
1 
 

  الفقر وعالقته بالعوامل االجتماعية واالقتصادية يف العراق
  3قصي عبد الفتاح رؤوف، 2نجالء علي مراد، 1مهدي محسن العالقالخبير الدكتور 

  إطار البحث .1
د  رن التاسع عشر، وق كانت مشكالت الفقر والجوع واألمراض هي الخلفية التاريخية حتى نهاية الق

   .بأنه يمكن عالجها أحدمية ولم يفكر عد معظم الناس إن هذه األمور حت

ذي  وم ال ى المفه دخل، إل نقص ال لقد تطور مفهوم الفقر من النظرة التي كانت تراه انعكاسا مباشرا ل
رى  ذي ي د ال ى المنظور الجدي يعتبر الفقر نقصا في االحتياجات األساسية لمعيشة اإلنسان، وصوالً إل

ى ال ي الحصول عل درة ف و نقص الق اس إن الفقر ه ان أسلوب القي رة ك ل م ي ك انية، وف حاجات اإلنس
  يتطور بتطور المفهوم، وتبعا لذلك تتطور مؤشرات القياس.

الفقر،  على ومن ثم القضاء التنمية تحقيق أجل من للدول الحكومية والسياسات المقاربات تعددت لقد
ا مجموعة اضطرت هائلة، ومالية طبيعية موارد ذلك في مسخرة ن معه دول م رهن أن ال اقتصادها  ت
بة أن بجالء تبين الواقع مسألة أن إال .الزمنمن  عقود لمدة الدولية الصناديق اتجاه وماليتها رة نس  كبي

  إنسانية. غير ظروف بأنها عنها، نقول أن يمكن ما أقل ظروف وتتخبط في تعيش الزالت من الدول

دفالقضايا ال من ومحدداته، مؤشراته وتحليل الفقر دراسة تعتبر ذي يه راق ال بة للع ى  مهمة بالنس إل
  واقعية. أكثر بصورة واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية تحقيق

راق هذا ار ياختتم لذلك  ي الع اعي واالقتصادي لألسرة ف ات المسح االجتم تعانة ببيان البحث وباالس
ذا الم 2012 عامالذي نفذ خالل  ات ه ى بيان سح، وباستعمال وما تاله من بناء خط للفقر باالعتماد عل

ة واالقتصادية ذات SPSSحقيبة البرامج اإلحصائية الجاهزة ( رات االجتماعي ى المتغي ) للوصول إل
  األثر المباشر على مستوى الفقر.

  هدف البحث .2
 علىالتركيز يدرس البحث الفقر وآثاره االجتماعية واالقتصادية من جانب إحصائي. حيث سيتم 

واالقتصادية والتي تتأثر بشكل كبير بالفقر وبالتالي يتم التركيز عليها  العديد من المتغيرات االجتماعية
  عند وضع السياسات الخاصة بالتخفيف عن الفقر.

  
    مصادر البيانات .3

 ) المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراقIHSESII 2012( 
  2013تقرير قياس الفقر في العراق 

                                                            
 جمھوریة العراق. –وزارة التخطیط ورئیس الجھاز المركزي لإلحصاء وكیل  1
 جمھوریة العراق.- وزارة التخطیط-الجھاز المركزي لإلحصاء –المدیر العام التنفیذي الستراتیجیة التخفیف من الفقر   2
 جمھوریة العراق.- وزارة التخطیط-الجھاز المركزي لإلحصاء –احصاءات احوال المعیشة مدیر   3
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  منهجية البحث .4
را ة الب امج () SPSSمج اإلحصائية الجاهزة (تم استعمال حقيب ات ) STATAوبرن ل البيان ي تحلي ف

تعمال  م اس د ت ائج، وق تخراج النت ة واس لوب المقارن اد اس م اعتم ا ت رات كم ين المتغي ة ب ل العالق لتحلي
ن اختالف  أسلوب التحليل العنقودي وتحويل بيانات المتغيرات إلى الصيغة المعيارية وذلك للتخلص م

د وحدات قياس ال ات وتحدي متغيرات وبالتالي ضمان صحة تنفيذ المرحلة المتعلقة بعملية تصنيف البيان
ي  دخول ف رة ال ة األخي ي المرحل تم ف تالف ولي ابه أو االخ ث التش ن حي ر م ين العناص ة ب دى العالق م

  أساليب التعنقد وتحليلها. 

  خط الفقر ومالمح الفقر يف العراق  .5

و ا ط، ه ام المبس ه الع ر، بمفهوم ذاء الفق منا الغ ل متض ة كك توى المعيش ي مس ز ف اض أو عج نخف
ري  ود البش رورية للوج ات الض رى لالحتياج ر األخ ب العناص ى جان حة إل الزم للص وازن ال المت

 ]3[ وبمستٍو مقبول ، ويعتمد في قياسه على أساليب عديدة، أهمها

- א  : ي ع المعن يم المجتم ى تقس لوب عل ذا األس ة ه د منهجي ى  تعتم أوال إل
دعى بخط  ا ي ق م فئتين، فئة الفقراء وفئة غير الفقراء، وذلك عن طري

د الفقر والذي يعرف بأنه  ة لس لع والخدمات المطلوب ة الس الي تكلف إجم
ية يم االحتياجات االستهالكية األساس در ق ر تق ى أساس خط الفق ، وعل

دة  ر وش وة الفق ر وفج بة الفق ا نس ر، أهمه رات الفق ن مؤش ة م منظوم
ل ال اس وتحلي تعماالً لقي ع اس لوب األوس و األس لوب ه ذا األس ر. وه فق

ق  ر وطب ةالفق دول العربي م ال بة لمعظ وفر بالنس ه ت ب تطبيق . ويتطل
  بيانات مالئمة عن نفقات و/أو دخول األسر.

  

- א
א

א  

باع الحاج : ع إش رة لواق ة المباش ى المالحظ لوب عل ذا األس د ه ات يعتم
رة  ل األس ي تؤه ة الت درة الدخلي ى الق اد عل ن االعتم دال ع ية ب األساس
إلشباع تلك الحاجات كما في أسلوب خط الفقر. ويمتاز هذا األسلوب، 
ل  ى دخ د عل ي ال تعتم ية الت ات األساس موله الحاج ى ش افة إل باإلض
ة  ة مقارن وفرا ودق ر ت ه أكث ة لتطبيق ات المطلوب ان البيان رة، ب األس

الفقر. فأسلوب الحاجات األساسية يمكن تطبيقه باستعمال بأسلوب خط 
ى  بيانات التعداد العام للسكان أو مسوح األسرة عموما، دون الحاجة إل
اق  بيانات مسوح نفقات ودخل األسرة أو إلى بيانات تفصيلية عن اإلنف

  والدخل من مصادر أخرى. 
  

- 


א  

االجتهادي وأسلوب المؤشرات المؤسسية وأسلوب  من أهمها األسلوب :
ذه  ة له ات الحالي م التطبيق المؤشرات واألدلة وأسلوب النماذج. ومن أه
ر  ر ضمن تقري اس الفق ي قي األساليب دليل الفقر البشري الذي يعتمد ف
م المتحدة  امج األم نوياً عن برن التنمية البشرية العالمي الذي يصدر س

  اإلنمائي.
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 الفقر يف العراق  تقدير خط

  من ثالث مراحل: التخفيف من الفقر  مشروع سياساتتكون 
 אאLEאאאאאFא 

 אאLאא،אאא
אK 

 ة الث ةالمرحل ة /  الث بكة الحماي ة وش د العمال ر وتولي ف الفق تراتيجية تخفي داد اس إع
 .  االجتماعية

  
  ]1[ المرحلة األولى / تهيئة البيانات (تنفيذ المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق)

يمثل المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العراق، الذي نفذ ضمن مشروع مسح االسرة 
لتخفيف من الفقر، اوسع مسح اسري اجري في العراق واكثرها تنظيما، لقد نفذ المسح وسياسات ا

، االجهزة التنفيذية التي قادت العملية هي الجهاز 1/1/2013شهراً اعتبارا من  12ميدانيا على مدى 
  المركزي لإلحصاء وهيئة احصاء اقليم كردستان.

ً وقد وفر البنك الدولي جانب اإلضافة إلى االستشارة الفنية في تحديد أهداف من الدعم المادي ب ا
المشروع وتصميم االستمارة والعينة وجداول اإلخراج كما قدم البنك الدعم الكبير من خالل مساهمته 
في بناء قدرات العاملين في الجهاز المركزي لإلحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان في تنفيذ المسح 

   SPSSبرنامج. ليل مؤشرات المسح باستعمال وإعداد برامج إدخال البيانات وتح

تمثل كل سكان العراق وتمت تغطية كافة المحافظات  طبقية نظاميةجمعت البيانات من عينة 
. تعتبر بيانات المسح فريدة من نوعها ليس لكونها تغطي سكان العراق برمته فحسب ةالثماني عشر

صيلها. فالجمع بين سعة تمثيلها ومحتواها وانما ايضا من حيث سعة المواضيع المغطاة ومستوى تف
الشامل والتفاصيل الكمية كلها تتيح لمستوى من التحليل في اسباب ونتائج الفقر تتعدى في شموليتها 
مسوح االسرة التقليدية. اضافة لذلك، وفرت قاعدة البيانات مدخالت محددة برزت الحاجة لها لتحديث 

  سعار المستهلك في العراق الحسابات القومية والرقم القياسي أل

  
  عينة المسح -

تضمن السكان الذين شملهم المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة كافة االسر الساكنة في العراق 
مما يعني ان كل اسرة تسكن ضمن حدود العراق الجغرافية خالل ذلك اإلطار  2012في سنة 

كاطار  2009الحصر والترقيم لسنة الزمني كان من المحتمل ان يتم اختيارها، استخدمت نتائج 
للمعاينة وقد صممت العينة التاحة التحليل على مستوى القضاء، معرفة كمناطق ريفية ومناطق 
حضرية، تم اختيار عنقود من تسع اسر من كل نقطة معاينة. وبهذا كانت العينة الكلية مكونة من 

قضاء  118اقضية العراق البالغة  في كل قضاء من 24تسع اسر في كل من نقاط المعاينة البلغة 
   . أسرة 25488أي ان العينة مكونة من 
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  ]4[المرحلة الثانية /احتساب خط الفقر 
يعد احتساب خط الفقر ووصف مالمح الفقر واحداً من أهم استعماالت البيانات التي وفرها المسح 

جية علمية دقيقة في سنة وقد تم احتساب اول خط فقر وطني بمنهاإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة. 
  . 2007اعتمادا على نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة لسنة  2008

أن خط الفقر مقياس للدخل أو االستهالك يفرق بين الفقراء، وغير الفقراء، أي أنه يقسم المجتمع 
اإلنفاق التي يجب المعني إلى فئتين هم فئة الفقراء وفئة غير الفقراء، وقد عرفه البعض بأنه قيمة 

  الوصول إليها حتى ال يعد الفرد فقيراً.

وخط الفقر النسبي وخط الفقر المدقع.  وهنالك أنواع مختلفة لخطوط الفقر أهمها خط الفقر المطلق
ً للتعريف الذي يعتمد لنوع الفقر دوافع المجتمع المعني، وبموجب طبيعة  ويتم تحديد خط الفقر تبعا

  .كل نوع من أنواع الفقر

ويعرف خط الفقر المطلق بأنه إجمالي تكلفة سلة السلع المطلوبة لسد االحتياجات االستهالكية 
، ويعتبر ]3[ األساسية من مواد غذائية ومالبس وسكن وتعليم وصحة واالحتياجات األساسية األخرى
ً ، ألن ً ومكانيا ه يستند على خط الفقر المطلق هو األنسب فهو يمتاز بدرجة عالية من الثبات زمانيا
التي يعتمدها  معيار الحد األدنى المطلوب من مستويات االستهالك الالزمة لسد االحتياجات األساسية

  .البنك الدولي

فقد عرف بالمعايير التي يمكن أن تتغير عبر البلدان أو بمرور الزمن ، فمثالً  أما خط الفقر النسبي 
ً إلى أن هذا الخط يمكن أن  يرتفع يحدد خط الفقر بنصف متوسط دخل الفرد، وهذا يشي ر ضمنا

  .]2[ بارتفاع الدخل

أما النوع الثالث فهو خط الفقر المدقع والذي يمثل كلفة تغطية الحاجات الغذائية المتمثلة بعدد معين 
من السعرات الحرارية، سواء للفرد أو لألسرة، وفق النمط الغذائي السائد في المجتمع المعني 

  .]2[وبحدود معينة

  

  مؤشرات الفقر 

1-وهو المؤشر الذي يقيس األهمية النسبية للفقراء في المجتمع  ويعكس  نسبة ]5[نسبة الفقر :
الفقراء إلى مجموع السكان ، وبغض النظر عن مستوى دخول هؤالء الفقراء . ويتم قياسه على 

  مستوى األفراد وكما يلي: 

ة األفراد الفقراء =    100×   قراءعدد األفراد تحت خط الف  نس
ان   مجموع عدد الس

  

  كما يمكن قياسه على مستوى األسر وبالصيغة التالية: 
  

  100×   عدد األسر تحت خط الفقر (لألسرة) نسبة األسر الفقيرة =
  مجموع عدد األسر

  
ر  : ]5[الفقرفجوة -2 راء وخط الفق وهو مؤشر يقيس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة بين دخول الفق
ى ، و راء إل ع مستويات استهالك الفق الزم لرف غ ال يتم حسابه بالوحدات النقدية كونه يمثل إجمالي المبل

ة  ة الكلي ن القيم ة م بة مئوي ر كنس ذا المؤش اب ه تم حس ة في راض المقارن ر.  وألغ ط الفق توى خ مس
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ضنا أن عدد الستهالك كافة السكان عندما يكون مستوى استهالك كل منهم مساوياً لخط الفقر. فلو افتر
  ) فيمكن حساب فجوة الفقر كما يلي: n…y2, y1y) وأن مستوى استهالكهم هــــو (nالفقراء هو (

100
)(

1 






nZ

yZ
PG

n

i
i

  
     :PG .فجوة الفقر =  

                Z .خط الفقر =  
                n .العدد اإلجمالي للسكان الفقراء =  

ى مستوى دخول يعتبر مؤشر فجوة الفقر من ا ر والتعرف عل اس ظاهرة الفق ي قي ة ف لمؤشرات الهام
يمكن  يط ف رق بس ان الف إذا ك ر ، ف ط الفق راء وخ ول الفق ين دخ ا ب رق م ح الف ه يوض ا  ان راء. كم الفق
ه  ة ألن ة وسياسات حازم معالجته بشكل أسهل مما لو كان الفرق كبير والذي يستلزم خطط جادة وهادف

ي  ر ف ان يعني أن مستوى الفق ر وحرم يش بفق ن يع اك م دقع، وأن هن ر الم و دون الفق ذه الشريحة ه ه
  شديدين. 

  
استعمل الجهاز المركزي لإلحصاء طريقة كلفة الحاجات األساسية في احتساب خط الفقر التي يسود  

. تقوم فكرة طريقة كلفة الحاجات األساسية على ]4[ استعمالها إقليميا ودوليا (خط الفقر المطلق)
ً لكلفة حزمة استهالكية كافية لمواجهة الحاجات االستهالكية  وضع خط الفقر بحيث يكون مساويا

األساسية وقد تم األخذ بنظر االعتبار عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد يوميا وكلفتها 
   العمر.وحسب 

  
  ساسية غير الغذائيةخط الفقر = كلفة تغطية الحاجات الغذائية األساسية + كلفة تغطية الحاجات األ

  
  

  
تعتمد حاجة األفراد من السعرات الحرارية على أعمارهم، وجنسهم وأوزانهم. كما يؤخذ بنظر 
االعتبار مستوى النشاط البدني. وقد عدلت االحتياجات بداللة مستوى النشاط البدني لألفراد البالغين 

نظر االعتبار أن النشاط البدني لألفراد باعتماد معامالت منظمة الغذاء والزراعة الدولية، كما أخذ ب
في ريف العراق يختلف عنه في المناطق الحضرية في العراق، كما عدلت االحتياجات بإضافة 
سعرات أكثر للنساء الحوامل والمرضعات وبذلك فقد قـــدر متوسط عـــــــدد السعرات الحرارية 

  سعرة حرارية/فرد/يوم. 2337 الكافية، بموجــــــــــب التركيب العمري والجنس، بـ
استعملت بيانات المسح اإلجتماعي واإلقتصادي لألسرة لحساب كلفة السعرة الحرارية الواحدة، من 
خالل الفئات العشرية لمتوسط إنفاق الفرد الحقيقي. ومن المعروف إن كلفة السعرة الحرارية أعلى 

ً بسبب نوعية الغذاء األفضل أو  كلفة بسبب السعر األعلى، وقد تم تقدير في الفئات األكثر رفاها
  .ديناراً  0.72السعرة الحرارية الواحدة بـ 

  

وبذلك فان كلفة االحتياجات الغذائية األساسية الشهرية للفرد الواحد (خط الفقر المدقع) تقدر بـ 
 30× دينار(كلفة السعرة الحرارية الواحدة)  0.72× سعرة (يوميا)  2337ديناراً (  50,473.26

  ديناراً) 50473يوم = 

  ديناراً للفرد الواحد شهرياً  55027بلغت  الغذائية حيثتقدير كلفة االحتياجات األساسية غير وتم 
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دينار/ فرد/  50473مما سبق فان خط الفقر يُحسب بجمع كلفة االحتياجات الغذائية األساسية (
فرد/ شهر). ولذلك يكـــون خط  دينار/ 55027شهر) مع كلفة االحتياجات غير الغذائية األساسية (

   .2012دينار/ فرد/ شهر وذلك بناءاً على أسعار  105500 العراق مساوياً لـ الفقــر في

  ]4[ قياس التفاوت يف توزيع الدخول .6

بين مختلف الفئات في المجتمع، والتي تهدف إلى إيضاح كافة  لقياس التفاوت في توزيع الدخل
ان يتم استعمال منحنى لورنس وهو عبارة عن منحنى تكراري التباينات في الدخل لعموم السك

ً مباشراً بفكرة التوزيع التكراري التجميعي ويقيس العالقة بين  متجمع صاعد نسبي يرتبط ارتباطا
  التراكم النسبي لألسر/ األفراد مع التراكم النسبي للدخول. 

ع سوف تكون على مسافة صغيرة إذا كانت الدخول متساوية فأن كل وحدة مضافة معينة على الموق
النقطة السابقة، بحيث تقع جميع النقاط على خط مستقيم  من صعوداً إلى اليمين وعلى مسافة متساوية 

درجة  45مرسوم من الزاوية اليسرى السفلى إلى الزاوية العليا اليمنى، وهذا الخط هو خط الزاوية 
لورنز عن خط التساوي التام إلى فجوة  والذي يعتبر خط التساوي التام، ويشير ابتعاد منحنى

  كبيرة.كان هذا االبتعاد كبيراً كانت فجوة التفاوت في توزيع الدخل  التفاوت وكلما

  الدخل:) الرسم البياني لمنحنى لورنز لتوزيع 1شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

لم توجد مجموعة من المعايير الخاصة بقياس معامل التفاوت منها معامل جيني والذي اقترحه عا
) مقياساً جبرياً لدرجة التفاوت في توزيع الدخل، ويتم قياسه بقسمة Giniالرياضيات اإليطالي جيني (

المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وخط التساوي التام على المساحة الكلية تحت خط التساوي 
الصحيح، ) ، وتنحصر قيمة معامل جيني بين الصفر والواحد ABCالتام أي على مساحة المثلث (

وكلما زادت قيمة معامل جيني عبرت عن شدة التفاوت في توزيع الدخل، "إال أنه ال يبين التوزيع 
المحدد لمستويات المعيشة، وال يبين أين يقع ذلك الخط الذي يميز بين الفقراء وغير الفقراء". ويمكن 

   استخراج هذا المعامل بواسطة الصيغة الرياضية التالية:





n

1i
i1ii W)SS(

10000

1
1Gin  

  = قيمة معامل جيني.  Gin       إذ أن : 
                   iS) المتجمع الصاعد للنسب المئوية للدخل للفئة =i(  
                 1-iS) المتجمع الصاعد للنسب المئوية للدخل للفئة السابقة لـ =i( 
                  iW) النسب المئوية لعدد األفراد في الفئة =i(  

B
100% 

النسبة 
المئوية 

منحنى لورنز

 خط التساوي العام

A C
 للسكان النسبة المئوية % 100
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                   n. عدد الفئات =  
)، في 2012وذلك حسب نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي ( %29.5بلغت قيمة معامل جيني 

)، 2007(االجتماعي واالقتصادي لسنة مسح الطبقا لنتائج  %30.9حين بلغت قيمة هذا المعامل 
  ن.مما يدل على انخفاض في مستويات التفاوت بالدخل بين السنتي

  خالصة ملؤشرات الفقر االساسية .7
 إلى تحقيق القضايا المهمة بالنسبة للعراق الذي يهدف من ومحدداته، مؤشراته وتحليل الفقر دراسة تعتبر

  واقعية. أكثر بصورة واإلجتماعية اإلقتصادية التنمية
في العراق الذي  هذا البحث وباالستعانة ببيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة تم اختيارلذلك 

وبدعم فني من وهيئة إحصاء إقليم كردستان الجهاز المركزي لإلحصاء قبل من  2012نفذ خالل السنة 
حقيبة البرامج  تعمالوما تاله من بناء خط للفقر باالعتماد على بيانات هذا المسح، وباسالبنك الدولي 

رات الفقر، وأدناه اهم هذه مؤشللوصول إلى ). STATAوبرنامج ( )SPSSاإلحصائية الجاهزة (
  للفقر.الصفحات الالحقة من البحث ذكر مؤشرات تفصيلية في المؤشرات وسيتم 

  وان  %18.9لغت بفي العراق إن نسبة الفقر  2012لسنة أظهرت مؤشرات الفقر في العراق
، %30.7الفقر يتركز في الريف بدرجة أعلى من الحضر حيث بلغت نسبة الفقر فيهما 

 اً فرد 9.25التوالي، كما بينت مؤشرات الفقر إن حجم األسرة لفئة الفقراء بلغ  على 13.5%
 .اً فرد 6.3في حين بلغ لفئة غير الفقراء 

 كما أظهرت المؤشرات ان نسبة االفراد الذين يقعون تحت خط فقر الغذاء (خط الفقر المدقع، 
النسبة في الريف ، وقد بلغت هذه %0.9 دينار) 50473الذين يقل انفاقهم الشهري عن 

 .%0.3وفي الحضر  2.2%
 

  مليون نسمة  34مليون من مجموع سكان العراق الذين يزيد عددهم عن  6.4يصنف ما يقرب
شخص مليون)  3.3نصف العدد الكلي من السكان الفقراء (اكثر من ضمن فئة الفقراء. نحو 
  .لحضريةفي المناطق ا) مليون شخص 3.1( حواليفية وييعيشون في المناطق الر

  
  منخفضة للغاية مقارنة بالعديد من الدول االخرى.  %4.1تعتبر فجوة الفقر في العراق البالغة

على ثالث مرات نسبتها لسكان الحضر  %7.6تزيد فجوة الفقر لسكان الريف البالغة 
يعني هذا ان هناك نسبة أعلى من سكان الريف من الفقراء فحسب. بل يعني  ). وال2.5%(

 أيضا ان سكان الريف. نسبياً، هم أكثر فقراً.
  
  واطئة للغاية. (االنتقال في االنفاق  %1.4تعتبر شدة الفقر، مقاسة بمربع دليل فجوة الفقر البالغة

ر، اال أنه يغير فجوة الفقر من شخص تحت الفقر الى شخص أكثر فقراً لن يغير مؤشر الفق
، لهذا السبب تعتبر فجوة الفقر تربيع ذات اهمية عملية لصناع السياسة ألنها تجعل الفقر )تربيع

 .الشديد "منظوراً"
  
  ديناراً والمستند الى إنفاق وحاجات السكان  105500يعتبر خط الفقر الرسمي في العراق البالغ

 باب ونتائج الفقر في العراق.   الفعلية، هو االكثر فائدة لتحليل أس
 

  تبلغ كمية الموارد التي يمكنها، من حيث المبدأ، ان ترفع كل فرد فقير الى مستوى خط الفقر
يفسر هذا  مليار دوالر سنوياً فقط، على اية حال يجب ان ال 2.2فجوة الفقر،  تمألتماما، أي 

ان االستهداف التام للفقراء غير  المبلغ على انه الموازنة المطلوبة للقضاء على الفقر حيث
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يشمل المبلغ االفتراضي الذي يمثل عجز الفقر تكاليف ادارة مثل  ممكن ابداً، من جانب آخر ال
 تم النظر اليه كبرنامج تحويالت. إذاهذا االنفاق 

  
 

  االفقر من بين محافظات العراق حيث بلغت النسبة فيها هي اظهرت النتائج ان محافظة المثنى
ثم محافظة ميسان بنسبة  %44.1يليها محافظة القادسية حيث بلغت النسبة فيها  52.5%
42.3%. 

 
  تضم محافظات اقليم كردستان الثالث (دهوك، اربيل، السليمانية) أوطأ معدالت الفقر في العراق

 على التوالي. %2، %3.6، %5.8ككل حيث بلغت 
  

  لغير  %16.8( %27.2بين فئة الفقراء  فأكثر) سنوات 10( للفئة العمريةبلغت نسبة األمية
) 11-6للفئة العمرية ( كما بلغ معدل عدم االلتحاق بالمدرسة االبتدائية بين فئة الفقراء الفقراء)

، كما بلغ معدل عدم %9.2في حين بلغ هذا المعدل بين فئة غير الفقراء  %20.5 سنة
 %36.3 ) سنة14-12ية (للفئة العمر االلتحاق بالمدرسة المتوسطة بين فئة الفقراء

 .لغير الفقراء) 18.2%(
 

  أظهرت كما ، %14.5سنة فأكثر) بين فئة الفقراء  15عمر البالغين (بلغ معدل البطالة لألفراد
في حين بلغ متوسط  ألف دينار 94لفرد الشهري لفئة الفقراء بلغ االنتائج إن متوسط دخل 

 دينار. ألف 284دخل الفرد لفئة غير الفقراء 
  

  توزيع اجلغرايف للفقر يف العراقال .8

) اال ان الفقر داخل العراق موزع بصورة 29.5على الرغم من االنخفاض لمستوى التفاوت في العراق (
غير متساوية من الناحية الجغرافية. ان تشخيص المناطق الجغرافية االفقر امر اليخلو من التعقيد. حيث 

 الرئيسية من. يبين الجداول التالي السكان ومؤشرات الفقر ان هناك طرق متعددة لقياس الفقر واستقصائه
  الناحية الجغرافية. 

 من حيث المبدأ، المناطق التي تضم معدالت مرتفعة من الفقر (حسب قياسه بعدد االفراد الفقراء) ال
تحتوي بالضرورة على فقر شديد او مدقع، اال ان من المالحظ في العراق ان مختلف مقاييس الفقر 

افق بقوة، أي ان المناطق التي فيها اعلى مقاييس الفقر تكون فيها على العموم اعلى مقاييس لفجوة تتو
سياسي مهم، مما يعني ان البرامج التي تستهدف المناطق ذات  أثرالفقر ومربع فجوة الفقر، لهذه الحقيقة 

ين الفقراء (مقياس فجوة المعدالت االعلى للفقر (مقياس الفقر) ستصل ايضا الى الشرائح االفقر من ب
  الفقر ومربع فجوة الفقر).
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  : مؤشرات الفقر والتفاوت حسب المحافظات 1جدول 

  
  2012المصدر: نتائج تحليل الفقر باالعتماد على نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي / الجهاز المركزي لإلحصاء / 

الكبير بين الريف والحضر، فكما يالحظ من ثمة ظاهرة اخرى بارزة للفقر في العراق تتمثل بالفرق 
في  حضرية.الجدول اعاله ان المناطق االكثر فقرا هي مناطق ريفية والمناطق االقل فقرا هي مناطق 

. وان بالمائة فقط من سكان الحضر 14بالمائة من سكان الريف هم فقراء بالمقارنة مع  31المتوسط 
بالمائة في المناطق الريفية مقارنة  7.6يبلغ مؤشر فجوة الفقر فقراء الريف هم أكثر فقرا بشكل ملحوظ، (

  بالمائة فقط في المناطق الحضرية). 2.5مع 

  االختالفات بني اقليم كردستان ومناطق العراق االخرى

تضم محافظات اقليم كردستان الثالث (دهوك، اربيل، السليمانية) أوطأ معدالت الفقر في العراق ككل،  
. فبعد نضال طويل من أثر العامل السياسين اقليم كردستان وسائر مناطق العراق يعكس ان االختالف بي

، ثم تعزز ذلك 1991اجل الحكم الذاتي حصل اقليم كردستان على استقالل اداري كأمر واقع في عام 
 ، وقد ادى موقعه الجغرافي على ملتقى الطرق بين تركيا1992باستحداث حكومة اقليم كردستان في عام 

االسالمية والجمهورية العربية السورية الى حركة تجارة نشيطة عبر الحدود. كما ان  إيرانوجمهورية 
التجارة والتنافس االقتصادي مع جيرانه قد حفز انتاجية عالية ضمن االقليم نفسه. وهكذا، بينما انقطعت 

ان بتبادل السلع والمعلومات ، استمر اقليم كردست1991بقية اجزاء العراق عن العالم الخارجي بعد عام 
  عبر حدوده. 

، سواء بالمقاييس 2003لقد طرأ مزيد من التحسن على الوضع االقتصادي في اقليم كردستان بعد عام 
المطلقة أو النسبية. بالمقارنة مع اجزاء العراق االخرى، كان الوضع االمني في اقليم كردستان مستقراً 

معدالت الفقر في  لواضح في المستوى المعيشي الذي خفّضمقومات التحسن ا أبرزوكان ذلك من 
   محافظات اقليم كردستان بشكل واضح.

  اآلثار االجتماعية والدميوغرافية للفقر .9

يرتبط الفقر ارتباطا وثيقا بالعوامل االجتماعية والديموغرافية، فالخصوبة المنخفضة تعمل على 
الوقت تعمل على تحسين توزيع الدخل، وتشير تخفيض معدالت الزيادة الطبيعية للسكان وفي نفس 

يسهم في  أمرأهلكل طفل ) 4دراسات للبنك الدولي بهذا الصدد بأن تناقص معدل الخصوبة الكلي الى (
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  .كما ان دخل االسرة يتناقص كلما ازدادت معدالت الخصوبة بين افرادها %7تخفيض فقر الدخل 
) لألسرة غير 6.3) مقابل (9.3( 2012ق في عام في العرا لفئة الفقراءبلغ معدل حجم االسرة 

في حجم االسرة للفقراء وغير الفقراء ينطبق على كل المحافظات كما هي في فقيرة وهذا التباين ال
  .)1( شكل

  : متوسط حجم االسرة حسب المحافظات 2شكل 

  
  2012الجهاز المركزي لإلحصاء /  المصدر: نتائج تحليل الفقر باالعتماد على نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي /

(معدل االعالة يساوي الفقراء لغير  )%42.4) مقابل (%110.8بلغ معدل االعالة للفقراء حوالي (
الذين  التقاعدعدد السكان الذين لم يبلغوا بعد سن العمل مضافا اليه عدد السكان الذين بلغوا سن 

ً . )اعداد االشخاص المعالين يمثلون اد السكان في سن العمل، وكلما زاد معدل االعالة على اعد مقسوما
أكبر من السكان يجب أن يعالوا بواسطة كل شخص في سن العمل،  اً ذلك أن هناك عدد دلكلما 

انخفاض عبء االعالة الواقع على كل شخص في على ذلك  دلوالعكس كلما قل معدل االعالة كلما 
الذي يلقيه السكان في فئات عمرية  ءن مدى العبسن العمل). ومن الواضح أن معدل االعالة يعبر ع

ً  ءذوي االسر الكبيرة يكون العب لألفرادمعينة على باقي الفئات في المجتمع.  فبالنسبة  على  واضحا
االفراد في سن العمل في االسرة وبهذا الشكل فان الهيكل العمري الذي يتضمن الكثير من االفراد 

  .ين سيدخرون بقدر أقل، لحاجتهم الى االنفاق على االسرةالمعالين يعني أن االفراد العامل

في مجال التعليم توصلت العديد من الدراسات الدولية الى وجود عالقة ايجابية ما بين معدالت 
في البلدان النامية والتي تؤثر  الناتج المحلي االجمالي حجمااللتحاق بالتعليم وسنوات الدراسة، و

، فالتعليم والتدريب على المهارات الناتج المحلي االجماليذلك رد من بدورها على متوسط نصيب الف
االجر التي تؤدي بالنتيجة الى  للفرد للعمل وكسب أكبرالمختلفة يسهمان بشكل كبير في انتاج فرص 
  .زيادة االنتاج المحلي وتحسين مستوى المعيشة
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  : متوسط حجم االسرة حسب البيئة 2جدول 

  
  2012تحليل الفقر باالعتماد على نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي / الجهاز المركزي لإلحصاء / المصدر: نتائج 

 %18ازاء  %32في العراق يسود النمط الشائع دوليآ وهو ارتفاع معدالت االمية للفقراء التي بلغت 
حقين الفقراء في الفئة لغير الفقراء كذلك انخفاض معدالت االلتحاق بالتعليم حيث نجد ان نسبة غير الملت

- 12الشيء بالنسبة للفئة العمرية ( وهو ضعف نسبتها لغير الفقراء ونفس %20.5) بلغ 11-6العمرية (
اما غير الملتحقين الفقراء في  %18.2وهي ايضا ضعف نسبتها لغير الفقراء  %36.3) التي بلغت 14

  .الفقراءلغير  %40مقابل حوالي  %64) فقد بلغت 17-15الفئة العمرية (

النوعي للذكور دون االناث  حيزوالتالبنية االجتماعية والتقاليد الموروثة  وهوهناك ثمة اثر على الفقر 
ً الذي سبب تفاوت تح فرص في التحاق النساء بالتعليم والتدريب مقارنة بالرجال الذي بدوره لم يُ  اً كبير ا

بلغت نسبة  ..ئرة فقر القدرات والمهاراتخرجها من داكبيرة للمرأة للعمل والحصول على اجر مناسب ي
 %69.5للذكور كما ان  %61.4أزاء  %72.9في االسر الفقيرة بالتعليم بالتعليم االناث غير الملتحقات 

 %91.5للذكور وان  %50.5من االناث في االسر الفقيرة لم يحصلن على الشهادة االبتدائية مقابل 
  من الذكور %80.9ل على شهادة المتوسطة مقابمنهن لم يحصلن 
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  سنوات فاكثر حسب التحصيل العلمي 10: االفراد بعمر  3جدول 

  

  سنوات فاكثر غير الملتحقين بالدراسة (%) 6: االفراد بعمر  4جدول 

  
  2012المصدر: نتائج تحليل الفقر باالعتماد على نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي / الجهاز المركزي لإلحصاء / 

  ر االقتصادية للفقراالثا .10

في التسعينات نتيجة للحروب والدمار الذي تعرض  لم يشكل الفقر في العراق ظاهرة خطيرة فقد برزت
االيرانية والذي اثقل ميزانية الدولة باالنفاق العسكري من خالل تخصيص معظم -له في الحرب العراقية

الحصار االقتصادي الذي فرض عليه بعد  ثم تالهاميزانيته للدفاع وشراء االسلحة والمعدات الحربية 
فيه، كذلك نشوب الحرب واالحتالل  %70حتى زادت نسبة السكان دون خط الفقر عن حرب الكويت 

والنزاعات الطائفية والتهجير القسري الذي تخللها واستمر لسنوات كل  2003االمريكي في نيسان عام 
تغذية وارتفاع معدالت البطالة وتضاؤل دخول االفراد ذلك ادى الى انتشار مظاهر الفقر كاالمية وسوء ال

  وظهور العشوائيات 

ً وسجل انخفاض) الف دينار 94رد للفقراء (بلغ متوسط انفاق الف ً شهريا يعيشون في للفقراء الذين  اكثر ا
ً ) الف دينار 89(المناطق الريفية  ) الف 74وخاصة في ريف محافظة ميسان حيث يصل الى (شهريا

  ياً.شهر دينار
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  : مقارنة لمتوسط انفاق الفرد حسب المحافظات لفئة الفقراء 3شكل 

  

  : متوسط انفاق الفرد حسب المحافظات والبيئة 5جدول 

  
  2012المصدر: نتائج تحليل الفقر باالعتماد على نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي / الجهاز المركزي لإلحصاء / 
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وبسبب انخفاض المستوى  ،اطق أو التجمعات التي تكثر فيها البطالةسبة الفقر عادة في المنترتفع ن
ً تح لهم فرصالتعليمي لهذه الفئات الذي لم يُ   %15جيدة للحصول على اجر مناسب حيث وصلت نسبتهم  ا

سجلت محافظة نينوى  ،%18لتصل الى  المنطقة الحضريةوترتفع للفقراء من سكان  2012في عام 
) بسبب سوء الوضع االمني الذي انعكس على مزاولة االنشطة االقتصادية %21اعلى نسبة للبطالة (

  فيها.

  : البطالة حسب المحافظة والبيئة لفئة الفقراء 4شكل 

  

  : البطالة حسب المحافظة والبيئة (%) 6جدول 

  
  2012لإلحصاء /  المصدر: نتائج تحليل الفقر باالعتماد على نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي / الجهاز المركزي

  

ي  %29وسنوات فأكثر في القطاع الخاص  10من العاملين الفقراء بعمر  %66يعمل  ل ف فقط منهم يعم
ازات االخرى  القطاع الحكومي الذي ترتفع فيه معدالت االجور مقارنة بالقطاع الخاص فضال عن االمتي

ي النشاط ال %20 ويعمل والضمان االجتماعي. قاعدكالت راء ف ن الفق ا خالل م ذي شهد تراجع زراعي ال
اض السنوات الماضية بسبب  شحة المياه والملوحة وفقدان االراضي الصالحة للزراعة الذي ادى الى انخف

بكة الطرق  اء وصيانة ش اء وانش وفير خدمات الكهرب دم ت ذاء فضال عن ع وفير الغ اج الزراعي وت االنت
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ة،الترابية المؤدية في القرى والمناطق  ا بلغت  الريفي اطق فيه ي من ذين يعيشون ف راء ال بة السكان الفق نس
  مما أثر بشكل كبير على تسويق االنتاج وايصاله الى االسواق المحلية. %71طرق غير معبدة حوالي 

  ]6[ حتليل العالقة بني الظواهر ذات الصلة بالفقر .11

ي للظواهر االج ى تفسير منطق دف التوصل ال اعي واالقتصادية تم استخدام تحليل متعدد المتغيرات به تم
ة ذات الصلة بالمستوى المعيشي  لألسرة ة المتبادل ل العالق ا.وتحلي ل  بينه م استخدام أسلوب التحلي د ت وق

بهدف معرفة التقارب بين المحافظات  العنقودي والذي يعد احد فروع التحليل االحصائي متعدد المتغيرات
ة واقتصادية من خالل  ذه التصنيف باالعتماد على متغيرات اجتماعي ا ه ة وترتيبه رات بطرق معين متغي

ددة  ق بخصائص مح ا يتعل ة فيم ين متجانس ود مع ون الحاالت المصنفة داخل عنق ث تك د بحي داخل عناقي
ي عن ي وتختلف عن حاالت أخرى موجودة ف ة ف ه السياسات المتبع ى توجي ك عل ا يساعد ذل ود آخر مم ق

ث شمول  اه الصحيح من حي ر باالتج ن الفق ف عن التخفيف م ابهة بسياسة واحدة تختل المحافظات المتش
  السياسة المتبعة لمجموعة محافظات أخرى لها تقاربها الخاص.

  املؤشرات املستعملة

 متوسط حجم االسرة  .1
 نسبة االمية  .2
 معدل البطالة .3
 الفرد إنفاقمتوسط  .4
 متوسط دخل الفرد. .5

  تم استخدام المتغيرات أعاله لفئة الفقراء فقط.وقد 

  التعنقد بين المحافظات باستعمال متوسط الربط (بين المجموعات) للمؤشرات المختارة مخطط :5شكل 

القادسية

ذي قار

واسط

النجف

البصرة

المثنى

نينوى

ميسان

االنبار

بابل

صالح الدين
دهوك

ديالى

كربالء

بغداد

سليمانية

أربيل

كركوك
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س   كل  يعك ية وذي  5الش افظتي القادس ين مح ر ب د مبك دوث تعنق راب ح ل اقت ار بمعام ا  0.4ق مم
ا  اط المعيشية وظروفه ابه األنم اتينيعكس تش افظتي  االقتصادية له د مح ك تعنق ي ذل افظتين، يل المح

ف  راب النج ل اقت رة بمعام ا  1.02والبص افظتين فيه ون المح نلك رص  تحس وفر لف ادي وت اقتص
ات. اقي المحافظ ن ب تقلة ع ية مس از بخصوص وك تمت ة كرك ظ ان محافظ ل، ونالح س  العم ا يعك كم

اعي واالقتصادي ي واالجتم . التحليل التقارب بين السليمانية واربيل وكركوك بحكم التقارب الجغراف
ن ال دد م اك ع د وهن رات قي لوك المتغي حة لس ية واض ودي خصوص ل العنق ر التحلي ات اظه محافظ

  التحليل.

  

  االستنتاجات .12
 )%13.5) من الحضر (%30.7بينت النتائج ان الريف اكثر فقرآ ( .1

 ) فرد 9معدالت الخصوبة عالية في االسر الفقيرة وصل معدل حجم االسرة فيها اكثر من ( .2

 انخفاض في المستوى التعليمي ارتفاع معدالت االمية للفقراء وكذلك .3

ذلك المحافظات  .4 را وك ر فق ي األكث ة ه ر ان المحافظات الجنوبي ي للفق ع الجغراف ر التوزي اظه
 التي تعاني من سوء الوضع األمني مثل نينوى

أظهرت نتائج التحليل العنقودي ان هناك تشابه في األنماط المعيشية ما بين بعض المحافظات  .5
 واختالف عن أخرى

اك ت .6 التعليم هن اق ب ي االلتح رة ف ات الفقي ي المجتمع اث ف ذكور واالن ين ال ا ب ر م اوت كبي ف
  والمساهمة بالنشاط االقتصادي

اهم  .7 ذي س ا ال ي فيه ع األمن تقرار الوض بب اس را بس ل فق ت األق تان كان يم كردس ات إقل محافظ
 كثيرا في جذب االستثمار و رؤوس األموال.

 

 لتوصياتا .13

  
ة واقتصادية بشكل هدف رصد وتقويم الوضع المب .1 ذ مسوح اجتماعي ب تنفي عيشي للفقراء يتطل

 دوري ومستمر
 

وفير قاعدة من خالل اعداد خارطة للفقر م جغرافيااستهداف الفقراء  .2 ر وت ؤر الفق سقط عليها ب
 بيانات متكاملة عنهم لرصد ومتابعة اوضاعهم المعيشية

  
 يذ برامج التخفيف من الفقرلدعم تنفالعامة للدولة ضمن الموازنة فقرة مستقلة تخصيص  .3

  
دة .4 رى عصرية جدي اء ق ة بأنش راء  ان تتبنى الحكومة خطة شاملة للتنمية الريفي الستهداف الفق

 في الريف باالضافة الى الخطط والبرامج التنموية االخرى
  

 .في المناطق الفقيرة تبني برامج لتنظيم االسرة .5
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الل  .6 ن خ ة م ة االجتماعي بكة الحماي امج ش م برن ادة تحسدع راء وزي تهداف الفق ائل اس  ين وس

  سقف المنحة بما يتناسب مع خط الفقر وعدد افراد االسرة
  

اق  .7 جيع التح رة لتش ر الفقي ف االس ة وتثقي رامج لتوعي داد ب اثاع ة االن ا وخاص التعليم  ابنائه ب
 وبرامج التدريب المهني

ية .8 ار خاص ر االعتب ة بنظ ر القادم ن الفق ف م تراتيجية التخفي ذ اس ي  ان تاخ ابه ف د والتش التعنق
 الظروف المعيشية بين المحافظات في برامجها للتخفيف من الفقر 

ي الحصول  .9 ل لمساعدتهم ف اطلين عن العم ي للع ل المهن دريب والتأهي اعداد برامج خاصة للت
 على فرص العمل.

  

  املصادر .14
1K אאLאאLאאא

אא2012K 
2K ،א،א،אא،1997K 
3K ،K،א،א،2007K 
4K אאאאLאאLאאאא2010א 

5K ?א،אאא
אא1987א–2007?2009אLאL

Kא 

6K ?אאאאא?2002
LאLאKא 

 


