ف

ي   فاع األسعار،والوظائف، وارت
ي ارتفاع معدل الفقر الوطب 

 
ي ( % 20)من   ف

 
إل  2018ف

(31,7%). 

  فإن األطفال هم  (%15,8)مع النسبة االضافية ممن وقعوا تحت خط الفقر والبالغة
ي من الفقر قبل األزمة، 

 باألزمة. بينما كان طفل واحد من كل خمسة أطفال يعان 
ً
األكير تأثرا

 إل طفلير  من أصل خمسة أطفال أي )فإن النسبة قد تضاعفت ت
ً
%( مع بداية 37,9قريبا

 .األزمة

 من السكان يصنفون عىل أنهم من الفئات الهشة، إذ يواجهون مخاطر أعىل   (%42 )إن
 : كونهم يعانون من الحرمان من حيث العديد من األبعاد، وليس من ُبعد واحد مما يىلي

ي التعليم، والصحة، والظروف المعيشية، واألمن 
. إن انقطاع الخدمات وتبب  المالي

ة، من شأنه أن يزيد الحرمان من سبل  ي من قبل األرس الفقير اتيجيات التكيف السلب  اسي 
 .الرفاهية، وزيادة التفاوت وال سيما بير  األطفال

  أي( %(معرض للمعاناة من 48.8بالنسبة إل األطفال، هناك طفل واحد من بير  كل اثنير 
ي أكير من بع

 
د واحد من هذه األبعاد األربعة. ُيعد الحرمان من االلتحاق الحرمان ف

ي 
 
ي تساهم ف

بالمدارس، والحصول عىل مصادر المياه المحسنة، من العوامل الرئيسية الب 
 .هشاشة األرس واألطفال

  إل الخدمات االجتماعية  
 
إن توسيع نطاق الحماية االجتماعية وتعزيز الوصول المتكاف

كير  عىل التعليم، والصحة، وحماية الطفل، هي توجهات ذات النوعية الجيدة، م
ع الي 

سياسة مركزية لالستجابة لالزمات الناجمة عن جائحة كورونا. وبالنسبة إل أطفال 
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ومستقبل العراق ، ال بد من استجابة رسيعة لحماية األطفال من الفقر، واالستثمار ألجل 
 .13األطفال، وتصاعد العنف ضد األطفالتجنب أزمة التعلم، وزيادة سوء التغذية، ووفيات 

حات   االستنتاجات والمقتر

 اوال االستنتاجات 

ان انتشار الفقر وعدم المساواة الذي شهدته الدول النامية عىل الرغم  من معدالت النمو -1

ي تحققت 
ال ظهور وجهة نظر مغايرة لمدرسة الرفاهية االقتصادية )القائمة أدى االقتصادي الب 

ات  عىل الفلسفة النفعية( ي ونفقات االستهالك كمؤرسر
ي استخدمت مؤرسر الدخل الحقيق 

والب 

ي لصالح 
اجع ظهر مع بداية مطلع عقد السبعينيات من القرن الماض  للرفاهية االقتصادية وهذا الي 

نهج عدم الرفاهية واالكير اجتماعية بطبيعته ويستخدم هذا المنهج ابعاد متعددة لقياس مدى 

ة  التقدم االقتصادي واالجتماعي والذي جعل من هدف السياسات العامة مهاجمة الفقر مبارسر

كير  عىل احداث النمو االقتصادي فقط وانتظار تساقط نتائجه عىل الفقراء . 
 بدال من الي 

ي مجال التخفيف من ظاهرة الفقر -2
 
عىل الرغم من تمكن العراق من تحقيق بعض التحسن ف

ة )  ( اال ان ظاهرة فقر االطفال بقت معدالتها مرتفعة كما انهم اكير 2012-2007خالل الفي 

ي مجال الصحة والتعليم والتغذية والخدمات األساسية وزاد االمر سوء نتيجة  
 
الفئات المحرومة ف

ي 
 
ي تزامنت مع تراجع اسعار النفط والذي ادى ال تراجع  2014لألعمال االرهابية لداعش ف

والب 

ي تراجع النشاطات ايرادات الموازنة الع
 
امة وقدرتها عىل تمويل االنفاق العام بشكل واسع وساهم ف

ي العراق ترتبط بشكل 
 
االقتصادية الداخلية وزيادة البطالة لكون الكثير من الحلقات االقتصادية ف

 باإلنفاق الحكومي المعتمد بدوره عىل االيرادات النفطية 
 .مبارسر او غير مبارسر

ي العراق ان العوامل المذكورة -3
 
انفا يمكن اعتبارها متضمنات خارجية لتوليد ظاهرة الفقر ف

للفقر والمتمثلة بسوء الخدمات العامة نتيجة لشيوع  المولدةيضاف لها المتضمنات الداخلية 

ي االدارات العامة كافة  نتيجة  14ظاهرة الفساد االداري وغياب الكفاءة
 
االدارية  المناصبتوزي    ع لف

ة والوالءات الحزبية عىل حساب الكفاءة  هذا اضعف من قدرة يالمحاصصة الطائفعىل قائم ال

الحكومة عىل اداء وظائفها عىل الرغم من تخصيص موازنات هائلة . وكمثال صارخ عىل ذلك نظام 
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 https://www.unicef.org/iraq/arمسحوب من موقع اليونيسيف  

 
14
لالطالع على ارقام تعبر عن  مؤشرات الحكم الرشيد ومؤشرات الشفافية في العراق  يمكن الرجوع في ذلك الى موقع البنك الدولي  

 ومنظمة الشفافية الدولية .)الباحث(

https://www.unicef.org/iraq/ar


 

 
 

ي العدالة االجتماعية وراق أ
 
 سياسات ف

 
 

 

 
  14من  12صفحة  مشاكل الفقر وعدم العدالة لدى جيل جائحة كورونا في العراق منقذ داغر

امج الحكومية   الي 
البطاقة التموينية وهو نظام توزي    ع شامل للغذاء عىل السكان والذي يعد من اكير

 م كفاءة . فسادا وعد

ي المجتمع -4
 
يحة االكير ضعفا ف ي هذه الفئة حرمنا عىل نطاق واسع و االطفال هم الشر

تعان 

ي 
ي المناطق الب 

 
ة من حيث نوعية الخدمات التعليمية والصحية والتغذية السيما ف وتحديات كبير

 تعرضت إلرهاب داعش  ولم 
 
 المجتمع لحد االن من اثارها .  يتعاف

ي العراق القائمة  ادت ال توليد المزيد من ان ازمة جائحة  كورن-5
 
ي ظل هشاشة اوضاع الفقراء ف

 
ا ف

 الفقراء السيما بير  االطفال . 

ي من المنظمات -6
ي يمتلكها العراق وحصوله عىل الدعم الفب 

عىل الرغم من االموال الهائلة الب 

ي جمع بيانات عن الفقر سنويا وبشكل مفصل وبنا 
 
ي ف

 
ء قاعدة بيانات الدولية لم يعمل بشكل كاف

متسلسلة وشاملة حول ظاهرة الفقر تمكن صانع السياسة العامة من تتبع مسارة هذه الظاهرة 

 .وتمكن الباحثير  من الوصول لها بسهولة واتجاهاتها المستقبلية 

حات :    -ثانيا المقتر

اتيجية لمواجهة ظاهرة الفقر وق-1 د يتم يحتاج العراق ال اصالح مؤسشي جاد قبل وضع اي اسي 

ي تحقيق هذا الهدف والقضاء عىل الفساد 
 
هذا عي  الدعوة ال عقد تحالف دولي لدعم العراق ف

 ة واسعة  . لاالداري عي  تنفيذ حم

رة من ارهاب داعش تفعيل مشاري    ع اعادة اعمار لتقليل -2 تحتاج المحافظات والمناطق المترص 

ي هذه المحافظات . 
 
 من انتشار ظاهرة الفقر ف

ي استهداف اصالح انظ-3
 
مة دعم ومساعدة الفقراء السيما االطفال وان تكون اكير رشادة ف

 الفئات المعنية بالدعم . 

ي  لألجيالانشاء صندوق يتم تمويله من مبيعات النفط  لغرض ادخاره -4
 
الالحقة وضمان حقها ف

 الدخل المتولد من مورد ناضب . 

عي  اعادة  مراجعة العقد االجتماعي بير  الدولة والمواطنير  بما يضمن بناء انظمة حكم رشيدة -5

 .كتابة الدستور وسد الثغرات 

 



 

 
 

ي العدالة االجتماعية وراق أ
 
 سياسات ف
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اتيجية والدولية منقذ داغر:  (*) ي مركز الدراسات الستر
 
باحث أقدم غتر مقيم ف

ق االوسط وشمال  بواشنطن،مؤسس ورئيس المجموعة المستقلة لالبحاث،ومدير الشر

ي مؤسسة غالوب الدولية لالبحاث. 
 
 افريقيا ف

 -المصادر : 

 
ً
 -المصادر العربية : اوال

ي 2013اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون االسالمي ) -1
 
( قياس الفقر ف

ي منظمة التعاون االسالمي 
 
, مركز االبحاث االحصائية االقتصادية 2015الدول االعضاء ف

 ة والتدريب للدول االسالمية )مركز انقرة( . واالجتماعي
ar.php?id=336-detail-https://www.sesric.org/publications 

اتيجية التخفيف من الفقر ووزارة التخطيط العراقية  -2 البنك الدولي واللجنة الفنية السي 
وح بسبب جرائم داعش وانخفاض اسعار النفط عىل الوضع 2015) (االثار االزمة المزدوجة للي  

ي العراق 
 
 ,2014االقتصادي والفقر ف

https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq 

ي  األطفال فقر (2017التخطيط،) وزارة)اليونيسف(  للطفولة المتحدة األمم صندوق -3
 
 العراق ف

اتيجية سياسات بشأن والتوصيات األطفال فقر اتجاهات تحليل  من للتخفيف الوطنية االسي 
 www.unicef.org/iraqالعراق ,  . الرابط –, بغداد 2021 – 2017 الفقر

اتيجية التخفيف من الفقر والبنك الدولي واالمم المتحدة   وزارة التخطيط -4 واللجنة العليا السي 
اتيجية2018) ي  الفقر التخفيف من ( اسي 

 
 -العراق ,. مسحوب من الموقع :  ف

https://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf 

ق األوسط وشمال أفريقيا  -5 - ي منطقة الشر
, التوجيه االساسي  مركز اليافعير  والشباب ف 

 . واليافعات اليافعير   أدوات حقيبة حول

hub.org/sites/menayouthhub.org/files/qeVCEDPdhttps://www.menayouth
Kp/2.0_Foundational%20Guidance_ara.pdf 

  -المصادر االجنبية : 

https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=336
https://www.sesric.org/publications-detail-ar.php?id=336
https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq
https://www.albankaldawli.org/ar/country/iraq
http://www.unicef.org/iraq
https://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf
https://mop.gov.iq/static/uploads/1/pdf
https://www.menayouthhub.org/sites/menayouthhub.org/files/qeVCEDPdKp/2.0_Foundational%20Guidance_ara.pdf
https://www.menayouthhub.org/sites/menayouthhub.org/files/qeVCEDPdKp/2.0_Foundational%20Guidance_ara.pdf


 

 
 

ي العدالة االجتماعية وراق أ
 
 سياسات ف
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