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شكر وتقدير

الكُتاب
قــام بإعــداد هــذا التقريــر أخصــايئ التحليــل االجتامعــي واالقتصــادي مبنظمــة يونيســف العــراق الدكتــور بــالل الكســواين، واستشــاري التحليل 

االقتصــادي الدكتــور دانيــال باســيفيكو، ومســاعد رئيــس إحصائيــني يف الجهــاز املركــزي لإلحصــاء يف العــراق اآلنســة ســندس جواد حســني.

اإلِْشاف واملشاركة 
تــم إعــداد هــذا التقريــر تحــت إرشاف وتوجيــه الدكتــورة ألكســندرا دي ســوزا، الرئيــس الســابق للسياســة االجتامعيــة مبنظمــة يونيســف 

العــراق والســيد عاطــف خورشــيد، رئيــس اإلدمــاج والسياســة االجتامعيــة مبنظمــة يونيســف العــراق.

التوجيه الفني واملساهمة
الدكتــور مهــدي العــالق، األمــني العــام ملجلــس الــوزراء والرئيــس الســابق للجهــاز املركــزي لإلحصــاء بالعــراق، والســيدة نجــالء عــيل مــراد، 
املديــر العــام إلســرتاتيجية التخفيــف مــن الفقــر بــوزارة التخطيــط العراقيــة، والســيد ســريوان محمــد، رئيــس هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان، 

والدكتــور جــامل أمــني، مستشــار يف وزارة تخطيــط اقليــم كردســتان. 

ــرق األوســط وشــامل  ــة اليونيســف بال ــي ملنظم ــب اإلقليم ــة باملكت ــة االجتامعي ــي للسياس ــان ديســني، املستشــار اإلقليم ــر ف الســيد آرث
أفريقيــا، والســيد مارتــن إيفانــز، أخصــايئ السياســة يف قســم اإلدمــاج والسياســة االجتامعيــة مبنظمــة اليونيســف، والدكتــورة لوتشــيا فــريون، 

استشــاري السياســة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف مكتــب األبحــاث مبنظمــة اليونيســف. 

التحرير والرتجمة
شــارميال شيوبراســاد للتصحيــح والتحريــر الفنــي تحــت إرشاف عاطــف خورشــيد، رئيــس سياســة اإلدمــاج والسياســة االجتامعيــة يف منظمــة 
اليونيســف بالعــراق. قامــت رشكــة واجــر كونســالتنج إنرتناشــيونال برتجمــة التقريــر إىل اللغــة العربية تحــت إرشاف الســيد ليبان حســني ضاهر، 

أخصــايئ الحاميــة االجتامعيــة مبنظمــة يونيســف العــراق والســيدة خلــود مالــك، أخصائيــة السياســة االجتامعيــة مبنظمــة يونيســف العــراق. 
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مقدمة

باســم حكومــة جمهوريــة العــراق ومنظمــة اليونيســف، يرسنــا أن نقــدم لكــم التقريــر املشــرتك لدراســة » فقــر األطفــال يف العــراق«. تــم 
إعــداد هــذه الدراســة كمدخــل رئيــي لتطويــر االســرتاتيجية الوطنيــة الثانيــة للتخفيــف مــن الفقــر يف العــراق التــي تراعــي قضايــا الطفــل 
ــدويل، خــالل ورشــة  ــك ال ــة العــراق والبن ــب حكوم ــر، اســتجابة لطل ــج هــذا التقري ــوام 2017–2021. قامــت اليونيســف بعــرض نتائ لألع
العمــل الخاصــة بتطويــر االســرتاتيجية الثانيــة للتخفيــف مــن الفقــر التــي أنعقــدت يف أربيــل خــالل شــهر تريــن األول 201٦. ويؤكــد هــذا 
التقريــر التــزام العــراق بخفــض معــدالت انتشــار فقــر وحرمــان األطفــال، ودعــم االســرتاتيجيات التــي تهــدف اىل تحســني حيــاة األطفــال 
وأرسهــم. كــام يؤكــد كذلــك الراكــة الوطيــدة القامئــة بــني كٍل مــن حكومــة العــراق ومنظمــة اليونيســف املبنيــة عــىل األهــداف املشــرتكة 

يف بلــوغ جميــع األطفــال لحقوقهــم يف العــراق.

تنــاول تحليــل الدراســة بحــث نطــاق وحجــم انتشــار الفقــر والتفاوتــات مــا بــني األطفــال يف العــراق اســتناداً لنتائــج آخــر مســح للوضــع 
االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق للعــام 2012. وكشــف التحليــل عــن نتائــج مثــرية ومفيــدة يف الوقــت ذاتــه. فمــن أكــر النتائــج 
التــي تســتدعي االهتــامم هــي أنــه يف عــام 2012 كان يعيــش نحــو 2٣% مــن أطفــال العــراق يف الفقــر، وهــم ميثلــون ٥7% مــن مجمــوع 
الفقــراء، ويعانــون مــن الحرمــان الشــديد. وبحســب آخــر التقديــرات الحكوميــة ملســتويات الفقــر، فقــد ازدادت معــدالت الفقــر يف العــراق 
منــذ عــام 201٤ نتيجــًة لألزمــة االقتصاديــة الناتجــة عــن انخفــاض أســعار بيــع النفــط والحــرب الدائــرة يف العــراق. وقــد أدت أزمــة نــزوح 
ــال، إىل مخاطــر  ــم األطف ــاس، مبــن فيه ــني الن ــض مالي ــاط الضعــف وتســبب يف تعري ــم نق ــي طــال أمدهــا، إىل تفاق الســكان الجامعــي الت
االســتغالل وضيــاع ســنوات التعليــم فضــالً عــن املخاطــر الصحيــة، حيــث يكــون تأثــري النــزوح عــىل األطفــال بشــكل غــري متناســب وهــم 

يعانــون أكــر مــن غريهــم.  

وعــىل الرغــم مــن أن مشــكلة فقــر األطفــال هــي جــزء مــن قضيــة أكــرب، إال أنهــا تبــني عــدم كفايــة جهــود التنميــة املبذولــة لغايــة اليــوم 
ملعالجــة أنــواع املحروميــة املتعــددة وأســبابها التــي يعــاين منهــا األطفــال. وهــذه مســألة تســتدعي اهتــامم واضعــي السياســات وأصحــاب 
املصلحــة اآلخريــن العاملــني يف مجــال تنميــة األطفــال والتنميــة البريــة. كــام تشــري نتائــج التقريــر إىل الحاجــة لتوفــري دعــم أفضــل لألطفــال 
ــر  ــرة الفق ــن دائ ــروج م ــة يف الخ ــال القادم ــاعدة األجي ــدف إىل مس ــي ته ــددة الت ــة املح ــة االجتامعي ــج الحامي ــالل برام ــن خ ــم م وأرسه

والحرمــان، وتحقيــق األهــداف الوطنيــة للتنميــة متوســطة املــدى. 

نأمــل أن تتــم االســتفادة مــن املعلومــات واملعرفــة التــي يوفرهــا هــذا التقريــر يف إبــالغ سياســات وبرامــج الحكومــة وأصحــاب املصلحــة 
ــة وغريهــم مــن الجهــات الغــري  ــة املســتويات، ورشكاء التنمي ــة يف كاف ــن. كــام نأمــل أن يكــون مصــدراً لتشــجيع الجهــات الحكومي اآلخري

ــة يف املســتقبل. ــج أكــر اتســاقاً وموضوعي ــة التوصــل إىل تدخــالت ونتائ ــة، عــىل توحيــد جهودهــم بغي حكومي

     
  

 

د. مهدي العالق
األمني العام لرئاسة مجلس الوزراء

بيرت هوكينز
ممثل منظمة اليونيسف يف العراق
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ملخص تنفيذي

يف عــام 2012، كان يعيــش ربــع أطفــال العــراق يف الفقــر، وقــد وجدنــا أنــه ليــس بإســتطاعة ثلــث مجمــوع األطفــال يف العــراق الحصــول 
عــىل كافــة حقــوق الطفــل األساســية. يعــد األطفــال الفئــة األكــر عرضــًة للفقــر مــن بــني جميــع الفئــات العمريــة، ومييلــون للعيــش يف األرس 
ذات الدخــل املنخفــض. تعتــرب قضيــة فقــر األطفــال مــن القضايــا املســتمرة يف العــراق، حيــث إنهــا تحــد مــن احتــامل وجــود جــزء كبــري مــن 
الشــباب مــن بــني ســكان العــراق وتحــد مــن التحصيــل العلمــي وتولــد نتائــج صحيــة ســيئة ومتنــع األطفــال مــن التمتــع بحقوقهــم األساســية. 
ومــع ذلــك، ال يعتــرب األطفــال واألرس الفقــرية املســتفيدون األساســيون مــن مجموعــة نظــم الحاميــة االجتامعيــة املتوفــرة للعراقيــني. ولغايــة 
جعــل العــراق مكانــا واعــداً لألطفــال مــن جديــد، وجــب الرتكيــز بشــكل كبــري عــىل الســعي للقضــاء عــىل شــبح فقــر األطفــال بــني فئــة 

األطفــال الفقــراء واملعرضــني للخطــر والذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع. 

ــر تحليــالً شــامالً الِتجاهــات فقــر األطفــال بــني 2007 و 2012، باســتخدم بيانــات مــن املســح اإلجتامعــي واإلقتصــادي  يقــدم هــذا التقري
لــألرسة يف العــراق 2012 خــالل هــذه الســنوات. ومنــذ إجــراء هــذا التحليــل الخــاص بفقــر األطفــال يف 201٣/2012، مل يتــم إجــراء أي مســح 
أرسي آخــر لقيــاس مســتوى الفقــر يف العــراق، نــدرس فقــر األطفــال يف العــراق بقيــاس معــدل وعمــق وشــدة تأثــري ضعــف الدخــل عــىل 
األطفــال. ونقيــم العوامــل الرئيســية املحــددة لفقــر األطفــال لغايــة فهــم الرتابــط بــني اإلنفــاق مــن جهــة )الفقــر النقــدي أو ضعــف الدخــل( 
والحرمــان مــن حقــوق الطفــل مــن جهــة أخــرى. كــام يقيــم التقريــر دور برامــج الحاميــة االجتامعيــة الحاليــة والفجــوة التــي تشــتمل عليهــا 

يف مســاعدة األطفــال الفقــراء والضعفــاء. 

ــام 2012،  ــمة يف ع ــون نس ــم ٣٤.20٥.0٣٨ ملي ــغ عدده ــراق البال ــكان الع ــف س ــاً نص ــن 1٨ عام ــم ع ــل أعامره ــن تق ــال الذي ــل األطف ميث
ويشــكل األطفــال ٣.7 مليــون مــن جملــة ٦.٥ مليــون فقــري عراقــي. فعــىل الرغــم مــن انخفــاض املعــدل الــكيل للفقــر مــن 22.٩% يف عــام 
2007 إىل 1٩% يف عــام 2012، ال يــزال طفــل واحــد تقريبــاً مــن بــني كل أربعــة أطفــال )2٣%( يعيــش يف الفقــر. ال يقتــرص األمــر عــىل تحمــل 
األطفــال ملعــدالت أعــىل مــن الفقــر، ولكــن يواجــه األطفــال الذيــن ال يعانــون الفقــر أيضــاً خطــر أكــرب يهــدد وقوعهــم يف براثــن الفقــر. يف 
عــام 2012، واجــه األطفــال خطــر أكــرب للتعــرض للفقــر بنســبة 2٥%، يف املتوســط، أكــر مــن الفئــات العمريــة األخــرى مــن الســكان. ويف 
الوقــت نفســه، تضاعفــت نســبة األطفــال الذيــن يعيشــون يف فقــر مدقــع لتصــل إىل 1.2% مــن الفقــراء، وهــي بذلــك أعــىل مــن معــدالت 
البالغــني وكبــار الســن معــاً. وتُظهــر التقديــرات الحكوميــة األخــرية أن معــدالت الفقــر بــني عمــوم ســكان العــراق قــد ارتفعــت لتصــل إىل 

2٣% بــني ســكان العــراق عامــة و٣٨% بــني األرس النازحــة داخليــاً. 

ونجــد أن العوامــل الجغرافيــة تعتــرب محــدداً رئيســياً لفقــر األطفــال يف العــراق. تبلــغ معــدالت الفقــر يف املناطــق الريفيــة ضعــف املعــدالت 
املوجــودة يف املناطــق الحرضيــة، حيــث يعــاين ٣٤% مــن األطفــال يف الريــف مــن الفقــر يف مقابــل 17% مــن األطفــال يف املناطــق الحرضيــة. 
وتوجــد أيضــاً اختالفــات جغرافيــة واســعة يف مختلــف املحافظــات. فعــىل ســبيل املثــال، تبلــغ نســبة األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر أقــل 

مــن ٥% يف إقليــم كردســتان، يف حــني تبلــغ ٥0% تقريبــاً يف املحافظــات الجنوبيــة مثــل املثنــى والقادســية وميســان وذي قــار. 

ــا صــورة تفصيليــة لألطفــال الفقــراء يف العــراق. و يكــون األطفــال يف املناطــق الريفيــة أكــر عرضــًة للفقــر مــن نظرائهــم يف  يقــدم تحليلن
املناطــق الحرضيــة، ويواجــه األوالد والبنــات عوامــل الفقــر الخطــرية بصفــة مامثلــة. يكــون اآلبــاء العاملــون، مــام اليــدع مجــاالً لإلســتغراب، 
أقــل عرضــة إلنجــاب أطفــال فقــراء، وترتفــع معــدالت فقــر األطفــال عندمــا يكــون رب األرسة أُميــاً. وباملثــل، ترتقــع مســتويات فقــر األطفــال 
يف األرس األكــرب حجــامً. فعــىل الرغــم مــن وجــود انخفــاض نســبي يف أعــداد األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع، فــإن هــذا العــدد 
آخــذ يف االرتفــاع. شــارك مــا يقــارب ٨% مــن األطفــال العراقيــني بــني ســن السادســة وأقــل مــن 1٨ عامــاً يف القــوى العاملــة يف عــام 2012، 

نظــرا ألن عاملــة األطفــال تعتــرب املــؤرش الرئيــي للمعانــاة مــن الفقــر مــدى الحيــاة.

ــه.  ــارش أو ينفقون ــون عــىل الدخــل بشــكل مب ــال ال يحصل ــة فقــط، ألن األطف ــة النقدي ــر بالناحي ــال، ال يقــرتن مفهــوم الفق بالنســبة لألطف
وباتخــاذ منهــج أكــر دقــة، نالحــظ عــدم متتــع األطفــال بحقهــم يف الصحــة والتعليــم وامليــاه والــرصف الصحــي واملعايــري األساســية للحيــاة 
والحاميــة. يفتقــر ثلــث مــن جملــة األطفــال يف العــراق إىل التمتــع بحقــوق الطفــل املكفولــة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ولكــن العــدد أعــىل 
مــن ذلــك بكثــري بالنســبة ملجموعــات معينــة مــن األطفــال. فعــىل ســبيل املثــال، يفتقــر نصــف األطفــال البالغــني مــن العمــر بــني 0 إىل ٤ 
ســنوات التمتــع بأحــد أو أكــر حقــوق األطفــال. كــام توصلنــا إىل أن نحــو ٣0% مــن األطفــال العراقيــني دون ســن الخامســة يعانــون مــن 
الحرمــان مــن الطعــام ويفتقــر واحــد مــن بــني كل ثالثــة بالغــني إىل الحصــول عــىل حقــه الكامــل يف التعليــم. يف الواقــع، األطفــال الذيــن 
ــون أكــر عرضــة  ــوم الواحــد، يكون ــن يعيشــون عــىل أقــل مــن 2.٥ دوالر أمريــي للشــخص يف الي ينتمــون إىل أفقــر 10% مــن األرس، والذي



٨

وبشــكل غــري متناســب للتقــزم أو للتــرسب مــن املدرســة االبتدائيــة أو الحرمــان مــن الحصــول عــىل امليــاه الصالحــة للــرب والــرصف الصحــي 
ومســكن دائــم ومتــني. 

يف عــام 2012، اســتفاد شــخص واحــد عراقــي مــن بــني كل 10 أشــخاص مــن بعــض أنــواع برامــج الحاميــة االجتامعيــة مثــل شــبكة الحاميــة 
االجتامعيــة التــي تدعــم الفئــات الضعيفــة )مثــل األيتــام واألرامــل واملطلقــات وذوي االحتياجــات الخاصــة( ونظــام التقاعــد العــام. ومــع 
ذلــك، أحــد النتائــج التــي توصــل اليهــا هــذا التقريــر أنــه فقــط 12.٥% مــن فقــراء العــراق يســتلمون هــذه التحويــالت النقديــة لشــبكة 
الحاميــة االجتامعيــة. تــاركاً نحــو 272,000 شــخصاً يف فقــر مدقــع ونحــو ٥.٣٥ ميلــون شــخصاً فقــرياً بــدون مســاعدة مــن برامــج الحاميــة 
االجتامعيــة. عــالوة عــىل ذلــك، يلخــص التقريــر إىل أن الرائــح األكــر ثــراء مــن الســكان يف العــراق هــي يف الواقــع الريحــة املســتفيدة مــن 
٨2% مــن نفقــات الحكومــة عــىل التحويــالت النقديــة. ولطاملــا مثلــت الحاميــة االجتامعيــة سياســة تأمــني ضــد الفقــر وأداة لتعزيــز التنميــة 
الشــاملة، إال أنهــا التحقــق هــذه األغــراض يف العــراق. تكلــف هــذه الربامــج اآلن الحكومــة نحــو ٥.2٦ تريليــون دينــار عراقــي )٤.7 مليــار 

دوالر أمريــي( أو نحــو ٤.٥% مــن إجــاميل امليزانيــة الســنوية للبــالد.

إن نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة(، الــذي أُنشــئ يف عــام 1٩٩0 ملنــع وقــوع أزمــة غذائيــة نتيجــة للحــرب، قــدم حصــص الغــذاء 
األساســية لفائــدة ٩٦% مــن مجمــوع الســكان يف العــراق يف عــام 2012. وعــىل الرغــم مــن أن نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( يوفــر 
حصــص الغــذاء العامليــة، يســتفيد العراقيــون األكــر ثــراء مــن مــا يقــارب عــن ٨0% مــن إنفــاق الحكومــة عــىل هــذا النظــام وال يصــل ســوى 
الُخمــس )20.٥%( مــن إجــاميل اإلنفــاق الحكومــي عــىل نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( إىل الفقــراء واألشــخاص الذيــن يعيشــون يف 
فقــر مدقــع. رغــم أن ٩٨% مــن األطفــال يعيشــون يف أرسة تتلقــى حصــص غذائيــة، ال يــزال طفــل واحــد بــني أربعــة أطفــال دون ســن الخامســة 

ال يتلقــى حصــة غذائيــة، وهــو مايضــع فعاليــة النظــام محــل تســاؤل. 

ــك  ــع ذل ــراق، وم ــراء يف الع ــن الفق ــدة م ــة متزاي ــال أغلبي ــكل األطف ــال. أوالً، يُش ــة لألطف ــة موجه ــيس منح ــل إىل تأس ــذا الدلي ــو ه ويدع
فشــلت برامــج التحويــالت النقديــة الحاليــة يف الوصــول إىل معظــم األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر، فرتكــوا بــال حاميــة وُعرضــة ألشــكال 
خطــرية مــن الحرمــان مــن حقوقهــم. ثانيــاً، تؤثــر املســاعدة النقديــة تأثــريا مبــارشا عــىل النتائــج اإلمنائيــة لألطفــال وعــىل الحــد مــن الضعــف 
ــة  ــد اجتامعي ــة و فوائ ــع مجتمعي ــا مناف ــم يف طياته ــال وحرمانه ــر األطف ــن فق ــة م ــل الوقاي ــم. تحم ــه أرسه ــاين من ــذي تع ــادي ال االقتص
واقتصاديــة واجتامعيــة مهمــة و طويلــة املــدى. ونظــراً إىل أن االحتياجــات و مواطــن الضعــف بــني الذيــن يعانــون الفقــر املدقــع والفقــراء 

والضعفــاء، فــإن املســاعدة النقديــة التصاعديــة تعتــرب اآلليــة األكــر مالمئــة وعدالــة للتصــدي لفقــر األطفــال ومختلــف أنــواع الحرمــان.

ميثــل األطفــال غالبيــة متزايــدة مــن الفقــراء ويواجهــون خطــورة أكــرب يف الوقــوع يف براثــن الفقــر وخطــر الحرمــان مــن حقوقهــم كــام يتــم 
تركهــم عــىل نحــو متزايــد بــدون حاميــة اجتامعيــة. وتدعــو التوصيــات بشــأن السياســات املبنيــة عــىل األدلــة إىل رضورة مزيــد تخصيــص 
امليزانيــة الراعيــة للطفــل مــن أجــل تعزيــز الربمجــة والتخطيــط الالمركــزي املبنــي عــىل أدلــة ومــن أجــل تقديــم منحــة ذات فوائــد تصاعديــة 
لألطفــال ضمــن شــبكة الحاميــة االجتامعيــة القامئــة والتــي تســتهدف األطفــال الضعفــاء والفقــراء والذيــن يعانــون الفقــر املدقــع وتأســيس 

آليــة رصــد يف الوقــت الحــايل مــن شــأنها أن ترصــد فقــر األطفــال مبفهومــه األوســع.

ينبغــي إيــالء األطفــال األولويــة القصــوى يف أجنــدة صنــاع القــرار العاملــني يف مجــال إحــداث اســرتاتيجيات مكافحــة الفقــر. وال ميكــن املغــاالة 
ــاة مــن الفقــر فحســب، ولكــن أيضــاً  يف هــذه األولويــة العتبــار أن األطفــال ال ميثلــون غالبيــة الفقــراء ويواجهــون خطــرراً متزايــداً للمعان
ألنهــم يعانــون مــن نقــاط ضعــف يف ســن معينــة، مــا يعمــق يف أثــار الفقــر الضــارة و يؤثــر عــىل قدرتهــم عــىل النمــو بشــكل ال رجعــة فيــه.
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املقدمة والسياق الحايل   1

الخلفية والسياق  1.1

منــذ عــام 201٤، شــهد االقتصــاد العراقــي أزمــة شــديدة جــراء انخفــاض عائــدات النفــط بســبب تراجــع الطلــب العاملــي وزيــادة إحتياطــي 
النفــط يف الســوق الدوليــة ونتيجــة لتكلفــة الحــرب الدائــرة يف العــراق. كــام انخفــض إجــاميل الناتــج املحــيل للفــرد )الحــايل( بنســبة %2٨.٥ 
مــن ٦,٥00 دوالر أمريــي يف عــام 2012 إىل ٤,٦٣0 دوالر أمريــي يف عــام 201٥. ويُقــدر البنــك الــدويل انخفــاض إجــاميل الدخــل يف كافــة 
محافظــات العــراق  تقريبــاً )عــىل أســاس االســتهالك املنــزيل(، والــذي يشــمل كل مــن الدخــل مــن العمــل ومــن غــري العمــل )البنــك الــدويل، 
201٦( يعتمــد اقتصــاد العــراق بشــكل كبــري عــىل عائــدات النفــط، والتــي متثــل 7٥% مــن إجــاميل الناتــج املحــيل و التــي وفــرت ٩٥% مــن 

إجــاميل اإليــرادات االتحاديــة يف عــام 2012. 

وقــد أثــر انخفــاض ســعر النفــط يف الســوق الدوليــة بالســلب عــىل االقتصــاد العراقــي. فقــد انكمــش إجــاميل الناتــج املحــيل الفعــيل بنســبة 
2.1% يف عــام 201٤، ولكنــه انتعــش بعــد ذلــك ليبلــغ 2.٤% يف عــام 201٥، وتشــري تقديــرات صنــدوق النقــد الــدويل إىل أن إجــاميل الناتــج 
املحــيل ســريتفع يف عــام 201٦. ويرجــع هــذا نســبياً إىل زيــادة إنتــاج النفــط بنســبة 12.٥% يف عــام 201٥ وبزيــادة تُقــدر بنســبة 20% يف عــام 
201٦، مــن عــام 201٤. وقــد زاد العجــز يف الحســاب الجــاري منــذ عــام 201٤ نتيجــة النخفــاض عائــدات التصديــر بنســبة ٤7.٣% بســبب 

انخفــاض أســعار النفــط وتقلــص املصــدر الرئيــي إليــرادات الحكومــة. 

شكل ١.١: اتجاه إيرادات / إنفاق الحكومة العراقية

اتجاهات االيرادات / االنفاق (الدوالر األمري�)
١٢٠٫٠٠$

١٠٠٫٠٠$

٨٠٫٠٠$

٦٠٫٠٠$

٤٠٫٠٠$

٢٠٫٠٠$

-٢٠٫٠٠$

-٤٠٫٠٠$

٠٫٠٠$

ت
ارا

ملي

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٠ ٢٠١١

االيرادات عجز/فائضاالنفاق

املصدر: بيانات الحكومة العراقية املقدمة يف سبتمرب/أيلول ٢٠١٦ 
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الشكل ٢.١: إسقاطات عائدات النفط يف العراق ٢٠١٦ - ٢٠١٧

�
ري

أم
ر 

وال
 د

ون
ملي

املصدر: اإلسقاط املبني عىل صادرات وإنتاج النفط الشهري يف العراق. تبيع العراق النفط بسعر أقل ٤ دوالرات أمريكية للربميل من السوق األمريكية واألوروبية، ويعتمد اإلسقاط الفعيل 
لإليرادات عىل ذلك  

اتجاه اإليرادات الحكومية ٢٠١٥-٢٠١٧ بالدينار العراقي

٢٠١٧ (متوقع) ٢٠١٦ (الفعيل) ٢٠١٥ (الفعيل)

٩٠٫٠٠٠

٨٠٫٠٠٠

٧٠٫٠٠٠

٦٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠

٤٠٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠

٢٠٫٠٠٠

١٠٫٠٠٠

٠

٪٨٦

٧٩٫٠١١

٪١٤

٪٨٣

٪١٧

٤٦٫٢٩٥
٪٧٨

٪٢٢

٦٦٫٣٩٠

إج�يل اإليراداتاإليرادات غ  النفطيةالنفط واإليرادات املعدنية

وعــىل الرغــم مــن أنــه مل يتــم قيــاس الفقــر بشــكل منتظــم منــذ عــام 201٤، تُقــدر الحكومــة العراقيــة أن الفقــر داخــل األرس النازحــة داخليــاً 
قــد ارتفــع ليصــل إىل ٣٨% يف عــام 201٤، يف حــني وصــل معــدل الفقــر يف املحافظــات املتأثــرة بالــرصاع الحــايل يف العــراق )األنبــار ونينــوى( إىل 
٤1% يف عــام 201٤. تُقــدر نســبة الفقــر ضمــن عمــوم الســكان يف العــراق لتصــل إىل 2٣%. وتشــري الدراســات املبنيــة عــىل املســح االجتامعــي 
واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق أن ٥7% مــن جملــة الفقــراء يف العــراق هــم مــن األطفــال. وإذا ســلّمنا بــأن نفــس النســبة مــن فقــر األطفــال 
)٥7%( بــني الســكان النازحــني داخليــاً كــام هــو الحــال يف عمــوم الســكان يف عــام 2012، فــإن التقديــرات تشــري أن نحــو 7.٣ مليــون مــن 
األطفــال الفقــراء النازحــني داخليــاً ميثلــون ٤٥% مــن كافــة األطفــال النازحــني داخليــاً يف العــراق. وتزيــد معــدالت الفقــر يف املناطــق املتأثــرة 

بالــرصاع يف العــراق.  

الشكل ٣.١: معدالت الفقر يف العراق

املصدر: بيانات الحكومة التي تم الحصول عليها يف عام ٢٠١٦

٪٤١
٪٣٨

٪١٩

ية
ئو

امل
ة 

سب
الن

٪٤٥

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٠

٪٣٥

٪٢٥

٪١٥

٪٥

٪٢٣ ٪٢٣

٢٠٠٧ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ضمن النازح�
داخلياً (٢٠١٦)

املناطق التي يسيطر عليها
الرصاع الحايل (٢٠١٦)
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يوضــح الشــكل 2.1 اإلرتفــاع امللحــوظ يف الفقــر. وقــد خلــف تدهــور الوضــع االقتصــادي واألمنــي الكثــري مــن األرس الضعيفــة للغايــة وتقلصــاً 
يف إمكانيــة النفــاذ إىل الحصــص الغذائيــة مــن نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة(. وقــد أدى ارتفــاع معــدالت البطالــة وتعطــل شــبكات 
الحاميــة الرســمية وغــري الرســمية إىل الحــد مــن مرونــة األرس وجعلهــا أكــر عرضــة للوقــوع يف براثــن الفقــر واللجــوء إىل آليــات التعامل الســلبية. 

يبلــغ عــدد الســكان اإلجــاميل يف العــراق مابــني أكــر مــن ٣0 مليــون نســمة يف 2007 اىل أكــر مــن ٣٤ مليــون نســمة يف 2012 واىل أكــر مــن 
٣7 مليــون نســمة يف 201٦، ويعيــش أكــر مــن ثلثيهــم يف املناطــق الحرضيــة. يحتــل الشــباب النســبة األكــرب مــن الســكان. ويُشــكل األطفــال 
ــة  ــة برملاني ــرب العــراق- عــىل املســتوى اإلداري - جمهوري ــاً 20% أخــرى. يعت ــني 1٨-2٩ عام ــل الشــباب ب ــام ميث نحــو ٤٨% مــن الســكان، في
اتحاديــة تتكــون مــن 1٨ محافظــة )أو مقاطعــة( و120 منطقــة. وتُشــكل ثــالث محافظــات منطقــة الحكــم الــذايت يف كردســتان يف الشــامل.

ذكر ٢٠١٢

ذكر ٢٠٠٧

أنثى ٢٠٠٧

أنثى ٢٠١٢

الشكل ١.٤: األهرام السكانية، ٢٠٠٧ - ٢٠١٢

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق يف عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٢

التوزع السكا� (٪)

ية
مر

لع
ة ا

فئ
ال

٨٠ ف� فوق

٧٠-٧٤

٦٠-٦٤

٥٠-٥٤

٤٠-٤٤

٣٠-٣٤

٢٠-٢٤

١٠-١٤

٥-٩

٠-٤

٧٥-٧٩

٦٤-٦٩

٥٥-٥٩

٤٥-٤٩

٣٥-٣٩

٢٥-٢٩

١٥-١٩

٢,٥٧٫٥١٠ ٥ ٠ ١٠٧,٥٥٢,٥

خلفــت عقــود الــرصاع وعــدم االســتقرار االجتامعــي واالقتصــادي تحديــات متزايــدة أمــام أطفــال العــراق البالــغ عددهــم 1٦.2 مليــون طفــل 
للحصــول عــىل حقوقهــم وإمكاناتهــم الكاملــة. وفقــاً آلخــر مســح عنقــودي متعــدد املــؤرشات )اليونيســف، 2011(،1 تــم حرمــان نحــو ٥.٣ 

انظــر مكتــب اليونيســف يف دولــة العــراق، املكتــب املركــزي العراقــي لإلحصــاء، مكتــب إقليــم كردســتان اإلحصــايئ تقريــر عــام )2011( بعنــوان »رصــد حــاالت األطفــال والنســاء - املســح العنقــودي متعــدد   1
املــؤرشات بشــأن العــراق لعــام 2011: التقريــر النهــايئ«
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ــة  ــة عــىل األقــل مــن حقوقهــم يف الصحــة والغــذاء والتعليــم والحامي ــة أطفــال، مــن ثالث مليــون طفــل يف العــراق، أو واحــد مــن كل ثالث
والحصــول عــىل مــأوى مســتقر وامليــاه والــرصف الصحــي.

2.1: فقر األطفال وإسرتاتيجية التخفيف من الفقر

تتعهــد الحكومــة العراقيــة مبعالجــة نقــاط الحرمــان 
والضعــف التــي يواجههــا األطفــال العتبارهــا مســألة 
بالغــة األهميــة مســألة لنجــاح جهــود الحكومــة العراقيــة 
ــة  ــق التنمي ــة إىل تحقي ــر، باإلضاف ــىل الفق ــاء ع يف القض
ــة املنصفــة. كان العــراق مــن أوائــل  ــة واالقتصادي البري
الــدول املوقعــة عــىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل،2 وقــد 
جــددت الحكومــة العراقيــة التزامهــا تجــاه قضيــة حقــوق 
الطفــل، كــام جــددت رؤيتهــا املتعلقــة بهــذا الشــأن 
 ٣،2017  -201٣ العراقيــة  الوطنيــة  التنميــة  خطــة  يف 
تجــاه  اســرتاتيجيتها  العراقيــة  الحكومــة  اســتعرضت 
التخفيــف مــن الفقــر األوىل للســنوات 2010- 201٤،٤ 
بهــدف تقييــم حالــة فقــر الدخــل الحــايل يف البــالد، 
باعتبارهــا  النظــر يف االتجاهــات االقتصاديــة  وإعــادة 
أساســاً لتطويــر إســرتاتيجية التخفيــف مــن الفقــر الثانيــة 
لألعــوام 2017- 2021. كــام وافقــت اللجنــة العليــا املعنية 
بسياســات التخفيــف مــن الفقــر ووزارة التخطيــط عــىل 
إدراج عواقــب فقــر الطفــل يف اإلســرتاتيجية الجديــدة 

للتخفيــف مــن الفقــر لألعــوام 2021-2017. 

تهــدف الحكومــة العراقيــة، بدعم مــن منظمة اليونيســف، 
إىل التصــدي لــكل مــن املــؤرشات النقديــة وغــري النقديــة 
الفقــر  التخفيــف مــن  لفقــر األطفــال يف إســرتاتيجية 
ــطة إدراج  ــك بواس ــنوات 2017- 2021، وذل ــة للس القادم
فقــر األطفــال ونقــاط حرمانهــم يف صلــب ركائــز الحاميــة 
االجتامعيــة والتعليميــة وركائــز الوقايــة الصحيــة الخاصــة 

بإســرتاتيجية التخفيــف مــن الفقــر الثانيــة.  

3.1: النزوح الداخيل
 

اعتبــاراً مــن شــهر ديســمرب عــام 201٦، بلــغ عــدد النازحــني داخليــاً يف العــراق ٣.1 مليــون شــخص ونصفهــم مــن األطفــال. يعيــش النازحــون 
ــاين غــري  ــة املضيفــة )بنســبة 22%(، ويف املخيــامت )بنســبة 1٣%(، ويف املب يف أماكــن ســكن مســتأجرة )نســبة ٤٥%(، ويف املجتمعــات املحلي
ــة )بنســبة ٣.2%(. كــام  ــاين الديني ــاين املهجــورة )بنســبة 7.٥%(، ويف املســتوطنات غــري الرســمية )بنســبة ٤.٥%( ويف املب ــة بعــد واملب املكتمل
تعيــش الغالبيــة العظمــى مــن النازحــني يف املجتمعــات املضيفــة يف املحافظــات التــي ينتمــون إليهــا ويف إقليــم كردســتان، مــام يــؤدي إىل 
الضغــط املتزايــد عــىل الخدمــات املحليــة مبــا يف ذلــك املــدارس وامليــاه والــرصف الصحــي، وإدارة النفايــات الصلبــة واملرافــق الصحيــة، كــام 

يــؤدي إىل التنافــس عــىل الوظائــف. 

2   )صدقت عليها العراق يف 1٥ يونيو 1٩٩٤(.

٣  جمهورية العراق، وزارة التخطيط )201٣( »خطة التنمية الوطنية 201٣-2017: ملخص تنفيذي«.

جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ / كردستان - وزارة التخطيط / اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر ( 200٩ »االسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر«.  ٤

الحدود املحافظات

اململكة العربية
السعودية

0 100 200 300 km

200 mi1000

الشكل ٥.١: خريطة محافظات العراق

تركيا

الجمهورية
العربية
السورية

الجمهورية
اإلسالمية
اإليرانية

األنبار
بابل
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القادسية
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الكويت

األردن

الرمادي

صالح الدين

السلي�نية

السلي�نية

بعقوبة

دياىل

كركوك

اربيل

اربيل

نينوى

املوصل

بغدادبغداد

ذي قار

املثنى

النارصية

النجف

النجف

البرصة
البرصة

الخليج
العر�

ميسان
الع�رة

واسط

الكوت

الديوانية

الس�وة

حلة

سامراء

التأميم

دهوك
دهوك

الحدود الدولية

النهر الرئييس

املدينة الكربى (عاصمة املحافظة)

العاصمة

املصدر: الحكومة العراقية
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أدت الحــرب الدائــرة يف العــراق إىل تعطيــل الحصــول عــىل شــبكة الحاميــة االجتامعــي مبــا يف ذلــك نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينية(، 
والــذي يعــد مبثابــة نظــام عاملــي معنــي بالحصــص الغذائيــة، والــذي بــدأ العمــل بــه عــام 1٩٩0 ومــا زال معظــم العراقيــني يســعون حاليــاً 
ــة مــن نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة  ــوا عــىل الحصــص الغذائي ــال، بلغــت نســبة الســكان الذيــن حصل ــه. فعــىل ســبيل املث للوصــول إلي
التموينيــة( يف محافظتــي األنبــار ونينــوى، وهــام املحافظتــان األكــر تــرضراً مــن الــرصاع الحــايل يف العــراق، ٨1% و77% )عــىل التــوايل(، مقارنــة 
باملعــدل الوطنــي للتغطيــة البالــغ ٩٦.٥%. وحيــث أن التوزيــع يســتند إىل اإلقامــة، فــإن النازحــني داخليــاً يفتقــدون جــزءاً كبــرياً مــن الســعرات 

الحراريــة أثنــاء نزوحهــم. 

شكل رقم ٦.١: نسبة النازح� داخلياً وعددهم

٤٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

املصدر: البيانات الشهرية الخاصة �نظمة الهجرة الدولية

الفتيات النازحات
(٠-١٧ عام)

الفتيان النازحون
(٠-١٧ عام)

النازح� ١٨+

٪٢٣

٪٢٦

٪٥١

نسبة األطفال النازح� داخلياً (٠-١٧عام)
أغسطس ٢٠١٦

عدد األطفال النازح� داخلياً يف العراق
شهر أغسطس

اج�يل عدد
النازح� داخلياً

عدد األطفال
(٠-١٧)

٪٥١

٪٤٩

٠

ــاره مدخــالً  لقــد جــرى إعــداد هــذا التقريــر- والــذي يعــد تحليــالً شــامالً عــن فقــر األطفــال واتجاهاتــه يف األعــوام )2017-2012(- باعتب
أساســياً لصياغــة إســرتاتيجية التخفيــف مــن الفقــر الثانيــة القامئــة عــىل األدلــة املراعيــة لألطفــال.٥ قدمــت منظمــة اليونيســف نتائــج هــذا 
ــة  ــر إســرتاتيجية التخفيــف مــن الفقــر الثاني ــاًء عــىل طلــب مــن الحكومــة العراقيــة والبنــك الــدويل خــالل ورشــة عمــل تطوي ــر بن التقري
املنعقــدة يف أربيــل يف شــهر أكتوبــر/ تريــن األول عــام 201٦. كــام يطــرح هــذا التقريــر نتائــج تحليــل مــؤرشات فقــر األطفــال، ويقــدم 
سلســلة مــن التوصيــات بشــأن السياســات القامئــة عــىل األدلــة، بهــدف دعــوة الــركاء والنظــراء يف حــوار ســيايس مــن أجــل إعــامل كافــة 
حقــوق األطفــال يف العــراق. ومل يُجــرى يف العــراق أي مســح آخــر لــألرسة لقيــاس الفقــر منــذ إجــراء هــذا التحليــل بشــأن فقــر األطفــال يف 

عامــي 201٤/201٣ والقائــم عــىل املســح اإلجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012. 

تأجل نر التقرير ولكن جرى التحقق من صحة البيانات من التقرير مبعرفة الفريق الفني يف وزارة التخطيط واملكتب املركزي لإلحصاء يف العراق عام 201٥.  ٥
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اتجاهات النمو وعدم املساواة والفقر  2

النمو االقتصادي الرسيع وغري املتكافئ من عام 2٠٠٧ إىل عام 2٠12  1.2

منــذ عــام 2007 وحتــى عــام 2012، شــهد العــراق منــواً اقتصاديــاً مزدهــراً، وفقــاً ملديريــة الحســابات القوميــة. منــى الناتــج املحــيل اإلجــاميل 
منــواً تراكميــاً بنســبة ٦٤%، ومتوســط نصيــب الفــرد مــن معــدل النمــو بنســبة 7.٦% ســنوياً خــالل هــذه الفــرتة الزمنيــة. يعــد ذلــك خطــوة 
الفتــة للنظــر، مصحوبــة بنمــو ســكاين رسيــع بنســبة + 2.٥% ســنوياً. يوضــح نظــام الحســابات القوميــة أن النمــو االقتصــادي املتزايــد أدى إىل 

تحســن مامثــل يف مســتوى املعيشــة، نتيجــة لحــدوث الزيــادة يف االســتهالك املحــيل مبتوســط نســبة ٩.٤% ســنوياً.

زاد نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق األرسي مبعــدل ٥.٥% ســنوياً، أي مــا يعــادل زيــادة قدرهــا ٤٥,000 دينــار عراقــي/ للشــخص/ شــهرياً مــن عــام 
2007 حتــى ٦.2012 ويف عــام 2012، اتســعت الفــوارق الجغرافيــة يف نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق األرسي وأصبحــت جليــًة بــني املحافظــات 
ــت املحافظــات  ــب الفــرد مــن اإلنفــاق األرسي، يف حــني احتل ــة أدىن املســتويات يف نصي ــت املحافظــات الجنوبي ــة. واحتل واملناطــق العراقي

الشــاملية مــن إقليــم كردســتان ووســط العــراق أعــىل املســتويات. 7
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شكل رقم١.٢: النمو االقتصادي الرسيع وغ� املتكافئ من عام ٢٠٠٥-٢٠١٣

املصدر: مديرية الحسابات القومية، الجهاز املركزي العراقي لإلحصاء
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�و الناتج املحيل اإلج�يل (سنوياً ٪)نصيب الفرد من االستهالك املحيلنصيب الفرد من الناتج املحيل اإلج�يل

الجدول 1.2: منو معدل نصيب الفرد من اإلنفاق 2٠٠٧ - 2٠12

نصيب الفرد من اإلنفاق عام 2٠12
)بالدينار العراقي/ للشخص/ شهرياً(

متوسط النمو السنوي
)%( 2٠12 - 2٠٠٧

201,٤00٥.7بغداد

2٣٣,٣00٤.٣دهوك

1٤٩,2002.٨نينوى

٣0٣,000٣.٤السليامنية

20٥,700٥.٩كركوك

يعــد املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق مبثابــة مســح لــألرسة حيــث قــام بتنفيــذه مكتــب العــراق املركــزي لإلحصــاء باإلشــرتاك مــع مكتــب إحصــاء إقليــم كردســتان، والبنــك الــدويل يف عامــي   ٦
2012 و 2017.

تتميز االختالفات الجغرافية بدالالتها اإلحصائية حتى بعد السيطرة عىل فروق األسعار املكانية يف مختلف املحافظات.  7
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الجدول 1.2: منو معدل نصيب الفرد من اإلنفاق 2٠٠٧ - 2٠12

نصيب الفرد من اإلنفاق عام 2٠12
)بالدينار العراقي/ للشخص/ شهرياً(

متوسط النمو السنوي
)%( 2٠12 - 2٠٠٧

2٨2,700٣.٩أربيل

17٤,٥00٨.٥دياىل

172,100٤.٨األنبار

1٨٥,٦00٩.٤بابل

17٨,٣00٨.2كربالء

1٦7,100٦.٤واسط

1٨٣,200٩.7صالح الدين

211,٨00٩.1النجف

12٩,2001.٣القادسية

117,٦002.2املثنى

1٤0,٤00٣.٣ذي-قار

1٣2,7001.٣ميسان

1٨1,000٨.2البرصة

27٩,000٣.7كردستان

201,٤00٥.٨بغداد

1٦7,٨00٦.0بقية املحافظات

207,700٥.٥حرض

1٥2,٩00٦.٥ريف

1٩٠,4٠٠٥.٥العراق

ومــع ذلــك، عــزز النمــو االقتصــادي مــن عــام 2007 إىل 2012 الالمســاواة، حيــث يوجــد اختــالف كيل بــني املحافظــات األقــل واألكــر تقدمــاً. 
فلــم تـُـوزع الفائــدة مــن النمــو االقتصــادي بالتســاوي يف البــالد مــن عــام 2007 إىل 2012. أمــا عــىل الصعيــد الوطنــي، فــإن املعامــل الجينــي،٨ 
الــذي يعــد مقياســاً لعــدم املســاواة يف الدخــل، قــد ارتفــع مــن 2٨.٥% يف عــام 2007 إىل 2٩.٥% يف عــام 2012. وعــىل الرغــم مــن زيــادة عــدم 

التكافــئ، مــن الجديــر باملالحظــة أن مســتوى عــدم املســاواة يف العــراق ال يــزال يف أدىن معدالتــه يف املنطقــة.

أمــا يف العــراق، وعــىل الرغــم مــن الزيــادة يف عــدم التكافــئ، إال أن النمــو االقتصــادي اإليجــايب أدى إىل االنخفــاض يف معــدالت الفقــر. فيــام 
انخفــض مســتوى الفقــر مــن 22.٩% يف عــام 2007 إىل 1٨.٨% يف عــام 2012. كــام انخفــض مســتوى عمــق الفقــر وحدتــه مــن عــام 2007 
إىل عــام 2012. كــام هبــط مــؤرش فجــوة الفقــر، وهــو مقيــاس لشــدة الفقــر بــني الفقــراء، مــن ٤.٥% يف عــام 2007 إىل ٤.1% يف عــام 2012. 
وباملثــل، انخفــض مــؤرش مربــع فجــوة الفقــر مــن 1.٣٩% إىل 1.٣٦%، ويعــد مقياســا يتأثــر بالتغــريات يف كل مــن متوســط نصيــب الفــرد مــن 

اإلنفــاق األرسي للفقــراء وعــدم املســاواة يف نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق األرسي بــني الفقــراء. 

يعــد املعامــل الجينــي مبثابــة مقيــاس ملــدى انحــراف توزيــع الدخــل بــني األفــراد أو األرس يف أحــد البلــدان عــن التوزيــع املتســاوي متامــاً. ومتثــل قيمــة 0 املســاواة املطلقــة، أمــا قيمــة 100 متثــل عــدم املســاواة   ٨
. ملطلقة ا
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مل تكــن إجــراءات التخفيــف مــن الفقــر موحــدة يف جميــع أنحــاء البــالد. يف حــني شــهدت معظــم املحافظــات تقدمــاً كليــاً، ومل يظهــر إال عــدد 
قليــل مــن االســتثناءات امللحوظــة. فعــىل ســبيل املثــال، انخفــض الفقــر يف بغــداد انخفاضــاً ضئيــالً ومل يكــن واضحــاً إحصائيــاً. وينطبــق الــيء 
نفســه عــىل إقليــم كردســتان، وهــي منطقــة تضــم أدىن معــدالت الفقــر، حيــث مل يكــن انخفــاض الفقــر ذات داللــة إحصائيــة، إال يف دهــوك. 

وكذلــك مل تكــن زيــادة نســبة الفقــر يف املثنــى مــن ٤٨.٨% إىل ٥2.٣% ذات داللــة إحصائيــة. 

الجدول 2.2: نسبة انتشار الفقر )%( من حيث املساحة الجغرافية، من عام 2٠٠٧ إىل عام 2٠12

الداللةالناتجالفرق2٠٠٧2٠12املنطقة

**-2.٤7-٩.٣٥.٨٣.٥دهوك

***2٣.0٣٤.٥11.٣٣.٩٥نينوى

*-1.٩0-٣.٣2.01.٣السليامنية

-0.٣٣-٩.٨٩.10.٨كركوك

٣.٤٣.٦0.20.2٦أربيل

***-٣.٩٤-٣٣.120.٥12.٦دياىل

***-2.٦7-20.٩1٥.٤٥.٦األنبار

-0.٥٥-12.٨12.00.٨بغداد

***-٨.0٨-٤1.21٤.٥2٦.7بابل

***-٤.٤٦-٣٦.٩12.٤2٤.٦كربالء

***-٣.1٤-٣٤.٨2٦.1٨.٨واسط

***-٩.01-٣٩.٩1٦.٦2٣.٤صالح الدين

***-٣.77-2٤.٤10.٨1٣.7النجف

***٣٥.0٤٤.1٨.7٣.٣2القادسية

٤٨.٨٥2.٥٣.٥1.21املثنى

***٣2.0٤0.٩٨.٨٣.0٩ذي-قار

***2٥.٣٤2.٣1٦.7٥.٣٦ميسان

***-٤.12-٣2.11٤.٩17.٣البرصة

**-2.٤٣-٤.7٣.٥1.2كردستان

-0.٥٥-12.٨12.00.٨بغداد

***-٦.٥٦-٣0.22٤.٤٥.٩بقية املحافظات

***-7.٩٦-٣٩.٣٣0.7٨.٩ريف

***-٣.٣2-1٦.11٣.٥2.7حرض

***-٦.12-22.٨٧1٨.٩4.٠٧العراق

املصــدر: تقديــرات منظمــة اليونيســف بشــأن املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرسة يف العــراق يف عامــي 2007 و2012. مالحظــات: جــرى تصحيــح األخطــاء القياســية مــع األخــذ يف االعتبــار 
تصميــم النمــوذج الصعــب لــكال املســحني. يحتــوي امللحــق أ عــى التفاصيــل. تشــر عالمــة النجمــة يف العمــود األخــر إىل مســتوى الثقــة الخاصــة بتغــر الفقــر: حيــث متاثــل عالمــة *** ٪99، 

ومتاثــل عالمــة ** 95٪، وعالمــة * ٪90
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املخاطر عىل األطفال من الفقر  2.2

يتعــرض األطفــال - الذيــن يعتــربون أفــراداً تقــل أعامرهــم عــن 1٨ عامــاً - ألعــىل معــدالت مخاطــر الفقــر مــن بــني جميــع الفئــات العمريــة 
مــن الســكان. يتضــح يف النتائــج الرئيســية يف هــذا التقريــر تزايــد خطــر الفقــر عــىل األطفــال تزايــداً ملحوظــاً لعامــي 2007 و 2012، عــىل 
الرغــم مــن انخفــاض معــدل الفقــر بشــكل عــام. ففــي عــام 2012، تعــرض األطفــال للمزيــد مــن خطــر الفقــر بنســبة 2٥%، مبعــدل أعــىل 
مــن الفئــات العمريــة األخــرى مــن الســكان، مقارنــة بنســبة 17% يف عــام 2007. حيــث يقــل التعــرض لخطــر الفقــر يف العــراق مــع التقــدم يف 
العمــر.٩ تــؤدي كال النتائــج إىل اســتنتاج مفــاده أن األطفــال يســتحقون األولويــة القصــوى يف أجنــدة صنــاع القــرار بهــدف وضــع اســرتاتيجيات 

مكافحــة الفقــر.

الشكل ٢.٢: مخاطر الفقر حسب العمر لعامي ٢٠٠٧ - ٢٠١٢

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق لعامي ٢٠٠٧ و٢٠١٢
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ينطبق االتجاه ذاته عىل كال املسحني لسنوات.  ٩
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الفقر النقدي لألطفال  3

يتبايــن توزيــع ســكان العــراق فيــام يخــص األطفــال. وبحلــول عــام 2012، بلــغ عــدد األطفــال يف املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة 
ــاً للمســح  ــون ٤٨% مــن مجمــوع ســكان العــراق )وفق ــاً، وميثل ــون طفــل، وهــم األطفــال البالغــون أقــل مــن 1٨ عام يف العــراق 1٦.٣ ملي
االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق لعــام 2012(. ارتفــع العــدد الــكيل لألطفــال يف العــراق مبقــدار 2.1 مليــون بــني عامــي 2007 و 

2012، وتضــم مــا يقــارب تســعة مــن أصــل عــرة أرس عراقيــة طفــالً واحــداً عــىل األقــل. 

انخفــض معــدل الفقــر املدقــع بــني األطفــال، بــني عامــي 2007 و 2012، عــىل مســتوى جميــع الفئــات العمريــة. انخفضــت نســبة الفقــراء من 
األطفــال مــن 2٦.٥% يف عــام 2007 إىل 22.٩% يف عــام 2012. ومــع ذلــك، تســبب النمــو الســكاين الرسيــع يف العــراق مــن + 2.٥% إىل ٣% ســنوياً، 
مصحوبــاً مبعــدل الخصوبــة الــكيل ٤.٨٦ )طبقــاً لفيــاض 2012(، يف زيــادة العــدد اإلجــاميل لألطفــال بأكــر مــن مليــوين شــخص. تنقســم اآلثــار 
الكليــة لهــذه االتجاهــات إىل شــقني. أوالً، بــني عامــي 2007 و2012، ظــل العــدد الــكيل لألطفــال الفقــراء ثابتــاً )بانخفــاض مــن ٣.7٤ مليــون 
إىل ٣.70 مليــون طفــل(. ثانيــاً، فــإن نصيــب األطفــال مــن بــني الفقــراء يف العــراق قــد ارتفــع مــن ٥٤% يف عــام 2007 إىل ٥7.٦% يف عــام 2012. 

يتنــاول هــذا الفصــل توزيــع فقــر األطفــال والعوامــل التــي تســاهم يف الزيــادة والنقصــان يف نســبة فقــر األطفــال خــالل الفــرتة مــن عــام 
2007 إىل عــام 2012. وبشــكل عــام، ظــل فقــر األطفــال مســتقراً، مــع قــدر كبــري مــن التبايــن يف مختلــف املحافظــات. ومــع ذلــك، فقــد ارتفع 
خطــر فقــر األطفــال. مييــل األطفــال يف املناطــق الريفيــة ليكونــوا أكــر فقــراً عــىل نحــو طفيــف مقارنــًة بنظرائهــم يف املناطــق الحرضيــة، 
كــام تتعــرض البنــات واألوالد ملخاطــر الفقــر املتشــابهة. متثــل مشــاركة القــوى العاملــة مــن الوالديــن مــؤرشاً أساســياً لفقــر األطفــال، وترتفــع 
معــدالت فقــر األطفــال عندمــا يكــون رب األرسة أميّــاً. وباملثــل، مــن املتوقــع أن ترتقــع مســتويات فقــر األطفــال يف األرس األكــرب حجــامً. فعــىل 
الرغــم مــن وجــود انخفــاض نســبي يف أعــداد األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع، فــإن هــذه األعــداد آخــذة يف االرتفــاع، ويتأثــر 

بهــا األطفــال عــىل نحــو غــري متناســب.

الجدول 1.3: حجم معدالت الفقر وحصتها حسب العمر لعامي 2٠٠٧ و2٠12

2٠٠٧2٠12

شاركنسبة الفقر )%(الفقراءمقدار الفقر )%(نسبة الفقر )%(الفقراءالفئة العمرية

1-0٥2٨,٥٥٥2٩.07.7٤٦٦,0٥٩22.27.2

٤-2٦٩1,2٤٤2٦.٩10.0٦77,2٤٨22.210.٥

٥-٩1,07٣,12٨27.01٥.٦1,10٤,0٩٣2٣.717.2

1٤-10٩٤2,٩٥72٦.11٣.7٩77,1٨٨2٣.٦1٥.2

17-1٥٥07,٦7٨2٣.٨7.٤٤77,٦7٩21.٣7.٤

2٤-1٨٨٦٥,٤٣121.٣12.٦7٦٣,21٣1٦.٥11.٩

2٩-2٥٥1٨,٤٥٨20.٥7.٥٣77,٣7٤1٥.0٥.٩

٣-٣٩0٨0٣,٩٦٥20.211.7٦٤7,٩٥01٦.110.1

٤-٤٩0 ٣7٥,٩1٥17.٥٥.٥٤٩٩,٨٩٨1٦.27.٨

٥-٥٩0٣2٩,٤٣٦1٨.٩٤.٨20٤,2٣٥11.٥٣.2

٦-٦٤07٤,٤٨٣1٣.٦1.1٩1,2171٣.٤1.٤

+٦٥172,٣٩717.٣2.٥1٤٤,0٨٤12.72.2

٦,٨٨3,٦4٧22.٩1٠٠.٠٦,43٠,23٨1٨.٩1٠٠.٠كافة األعامر

3,٧43,٥٦22٦.٥٥4.43,٧٠2,2٦٧22.٩٥٧.٦األطفال

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق لعامي 2007 و2012
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يشــري معــدل عــدد الفقــراء ونصيبهــم حســب العمــر إىل أن األطفــال مــن كافــة األعــامر قــد اســتفادوا مــن الجهــود الراميــة إىل التخفيــف 
مــن الفقــر مــن عــام 2007إىل عــام 2012، مــع اســتثناء ملحــوظ لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٥-1٤ عامــاً. ارتفعــت نســبة األطفــال 
ــري  ــري إىل التأث ــد كب ــك إىل ح ــع ذل ــام 2012، ويرج ــام 2007 إىل ٣2.٤% يف ع ــن 2٩.2% يف ع ــة م ــة العمري ــذه الفئ ــر يف ه ــدالت الفق يف مع

الدميوغــرايف عــىل منــو الســكان، حيــث ُولــد املزيــد مــن األطفــال يف أرس فقــرية. 

وقــد تضــاءل عمــق الفقــر )حســب مــؤرش فجــوة الفقــر( مــع مــرور الوقــت، ولكــن بدرجــة أقــل مــن نســبة الفقــر. ويعــد ذلــك صحيحــاً خاصــة 
بالنســبة لألطفــال بــني ســنتني وأربــع ســنوات مــن العمــر. وتوجــد مــؤرشات عــىل تدهــور مســتويات املعيشــة لألطفــال بني عامــي املســح )2007-

2012(، عــىل وجــه الخصــوص، كــام فشــلت شــدة الفقــر )مربــع فجــوة الفقــر( يف االنخفــاض بــني الرائــح األصغــر مــن الســكان. ويشــري ذلــك إىل 
ارتفــاع نســبة عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل بــني الفقــراء، ومصحوبــة باحتامليــة مالحظة نســب للذيــن يعانون مــن الفقــر املدقع بــني األطفال.

الجدول 2.3: معدالت الفقر وعمق جذوره وشدته حسب العمر لعامي 2٠٠٧ و2٠12

2٠٠٧2٠12

الشدةالعمقاملعدالتالشدةالعمقاملعدالتالفئة العمرية

1-02٩.0٥.٥1.٦22.2٤.٩1.٦

٤-22٦.٩٥.71.٨22.2٤.٩1.٦

٥-٩27.0٥.71.٨2٣.7٥.٣1.٨

1٤-102٦.1٥.٤1.72٣.٦٥.٣1.٨

17-1٥2٣.٨٤.٦1.٤21.٣٤.٦1.٥

2٤-1٨21.٣٤.11.21٦.٥٣.٤1.1

2٩-2٥20.٥٣.٩1.21٥.0٣.21.0

٣-٣٩020.2٣.٨1.11٦.1٣.٦1.2

٤-٤٩0 17.٥٣.٤1.01٦.2٣.٤1.1

٥-٥٩01٨.٩٣.٥1.111.٥2.٣0.7

٦-٦٤01٣.٦2.٦0.٨1٣.٤2.70.٩

+٦٥17.٣٣.٥1.112.72.٨0.٩

22.٩4.٥1.41٨.٩4.11.4الكثافة السكانية

2٦.٥٥.41.٧22.٩٥.11.٧األطفال

املصــدر: تقديــرات منظمــة اليونيســف بشــأن املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرسة يف العــراق يف عامــي 2007 و2012. مالحظــة: تشــر »نســبة« إىل نســبة الحجــم، و«عمــق« إىل مــؤرش فجــوة 
الفقــر، و«شــدة« إىل مــؤرش مربــع فجــوة الفقــر. )انظــر فوســر، جريــر وثوربيــك )1984( ورافاليــون )1994(

االختالفات الجغرافية يف معدالت فقر األطفال  1.3

تختلــف نســبة فقــر األطفــال بشــكل ملحــوظ بــني املحافظــات العراقيــة. ويبــدو ذلــك جليــاً يف كال العامــني الذيــن أجــري فيهــام املســح. يف 
عــام 2012، تراوحــت نســبة األطفــال الذيــن تــم تصنيفهــم كفقــراء مــن أقــل مــن 10% يف الســليامنية )2.٩%( وأربيــل )٥.1%( ودهــوك )٥.%7( 
إىل أكــر مــن ٤٥% يف املثنــى )٥٦.٥%( والقادســية )٤٨%( وميســان )٤7%( وذي-قــار )٤٦.٤%(. فالتــدرج الجغــرايف مثــري لإلعجــاب وأكــر مــن 

ذلــك يف حــال تــم تقســيم املحافظــات إىل مناطــق حرضيــة ومناطــق ريفيــة.
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فبالنظــر فقــط إىل التغــريات ذات الداللــة اإلحصائيــة، ال تــزال هنــاك فــوارق جغرافيــة ملحوظــة. ففــي أحــد الجانبــني، توجــد محافظــات 
انخفضــت فيهــا معــدالت فقــر األطفــال بشــكل ملحــوظ، مثــل بابــل )-٣0.7%( وكربــالء )-2٦%( وصــالح الديــن )-2٥.1%(. أمــا عــىل الجانــب 

اآلخــر، توجــد محافظــات زادت فيهــا نســبة فقــر األطفــال، مثــل ميســان )+17.٨%( ونينــوى )+12.2%( وذي-قــار )+%11(. 

يشــري مثــل هــذا التوزيــع املتفــاوت يف معــدالت الفقــر اإلقليمــي إىل أن فوائــد النمــو االقتصــادي ال تتدفــق عــىل قــدم املســاواة عــرب املناطــق 
املختلفــة. ويعتــرب هــذا أحــد هواجــس السياســة الرعيــة، فيــام تكتــي محاربــة االختالفــات اإلقليميــة أهميــة خاصــة يف الســياق العراقــي، 

نظــراً لــرضورة تعزيــز التامســك االجتامعــي يف البــالد. 

الجدول3.3: معدالت الفقر بالنسبة لعدد األطفال )%( حسب املحافظات، 2٠٠٧ - 2٠12

الداللةالناتجالفرق2٠٠٧2٠12املنطقة

1٤.٤1٤.٩0.٥0.2٨بغداد

**-2.2٦-11.٨7.٥٤.2دهوك

***2٥.٩٣٨.٥12.2٤.1٥نينوى

*-1.71-٤.٨2.٩1.٩السليامنية

11.٣12.00.70.2٦كركوك

٤.7٥.10.٥0.٤٨أربيل

***-٣.٣٤-٣٩.22٤.٥1٤.7دياىل

**-2.٤7-2٣.٤17.٤٦.0األنبار

***-7.٩1-٤7.٨17.1٣0.7بابل

***-٣.٨٨-٤1.٨1٥.٨2٦.0كربالء

***-٣.1٤-٣٩.72٩.٣10.٦واسط

***-٨.٨٩-٤٤.٣1٩.٣2٥.1صالح الدين

***-٣.10-2٩.٦1٤.11٥.٦النجف

***٣٩.٩٤٨.07.72.٦٣القادسية

٥٤.0٥٦.72.٤0.77املثنى

***٣٥.2٤٦.٤11.0٣.٨٣ذي-قار

***2٩.0٤7.117.٨٤.٩٥ميسان

***-٣.٨7-٣٤.٣1٨.٨1٥.7البرصة

**-2.٣2-٦.٥٤.٩1.٦كردستان

1٤.٣1٤.٩0.٦0.٣٤بغداد

***-٥.٨٥-٣٤.12٨.٤٥.٩بقية املحافظات

***-٦.7٤-٤2.٦٣٤.1٨.٨ريف

***-2.0٩-1٨.٨1٦.72.2حرض

***-4.٦3-2٦.٥22.٩3.٨العراق

املصــدر: تقديــرات منظمــة اليونيســف بشــأن املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرسة يف العــراق يف عامــي 2007 و2012. مالحظــات: لقــد تــم التمهيــد لأخطــاء القياســية مــع الوضــع يف االعتبــار 
التصميــم املعقــد للعينــة للمســحني. يحتــوي امللحــق أ عــى التفاصيــل. تشــر عالمــة النجمــة يف العمــود األخــر إىل مســتوى الثقــة الخاصــة بتغــر الفقــر: حيــث متاثــل عالمــة *** 99٪، ومتاثــل 

عالمــة ** 95٪، وعالمــة * ٪90
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االنقسامات الريفية - الحرضية وخطر الفقر عىل األطفال  1.3

ــن يعيشــون يف املناطــق  ــال الذي ــوازن اإلقليمــي يف معــدالت واتجاهــات الفقــر. فاألطف ــالل الت ــة الخت ــد مــن األســباب املؤدي توجــد العدي
الحرضيــة معرضــون لخطــر الفقــر بنســبة أقــل بكثــري مــن األطفــال الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة. يف عــام 2007، كان األطفــال الذيــن 
يعيشــون يف املناطــق الريفيــة معرضــون لخطــر الفقــر أكــر مرتــني مــن نظرائهــم يف املناطــق الحرضيــة. وقــد تقلصــت »امليــزة الحرضيــة« بــني 
عامــي 2007 و2012، ويشــري خطــر الفقــر يف املناطــق الريفيــة إىل امليــل إىل الزيــادة منــذ الطفولــة ووصــوالً إىل ســن 1٤ عامــاً. ويف املناطــق 
الريفيــة، ال تختلــف خطــورة الفقــر بشــكل كبــري خــالل حيــاة الطفــل. يالحــظ انخفــاض طفيــف يف خطــر الفقــر مــع تقــدم الســن يف املناطــق 

الحرضيــة، ورمبــا يعــود ذلــك إىل ارتفــاع فــرص املشــاركة يف القطــاع غــري الرســمي. 

فعــىل الرغــم مــن حاجــة األطفــال الصغــار امللحــة يف املناطــق الريفيــة، توجــد أيضــاً أنــواع مــن الحرمــان واإلقصــاءات املحــددة لألطفــال 
الصغــار يف الســياق الحــرضي. فعــىل ســبيل املثــال، يف البيئــة ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، تعتــرب املراحيــض والتهوئــة والــرصف الصحــي 
واملســاحات املفتوحــة للعــب وتوافــر املرافــق الرتفيهيــة مــن العوامــل الهامــة مــن اجــل رفاهيــة الطفــل. فاملنــازل املتكدســة وعــدم األمــان 

عــىل مســتوى األحيــاء يقيــد حركــة األطفــال ويُصعــب عليهــم لقــاء اآلخريــن واملشــاركة يف مجتمعاتهــم. 

٢٠٠٧ ٢٠١٢
٠٫٥

٠٫٤٥

٠٫٤
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٠٫٣
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٠٫٢

٠٫١٥

٠٫١
١-٠ ٤-٢ ٩-٥ ١٤-١٠ ١-١٧٠-١٥ ٤-٢ ٩-٥ ١٤-١٠ ١٧-١٥

٠٫٥

٠٫٤٥

٠٫٤

٠٫٣٥

٠٫٣
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٠٫٢

٠٫١٥

٠٫١

الشكل ١.٣: مخاطر الفقر حسب السن واملناطق الحرضية-الريفية، ٢٠٠٧ و٢٠١٢

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. مالحظة: امللحق أ يصف املنهجية
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الجنس ومخاطر الفقر عىل األطفال  3.3

يشــري تحليلنــا أن الفــرق يف خطــر الفقــر بــني األوالد والبنــات يف العــراق طفيــف وغــري ملحــوظ مــن الناحيــة اإلحصائيــة. وقــد تــم الحصــول 
عــىل القيــم املتوقعــة مــن الرســم البيــاين مــن خــالل تقديــر منــاذج االنحــدار البســيطة )انظــر امللحــق أ(، حيــث أننــا فرقنــا بــني فقــر األطفــال 
وفقــاً لــكل مــن ســن )1 و2 لألطفــال( نوعهــم متيــل البنــات إىل التعــرض بنســبة أكــرب قليــالً لخطــر الفقــر مــن األوالد عــرب جميــع الفئــات 

العمريــة، ومــع ذلــك، الفــارق ليــس كبــرياً ونســتخلص مــن ذلــك أن خطــر الفقــر متامثــل يف صفــوف األوالد والبنــات. 
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

الشكل٢.٣: خطر الفقر حسب العمر والنوع، ٢٠١٢
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خطر الفقر عىل األطفال حسب املحافظة  4.3

يســتحق البُعــد الجغــرايف لفقــر األطفــال تحليــالً عميقــاً. فعــىل ســبيل املثــال، يف عــام 2007، مــن بــني ٥٤% مــن األطفــال الذيــن يعيشــون يف 
أرس فقــرية، تحتــل محافظــة املثنــى املرتبــة الثانيــة يف البــالد مــن حيــث نســبة الفقــر بــني األطفــال. ويبــدو الوضــع املتميــز للمثنــى واضحــاً 
للعيــان يف الشــكل ٣.٣. وعــىل الرغــم مــن وجــود معــدل منــو جيــد نســبياً، زادت نســبة الفقــر بــني األطفــال يف عــام 2012، مــام يوحــي بــأن 

املثنــى تســتحق أولويــة عليــا يف جــدول أعــامل إســرتاتيجية التخفيــف مــن الفقــر.

ويف مثــال آخــر، فقــد تضاعــف تقريبــاً عــدد األطفــال الفقــراء يف نينــوى مــن ٣٨2,11٨ طفــل يف 2007 إىل ٦٦2,٦٤0 يف 2012. يف املقابل، خفضت 
بابــل، التــي حققــت أعــىل معــدل للتخفيــف مــن الفقــر، عــدد األطفــال الفقــراء إىل النصــف مــن ٣٦٦,0٤7 طفــل إىل 1٥٨,٦٨٤ طفــل. وقــد 
أبلــت بغــداد بــالًء حســناً فيــام يتعلــق بالنمــو ولكــن مل تبــيل جيــداً فيــام يتعلــق بتوزيع الفوائــد عــىل األطفــال. يف بغداد، ظلــت نســبة الفقراء 

مســتقرة بشــكل ملحــوظ مــع مــرور الوقــت )حــوايل نصــف مليــون طفــل، مــا يعــادل 1٤-1٥% مــن مجمــوع األطفــال يف بغــداد(.
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق يف عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٢. مالحظة: �ثل كل فقاعة محافظة (يتناسب حجم الدائرة مع حجم السكان). 
تش¨ الفقاعات الحمراء إىل عام ٢٠٠٧ والفقاعات الزرقاء إىل عام ٢٠١٢. عندما تتحول الفقاعة أفقياً من اليسار إىل اليم©، يكون التفس¨ ارتفاع متوسط مستويات املعيشة يف هذه املحافظة، 

وعندما تتحول الفقاعة رأسياً، عىل سبيل املثال، من أعىل إىل أسفل، يكون التفس¨ انخفاض نسبة الفقر ب© األطفال. يلتقط الشكل مجموعة متنوعة وواسعة من مسارات املحافظات

الشكل٣.٣: حركة فقر األطفال، ٢٠٠٧ و٢٠١٢

٢٠٠٧

٢٠١٢

نصيب الفرد من اإلنفاق
(٢٠١٢  ألف دينار عراقي/ للشخص/ شهريًا لعام)
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ميسان

ميسان

ذي قار
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نينوى

األنبار

األنبار

واسط

دياىل

ذي قار
البرصة

البرصة

بابل

بابل

صالح الدين

صالح الدين

كربالء

كربالء

النجف

النجف
بغداد

بغداد

كركوك
كركوك

دهوك
دهوك

اربيل السلي�نية السلي�نية
اربيل

بــني عامــي 2007 و2012، متكنــت بعــض املحافظــات الفقــرية مــن تحســني معــدالت الفقــر بــني األطفــال، يف حــني مل تتمكــن مــن ذلــك بعــض 
املحافظــات األخــرى. يف الشــكل ٤.٣، تشــري الزاويــة اليــرسى العليــا مــن الرســم البيــاين إىل املحافظــات ذات أقــل مســتويات معيشــة يف عــام 
2007 ولكــن التــي عانــت مــن أعــىل معــدل للتخفيــف مــن الفقــر بــني عامــي 2007 و2012. فقــد متكنــت محافظــات بابــل وكربــالء وصــالح 
الديــن مــن خفــض معــدالت الفقــر بــني األطفــال. أمــا يف الزاويــة اليــرسي الســفىل مــن الرســم البيــاين، فشــلت كل مــن القادســية وذي-قــار 
ونينــوى وميســان يف توزيــع فوائــد النمــو االقتصــادي عــىل األطفــال وزاد معــدل الفقــر بــني األطفــال بــني عامــي 2007 و2012. وقــد شــهدت 
محافظــات إقليــم كردســتان، التــي تعتــرب أكــر ثــراء يف املتوســط مــن بقيــة محافظــات العــراق، نســبة متوســطة يف التخفيــف مــن الفقــر. 
فيــام تعــرف كل مــن محافظــات البــرصة وديــاىل والنجــف وواســط واألنبــار انخفاضــاً يف معــدالت الفقــر بــني األطفــال، حتــى لــو مل تكــن 

وتــرية االنخفــاض عــىل النحــو املوضــح يف املجموعــة األوىل.
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق يف عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٢

الشكل٤.٣: مواكبة الفقر، ٢٠٠٧-٢٠١٢
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نصيب الفرد من اإلنفاق األويل
(ألف دينار عراقي/ للشخص/ شهرياً لعام ٢٠١٢)

نينوى

بغداد

دهوك
السلي�نية

اربيل

القادسية

ميسان

ذي قار

املثنى

األنبار

النجف

واسط

دياىل البرصة

بابل

صالح الدين

كربالء

مشاركة القوى العاملة من اآلباء ومخاطر الفقر بني األطفال  ٥.3

يؤثــر وضــع مشــاركة القــوى العاملــة مــن أربــاب األرس تأثــرياً ملحوظــاً عــىل احتامليــة ســقوط طفــل يف براثــن الفقــر. فخطــر الفقــر يتغــري 
حســب ســن الطفــل والحالــة الوظيفيــة لــرب األرسة. يزيــد اآلبــاء العاطلــني أو اآلبــاء غــري املشــاركني يف القــوى العاملــة مــن خطــر الفقــر بــني 
األطفــال بنســبة ال تقــل عــن 1٥ نقطــة مئويــة. فاألطفــال ذوي اآلبــاء العاملــني معرضــون لخطــر الفقــر بنســبة 20% مقارنــة بنســبة ٣٥% بــني 

األطفــال ذوي اآلبــاء العاطلــني.
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الشكل٥.٣: خطر الفقر حسب العمر وحالة القوى العاملة لرب األرسة، ٢٠١٢
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

غ� املشارك	 يف القوى العاملة العاطل	العامل	

تعيــش أكــرب نســبة مــن األطفــال الفقــراء يف األرس التــي يرأســها أفــراد عاملــني يف مجــال الزراعــة. عــىل الرغــم مــن انخفــاض معــدل الفقــر 
بــني األطفــال الذيــن يعيشــون عــىل الزراعــة مــن ٤٣.٩% يف عــام 2007 إىل ٣٥.٩% يف عــام 2012، فقــد تغــريت نســبة خطــورة الفقــر بــني 
األطفــال بشــكل طفيــف )مــن 17٥ إىل 1٦٩(. يف الواقــع، فقــد زادت خطــورة الفقــر بشــكل ملحــوظ يف قطــاع البنــاء والتشــييد، الــذي غالبــاً 

مــا يفصلــه خــط مشــوش عــن قطــاع الزراعــة، )مــن 1٣0 يف عــام 2007 إىل 1٦٤ يف عــام 2012(.

الجدول 4.3: معدالت الفقر بني األطفال حسب النشاط االقتصادي لرب االرسة، 2٠12-2٠٠٧

2٠٠٧2٠12

خطر الفقرالحجم )%(الكثافة السكانيةخطر الفقرالحجم )%(الكثافة السكانية

1,٨٤٣,0٤2٤٣.٩17٥1,٤1٦,7٦٩٣٥.٩1٦٩الزراعة

1,012,٣٨٥2٥.0٩٩1,٣٤0,٨0٤1٣.٩٦٦التعدين

1,1٦٨,٤٤٤٣2.71٣01,٣٦7,٣٥0٣٤.٨1٦٤التشييد والبناء

2,011,7٨٥1٩.27٦1,٨٥٥,0٨٥1٣.٤٦٣التجارة

1,٥٤٦,٥1٦2٣.٣٩21,٨71,٨0٨2٦.712٦النقل

٥7٩,17210.٨٤٣1,٥٤٨,٥2٤1٥.77٤املايل املؤقت

1,1٦٨,٥7٨1٥.٤٦11,1٦٩,٩221٦.٥7٨اإلدارة العامة
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الجدول 4.3: معدالت الفقر بني األطفال حسب النشاط االقتصادي لرب االرسة، 2٠12-2٠٠٧

2٠٠٧2٠12

خطر الفقرالحجم )%(الكثافة السكانيةخطر الفقرالحجم )%(الكثافة السكانية

٦01,٣٤٣1٨.٩7٥٦٣٦,٩0٤11.٨٥٦التعليم

٣2٤,٣0٣1٦.7٦٦2٦٤,0٦٦٩.٩٤7الصحة

٦٤٥,٨٤٩21.٩٨71,1٣٥,2٤٨1٩.٦٩2أخرى

-12,٦٠٦,4٨٠٠.٠-1٠,٩٠1,41٧2٥.2اإلجاميل

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق يف عامي 2007 و2012

التعليم وخطر الفقر بني األطفال  ٦.3

يقــرتن املســتوى التعليمــي املتــدين لآلبــاء بتعريــض أطفالهــم إىل مخاطــر فقــر أعــىل. فاألطفــال الذيــن يعيشــون يف أرس تضــم بالغــني غــري 
متعلمــني هــم األكــر تعرضــاً لخطــر الفقــر. وتنخفــض خطــورة الفقــر عندمــا يرتفــع التحصيــل التعليمــي لــرب األرسة. فعــىل ســبيل املثــال، 
يخفــف إمتــام رب األرسة للتعليــم الثانــوي مــن خطــر الفقــر بــني األطفــال بحــوايل 20% باملقارنــة مــع األطفــال الذيــن يعيشــون يف أرس يكــون 

فيهــا أباؤهــم أميــون يف عــام 2012. ومــن الالفــت للنظــر، فقــد ظــل هيــكل مخاطــر الفقــر املرتبطــة بالتعليــم مســتقراً عــىل مــر الزمــان.

الجدول ٥.3: معدالت الفقر بني األطفال والنسب وفقاً للمستوي التعليمي لرب األرسة، 2٠٠٧ و2٠12

2٠٠٧2٠12

خطر الفقرالحجم )%(الكثافة السكانيةخطر الفقرالحجم )%(الكثافة السكانية

2,٩٣٩,٨٦٤٣٦.٣1٣7٣,٤٩2,177٣٣.٣1٤٦أُمي - غري متعلم

غري حاصل عىل 
االبتدائية

2,122,٩٤7٣٣.112٥2,٥2٣,٤0127.7121

٤,01٤,٨٩02٨.710٨٤,٩7٥,٩1٩2٣.٩10٤االبتدائية

1,٦٨٤,7٥٨1٩.77٤1,7٣2,٥٦٤1٨.2٨0تعليم متوسط

1,٣٨٦,٩0٤1٦.٤٦21,2٨٨,1001٣.2٥٨تعليم ثانوي

٩٨٨,٦٩٣1٥.1٥71,117,٤٥710.7٤7دبلوم

٩٦0,٨٨011.٦٤٤1,12٤,٦٣٣٥.72٥بكالوريوس

7,٨٥02٦.0٩٨2٣,٨٨02٩.٣12٨دراسات عليا

 - 1٦,2٧٨,13٠22.٩ - 14,1٠٦,٧٨٦2٦.٥اإلجاميل

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق يف عامي 2007 و2012

تتغــري احتامليــة الوقــوع يف براثــن الفقــر وفقــاً للمســتوى التعليمــي لــرب األرسة وعمــر الطفــل. فبالنســبة لجميــع الفئــات العمريــة، يكــون 
األطفــال املنحــدرون مــن أرس متعلمــة أقــل عرضــة بالثلــث ملخاطــر الفقــر مــن األطفــال ذوي اآلبــاء غــري املتعلمــني. ويتضــح أن التعليــم 

يعتــرب ســالحاً أساســياً ملحاربــة الفقــر يف العــراق.
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الشكل ٦.٣: خطر الفقر يف فئة األطفال بإعتبار مؤرش املستوى التعليمي لرب األرسة، ٢٠١٢
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق يف عام ٢٠١٢

متوسط / ثانويأّمي/غ� حاصل عىل اإلبتدائية

دبلوم أو أعىلابتدا

 
حجم األرسة ومخاطر الفقر بني األطفال  ٧.3

لقــد قمنــا بــدرس احتامليــة فقــر األطفــال بشــكل منفصــل حســب املســتوى التعليمــي لــرب األرسة، وذلــك بالنســبة لألطفــال الذيــن يعيشــون 
يف أرس مــع عــدد مختلــف مــن األشــقاء. يوجــد انحــدار حــاد يف مخاطــر الفقــر، إذ أنــه بغــض النظــر عــن املســتوى التعليمــي لآلبــاء، يزيــد 

خطــر معانــاة الطفــل مــن الفقــر بشــكل ملحــوظ كلــام زاد عــدد األشــقاء.
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الشكل ٧.٣: خطر الفقر يف فئة األطفال بإعتبار مؤرش املستوى التعليمي لرب األرسة وعدد األطفال يف األرسة، ٢٠١٢
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

متوسط / ثانويأّمي/غ	 حاصل عىل اإلبتدائية
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الفقر املدقع يف فئة األطفال  ٨.3

األشــخاص الذيــن يعانــون الفقــر املدقــع هــم األشــخاص الذيــن يقعــون تحــت خــط فقــر الغــذاء. أوالً، كل مــن نســبة وعمــق الفقــر املدقــع 
يف العــراق منخفضــة. وهــذا عــىل األرجــح يرجــع إىل تأثــري نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة(، الــذي يوفــر نحــو 1,000 كيلــو كالــوري 

لــكل شــخص يف اليــوم الواحــد لــكل الشــعب العراقــي بأكملــه تقريبــاً )البنــك الــدويل 2011، منظــامت املجتمــع املــدين 201٤(. 

ثانيــاً، مــن بــني مختلــف الفئــات العمريــة، يُظهــر األطفــال أعــىل نســبة مــن الفقــر املدقــع. ووفقــاً لتقديــرات منظمــة اليونيســف، تبلغ نســبة 
الفقــر املدقــع يف فئــة األطفــال ضعــف النســبة بــني البالغــني تقريبــاً. وهــذا دليــل واضــح قاطــع لدعــم املطالبــة بإســتحقاق األطفــال ملكانــة 

عاليــة ضمــن جــدول أعــامل صنــاع القــرار. 

ثالثــاً، الفقــر املدقــع بــني األطفــال آخــذ يف االرتفــاع: زادت نســبة الفقــر املدقــع يف جميــع الفئــات العمريــة وبشــكل أكــر مــن نســبي بــني 
األطفــال أكــر مــن البالغــني بــني عامــي 2007 و2012. وهــذا عــىل األرجــح هــو التأثــري املحتمــل لعــدة عوامــل. وتنســجم الزيــادة العامــة لعدم 
املســاواة االقتصاديــة بالتأكيــد مــع هــذا االســتنتاج. ويعنــي هــذا اإلصــالح الــذي طــرأ عــىل نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( بــني 
عامــي 2007 و2012 وجــود انخفــاض ملحــوظ يف التوفــري املجــاين للمــواد الغذائيــة للســكان، مــن حيــث الطاقــة، حيــث تلقــت األرس يف عــام 
2012 نصــف مــا اعتــادوا عــىل تلقيــه يف 2007. كل هــذا يزيــدإىل عمــق الفقــر: إذ تضاعــف مــؤرش فجــوة الفقــر بــني عامــي 2007 و2012. 

أسباب فقر األطفال والعوامل املحددة له  ٩.3

نهــدف إىل تقديــر العوامــل التــي تأثــر عــىل خطــر فقــر األطفــال داخــل إطــار البيانــات املتاحــة لــدى املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة 
يف العــراق. كــام صوغنــا احتامليــة ص لوصــف الطفــل بالفقــر بإعتبارهــا وظيفــة مــن الخصائــص املحــددة للطفــل )مثــل العمــر والجنــس(، 
وكذلــك بوصــف األرسة التــي يعيــش فيهــا الطفــل )مثــل التحصيــل العلمــي لــرب األرسة، نصيــب الفــرد مــن إنفــاق األرسة(، وبوصــف البيئــة 
التــي يعيــش فيهــا األطفــال )عــىل ســبيل املثــال محافظــة اإلقامــة، ســواء يف املناطــق الحرضيــة أو الريفيــة(، ثــم نحســب متوســط اآلثــار 
الهامشــية أو املعــدالت التــي تقيــس متوســط احتامليــة تصنيــف الطفــل مــن الفقــراء عنــد اختــالف املتغــريات التوضيحيــة )انظــر امللحــق أ(.

يف عــام 2012، شــهدت احتامليــة وصــف الشــخص مــن الفقــراء أعــىل معدالتهــا يف األرس التــي يكفلهــا معيــل تحــت ٣0 ســنة، ومل ينتــم لفئــة 
املتعلمــني بشــكل عــام )إمــا أُمــي أو مــن الذيــن اجتــازوا املرحلــة االبتدائيــة(، و تزيــد االحتامليــة أيضــاً يف األرس الريفيــة الكبــرية.

يــزداد خطــر الفقــر بصفــة كبــرية مــع زيــادة كٍل مــن حجــم األرسة والهيــكل الســكاين لهــا عــىل وجــه الخصــوص، فكلــام ارتفعــت نســبة 
اإلعالــة العمرية)متمثلــة هنــا يف إجــاميل عــدد األطفــال يف األرسة(، ارتفــع خطــر الفقــر. فمــن املرجــح أن تزيــد احتامليــة فقــر األطفــال الذيــن 

يعيشــون يف أرسة وســط ٤-٥ أشــقاء إىل الضعــف مقابــل األرس التــي مل يوجــد فيهــا إال طفــل واحــد. 

كــام يرتبــط حجــم األرسة والخصوبــة ارتباطــاً وثيقــاً مبســتويات األرسة املعيشــية )أي احتــامل كونهــم فقــراء(. وتتميــز بكونهــا عالقــة معقــدة 
وديناميكيــة، يوضــح كيــف احتســبت اإلعالــة االقتصاديــة وهــي النســبة بــني أفــراد األرسة الفاعلــني غــري الفاعلــني. 

تظهــر مشــاركة القــوة العاملــة مــن البالغــني يف األرسة باعتبارهــا عامــالً أساســياً ملنــع األطفــال مــن الوقــوع يف براثــن الفقــر، حيــث ينخفــض 
خطــر الفقــر انخفاضــاً كبــرياً عندمــا يزيــد عــدد العاملــني يف األرسة. فمــع غيــاب البالغــني املؤثريــن اقتصاديــاً، يزيــد تعــرض األطفــال الحتــامل 
الوقــوع يف الفقــر بنســبة تصــل إىل ٣1%، وتقــل نســبة هــذه االحتامليــة 20% مــع وجــود معيلــني يف األرسة، كــام تقــل النســبة إىل 10% مــع 

وجــود خمســة عائلــني أو أكــر. 

مل تــربز الفــروق بــني الجنســني عــىل نحــو ملحــوظ عنــد تقديــر فقــر األطفــال، وظهــرت التدرجــات عــرب العمــر يف الغالــب مســتوية متامــاً. 
وتؤكــد نتائــج الرتاجــع أنــه يف حــني تقــوم العوامــل عــىل كال املســتويني األرسي والبيئــي بــرح مخاطــر الفقــر بــني األطفــال، ال يبــدو التأثــري 
املبــارش للمتغــريات الخاصــة باألطفــال عــىل حالــة الفقــر لهــم. مل يكــن األمــر كذلــك يف عــام 2007، عندمــا اتجــه خطــر الفقــر إىل االنخفــاض 

مــع تقــدم عمــر الطفــل.
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تتميــز الجغرافيــا بتأثريهــا عــىل فقــر األطفــال يف العــراق. ووفقــاً للرتاجــع املشــهود يف عــام 2012، احتلــت محافظتــي دهــوك والســليامنية 
أدىن نســب يف احتامليــة الفقــر بــني األطفــال يف البــالد مبقــدار )7%(. أمــا األطفــال يف بغــداد، فقــد زاد نســبة تعرضهــم لخطــر الفقــر ثالثــة 
أضعــاف تقريبــاً )20.٦%(. وارتفــع خطــر الفقــر األطفــال الذيــن يعيشــون يف القادســية، أو املثنــى، أو ذي قــار أو ميســان ارتفاعــاً كبــرياً عــىل 
حــد ســواء مقارنــة مبنطقــة إقليــم كردســتان، ووفقــاً للمعايــري املطلقــة، بلغــت القادســية نســبة )٤٤.٦%( واملثنــى )٤1%( وميســان )٤0%(، 
وذي القــار )٣٨%(، وديــاىل )٣2.٦%(. ومل تتحكــم املتغــريات األخــرى املدرجــة يف النمــوذج يف هــذه اآلثــار الكبــرية وذات الــدالالت اإلحصائيــة 

املرتبطــة باملحافظــات.

مل تُظهــر املقارنــة بــني مجموعــات البيانــات مــن عــام 2007 و 2012 اختالفــات كبــرية يف توزيــع مخاطــر فقــر األطفــال بــني الفئــات التــي 
جــرى عليهــا التحليــل. تنخفــض نســبة تعــرض األرس التــي تعيــش يف املناطــق الحرضيــة لفقــر األطفــال انخفاضــاً كبــرياً يف عــام 2007 باملقارنــة 
مــع األرس مــن املناطــق الريفيــة، ويعنــي ذلــك أن مخاطــر الفقــر بــني األطفــال يف املناطــق الحرضيــة والريفيــة أصبحــت أكــر مامثلــة يف عــام 
2012. وباملثــل بــني الجنســني، مل يؤثــر كل مــن رب األرسة والطفــل عــىل خطــر الفقــر بــني األطفــال تأثــرياً كبــرياً. أمــا بالنســبة لالختالفــات 
مــع مــرور الوقــت يف مخاطــر فقــر األطفــال بــني املحافظــات، فــال يــزال إقليــم كردســتان يحتــل أدىن مســتويات املخاطــر )حيــث متثــل أربيــل 
اســتثناًء ملحوظــاً(. نجحــت محافظــات ديــاىل وعــىل وجــه الخصــوص محافظــات بابــل وكربــالء وصــالح الديــن يف تخفيــض جميــع مخاطــر 

الفقــر بــني عامــي 2007 و 2012، يف حــني تُظهــر محافظــات القادســية واملثنــى وذي قــار وميســان منطــاً عكســياً.

يعــد حجــم الفــوارق اإلقليميــة يف احتامليــة الفقــر بــني األطفــال الســمة الوحيــدة واألبــرز. كذلــك تعــد درجــة ثبــات التأثــري الجغــرايف عــىل 
مــر الزمــن ســمة بــارزة. تحتــاج تلــك الســامت الخاصــة باملحافظــات إىل الفحــص، حيــث يجــب أن تدفــع خصائــص املنطقــة هــذا النمــط، 
ولكننــا مل نتعــرف عليهــا. فعــىل ســبيل املثــال، قــد يرتتــب عــن انعــدام األمــن انخفــاض يف القــدرة عــىل توليــد الدخــل، والتــي قــد تتســق مــع 
النمــط الجغــرايف امللحــوظ ملعــدالت الفقــر. كــام تعــد البنيــة التحتيــة املحليــة املُقدمــة عــىل نحــو متــدين مبثابــة عامــل مؤثــر آخــر. ومــن 

أجــل أن تحــل الحقائــق محــل التفكــري، فيلــزم إجــراء املزيــد مــن تحليــل األســباب الدافعــة لخطــر الفقــر بــني األطفــال. 
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ال ميكــن حــرص فقــر األطفــال عــىل الناحيــة النقديــة فحســب، ألن األطفــال ال يحصلــون عــىل دخــل وينفقونــه بصفــة مبــارشة. وبــدالً مــن 
ذلــك، يُقــاس فقــر األطفــال عــن طريــق الحرمــان مــن الحــق يف الصحــة والتعليــم وامليــاه والــرصف الصحــي، ومســتويات املعيشــة األساســية، 
والحاميــة مــن اإلهــامل واالســتغالل وســوء املعاملــة. يســمح لنــا اإلطــار متعــدد األبعــاد للفقــر الــذي قدمــه إلكــري وفوســرت عــام )200٩( 
ــة، وقــد أســفر عــن اإلطــار مــؤرش الفقــر متعــدد األبعــاد. وقــد نفــذت العــراق مــؤرش  ــل مــا وراء املــؤرشات النقدي بتوســيع نطــاق تحلي
الفقــر متعــدد األبعــاد يف مســح شــبكة معرفــة العــراق عــام 2011، بهــدف تحديــد األبعــاد الرئيســية للحرمــان الــذي يتســببه الفقــر للشــعب 
العراقــي. ومــع ذلــك ال يرتكــز إطــار مــؤرش الفقــر متعــدد األبعــاد عــىل األطفــال، ولكــن يرتكــز عــىل األرسة كوحــدة للتحليــل. مل يســمح 
كذلــك بــأي انتهــاك للحقــوق األساســية لألطفــال. و نتيجــة لهــذه القيــود، طــور مكتــب منظمــة اليونيســف للبحــوث وســيلة جديــدة وهــي 

تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة )دي نوبــورج وأخــرون 2012(. 

وخالفــاً ملــؤرش الفقــر متعــدد األبعــاد، يركــز تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة عــىل األطفــال ويتبنــى بشــكل رصيــح النهــج القائــم 
ــأن األطفــال مل يشــعروا باالنجســام يف طفولتهــم،  ــة املتعــددة ب ــل أوجــه الحرمــان املتداخل ــة الطفــل. يكشــف تحلي عــىل الحقــوق لرفاهي
وبالتــايل يســتخدم نهــج دورة الحيــاة، بهــدف تحليــل الفئــات العمريــة املنفصلــة والســامح بتنــوع االحتياجــات والحقــوق عــىل مــدى ســنوات 
الطفولــة. وعــىل غــرار مــؤرش الفقــر متعــدد األبعــاد، يركــز تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة عــىل أوجــه الحرمــان متعــددة األبعاد، 
مــع االعــرتاف رصاحــة أن الرفاهيــة ال ميكــن تقســيمها إىل أبعــاد منفــردة للحرمــان )مثــل التغذيــة والتعليــم والصحــة ومــا إىل ذلــك(. وعــالوة 
عــىل ذلــك يعتمــد كال املؤرشيــن عــىل نهــج املســاواة ألنهــام يركــزان عــىل األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الحرمــان معانــاًة كبــرية، الذيــن 

يعانــون مــن املزيــد مــن انتهــاكات للحقــوق األساســية يف وقــت واحــد.

وقــد تــم تصميــم التطبيــق األصــيل لتحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة ليكــون مقياســاً عــرب البــالد يعتمــد عــىل اســتخدام مجموعــة 
ــث  ــر النقــدي مــن حي ــودي متعــدد املــؤرشات أو املســح الدميوغــرايف والصحــة. ال تغطــي هــذه االســتطالعات الفق ــات املســح العنق بيان
النفقــات للفــرد الواحــد، وبالتــايل يحــول دون إمكانيــة دمــج أوجــه الحرمــان مــن الحقــوق مــع الدخــل النقــدي. ومــع ذلــك، يعــد تحليــل 
أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة أداة مرنــة ميكــن تكييفهــا مــع الظــروف املحليــة وتوافــر املســح، وميكــن اســتخدام دخــل األرسة / مســح 
اإلنفــاق لتحديــد أوجــه حرمــان الطفــل، رشيطــة أن تحتــوي مــا يكفــي مــن املــؤرشات املناســبة. لذلــك قررنــا يف هــذا التحليــل استكشــاف 
تطبيــق منهجيــة تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة باســتخدام بيانــات املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012، 

مــام يعطينــا فرصــة فريــدة الســتكامل تحليــل حرمــان الطفــل )مــن حيــث املــؤرشات غــري النقديــة( بتحليــل فقــر األطفــال النقــدي.

ــة، ومــؤرشات الحقــوق  ــاة الطفول ــة املتعــددة، فــإن مراحــل حي ــل أوجــه الحرمــان املتداخل ــة تحلي وبالنظــر للخصائــص املحــددة للمنهجي
األساســية لألطفــال، واملســتويات الالزمــة لتحديــد انتهــاك هــذه الحقــوق، تلعــب بوضــوح دوراً رئيســياً يف التحليــل. ومــن خــالل املشــاورات 
ــة. تشــمل هــذه  ــار الفئــات العمري الوثيقــة مــع النظــراء الحكوميــني واألكادمييــني العراقيــني، تــم التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن اختي
ــة املبكــرة )األطفــال أقــل مــن ٦0 شــهراً مــن  ــوالدة والطفول ــد ال ــة: 1( عن ــات عمري ــي تتكــون مــن ثــالث فئ ــاة الت الدراســة مراحــل الحي
العمــر(، 2( مرحلــة الطفولــة االبتدائيــة )األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٥-1٤ عامــاً( ٣( مرحلــة املراهقــة )األطفــال الذيــن تــرتاوح 
أعامرهــم 1٥-17 عامــاً(. لــكل مجموعــة مــن هــذه املجموعــات، وبالنظــر إىل املعلومــات املتاحــة يف املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة 
يف العــراق ومبــا يتفــق مــع أبعــاد رفاهيــة الطفــل املحــددة يف اتفاقيــة حقــوق الطفلحددنــا مــا يصــل اىل مثانيــة أبعــاد اعتــامداً عــىل عمــر 
الطفــل، كــام هــو موضــح يف الشــكل 1.٤. ويكــون بعــدان املعلومــات والتعليــم مخصــص لألطفــال يف ســن املدرســة )٥-17 ســنة(، يف حــني ال 
ينطبــق بعــد الحاميــة إال عــىل األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٥-1٤ نتيجــة لحــدود البيانــات عــىل الرغــم مــن أنــه يناســب األطفــال 

يف جميــع األعــامر.
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املصدر: رشح منظمة اليونيسف القائم عىل دي نوبورج وأخرون (٢٠١٤)

الشكل ١.٤: أبعاد تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة، من خالل مراحل دورة الحياة

العمر يرتاوح ب� ١٥-١٧ سنةالعمر يرتاوح ب� ٥-١٤ سنةالعمر من ٠ إىل ٤ سنوات

التغذية

الصحة

املياه

 املرافق الصحية

السكن

التغذية

الصحة

املياه

 املرافق الصحية

السكن

التغذية

الصحة

املياه

 املرافق الصحية

السكن

املعلومات

التعليم

الح�ية

املعلومات

التعليم

ــورج وأخــرون  ــري مســبقاً )دي نوب ــن املعاي ــورة أعــاله، جــرى وضــع عــدد م ــاد مذك ــامد أي ابع ــاء املــؤرشات واألساســيات العت خــالل انتق
2012(. تتمثــل التوصيــة العامــة يف اعتــامد عــدد مامثــل مــن املــؤرشات لــكل بعــد وذلــك لتجنــب مشــكالت الرتجيــح والعــد املــزدوج. كانــت 
املبــادئ الرئيســية يف انتقــاء املــؤرشات ذات الصلــة برفاهيــة الطفــل واإلســناد الواضــح عــىل البعــد و التبايــن وإمكانيــة التوســعو التغطيــة 

كــام هــو ملخــص يف الجــدول ٤.1. 

جدول 1.4: أبعاد تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة ومؤشاته، حسب الفئة العمرية

األبعاد
الوالدة والطفولة املبكرة
)من ٠ إىل 4 سنوات(

الطفولة األولية
)من ٥ إىل 14 سنة(

املراهقة
)من 1٥ إىل 1٧ سنة(

التغذية
توقف النمو
نقص الوزن

الهزال
تنوع النظام الغذايئ

الصحة

قة املساعدة املَُعمِّ
عند الوالدة

-

الحصول عىل الرعاية الصحية
مدة الوصول إىل الخدمات الصحية

-التعليم
التحصيل الدرايسالحضور للمدرسة

مدة الوصول إىل الخدمات التعليمية

السكن
االزدحام واإلكتظاظ

نوع املسكن
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جدول 1.4: أبعاد تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة ومؤشاته، حسب الفئة العمرية

األبعاد
الوالدة والطفولة املبكرة
)من ٠ إىل 4 سنوات(

الطفولة األولية
)من ٥ إىل 14 سنة(

املراهقة
)من 1٥ إىل 1٧ سنة(

الحصول عىل مصدر مياه محّسناملياه

الحصول عىل مرافق صحية محّسنةاملرافق الصحية

توافر أجهزة املعلومات-الحصول عىل املعلومات

-الحامية
عاملة األطفال
الزواج املبكر

-

املصدر: رشح منظمة اليونيسف

جدول 2.4: تعريف تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة للمؤشات والنقاط الفاصلة

وقف الحرماناملؤشاألبعادمرحلة دورة الحياة

الوالدة والطفولة املبكرة 
)من 0 إىل ٥٩ شهراً(

التغذية

توقف النمو
يعرف توقف النمو بأنه »نقص« يف نسبة الطول مقارنًة بالعمر، حيث 
يعني »نقص« أن الفارق املعياري عن متوسط قيمة الطول أقل من 102

نقص الوزن
يُصنف الطفل بنقص يف الوزن إذا كان الفارق املعياري عن متوسط 

قيمة الوزن بالنسبة للعمر أقل من 112

يُعرف الهزال أو الضعف بأنه »نقص« يف نسبة وزن الجسم إىل الطولالهزال

الصحة
مرافق الوالدة من 

ذوي الخربة
ألمهات األطفال الاليت مل يتلقني املساعدة من فريق عمل مدرب أثناء 

وضعهم آلخر طفل لهن )منظمة الصحة العاملية 200٤(

الطفولة األولية
)من ٥ إىل 1٤ سنة(

تنوع النظام الغذايئالتغذية

مع األخذ بعني اإلعتبار سبع مجموعات كلية من املواد الغذائية: )1( 
الحبوب والبذور والدرنات. )2( حبوب البقول والبقوليات )٣( منتجات 
األلبان )٤( الزيوت والدهون )٥( اللحوم واألسامك والبيض )٦( الفاكهة 
)7( الخرضوات، واعتربنا الطفل محروماًً إذا كان يعيش يف أرسة تستهلك 

أربعة فقط أو أقل من هذه املجموعات

التعليم

االلتحاق باملدرسة 
االبتدائية

يعترب األطفال يف سن التعليم اإللزامي )من ٦ إىل 1٤ سنة يف مناطق 
إقليم كردستان، ومن عمر ٦ إىل 11سنة لبقية املحافظات( محرومني إذا 

كانوا ال يحرضون حالياً املدرسة  يف أي مستوى

مدة الوصول إىل 
املرافق الدراسية

يعترب الطفل محروماًً إذا يستغرق وصوله إىل املدرسة أكر من ٣0 دقيقة 
للوصول إىل أقرب مدرسة إبتدائية

الحصول عىل 
املعلومات

توافر أجهزة 
املعلومات

توافر الهواتف والحاسب اآليل وأجهزة املعلومات األخرى لألطفال

الحامية
عاملة األطفال

يعترب األطفال العاملون أعامرهم ترتاوح بني ٥ و1٤ عاماً محرومني، 
باإلضافة إىل األطفال الذين تم اإلبالغ عن عدم متكنهم من الذهاب إىل 

املدرسة بسبب االلتزامات األرسية

تعترب الطفل محروماًً إذا تزوج يف عمر يقل عن 1٥ سنةالزواج املبكر
11 10

10 تعريف موحد خاص مبنظمة الصحة العاملية.

11 تعريف موحد خاص مبنظمة الصحة العاملية.
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جدول 2.4: تعريف تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة للمؤشات والنقاط الفاصلة

وقف الحرماناملؤشاألبعادمرحلة دورة الحياة

فرتة املراهقة
)من 1٥ إىل 17 سنة(

تنوع النظام الغذايئالتغذية

مع األخذ بعني اإلعتبار سبع مجموعات كلية من املواد الغذائية: 1( 
الحبوب والبذور والدرنات. )2( حبوب البقول والبقوليات )٣( منتجات 
األلبان )٤( الزيوت والدهون )٥( اللحوم واألسامك والبيض )٦( الفاكهة 
)7( الخرضوات، واعتبار الطفل محروماً إذا كان يعيش يف أرسة تستهلك 

أربعة فقط أو أقل من هذه املجموعات

التعليم
إنجاز املرحلة 

االبتدائية
يعترب الطفل الذي يفوق سنه 1٤ عاماً محروماًً إذا فشل يف تحقيق أي 
إنجاز رسمي )أي شهادة الدراسة االبتدائية( والذي مل يستمر يف التعليم

الحصول عىل 
املعلومات

توافر أجهزة 
املعلومات

توافر الهواتف والحاسب اآليل وأجهزة املعلومات األخرى لألطفال

جميع األطفال

الصحة

الحصول عىل الرعاية 
الصحية يف حالة 

االحتياج لها

يعترب األطفال من جميع الفئات العمرية محرومون يف حالة اإلبالغ عن 
أي إصابة أو إعاقة و / أو اإلصابة بأي مرض من األمراض ومل يتلقوا أي 

رعاية صحية

مدة الوصول إىل 
املرافق الصحية

يعترب الطفل محروماًً إذا كان يعيش يف أرسة تحتاج إىل أكر من ٣0 
دقيقة للوصول إىل أقرب مستشفى عام أو مركز طبي

السكن

االزدحام
يعترب الطفل محروماًً إذا كان يعيش يف أرسة تحتوي أكر من ثالثة 

أشخاص يف الغرفة الواحدة 

نوع املسكن
يعترب الطفل محروماًً إذا كان يعيش يف مساكن مبنية من الخيزران أو 

الطني أو املواد الطبيعية األخرى

املياه
الحصول عىل مياه 

نظيفة

يعترب الطفل محروماًً إذا كان يعيش يف أرسة دون الحصول عىل الشبكة 
العامة. ويتسق ذلك مع  تعريف منظمة الصحة العاملية لسنة )200٨( 

ملصدر مياه "ُمحَسن" وأكر تقييداً

 املرافق الصحية
الحصول عىل مرافق 

صحية ُمطورة

يعترب الطفل محروماًً إذا كان يعيش يف منزل تغيب فيه خدمة الرصف 
الصحي املتدفقة )مبا يتفق مع منظمة الصحة العاملية، عام 200٨(، 

وكذلك بدون مرحاض داخل املنزل متوفر الستخدام األرسة فقط
12

أوجه الحرمان يف إطار حقوق الطفل  1.4
 

التغذية   1.1.4
ــوازن.  ــذايئ مت ــاع نظــام غ ــة واتب ــث احتياجــات الطاق ــن حي ــال، ســواء م ــني االحتياجــات األساســية لألطف ــن ب ــة م ــة الكافي ــدرج التغذي ت
قــد يــؤدي الحرمــان مــن الطعــام لفــرتات طويلــة إىل منــع األطفــال مــن عيــش حيــاة صحيــة ويضعــف منوهــم املعــريف. وتســتند معظــم 
املــؤرشات املتوفــرة مــن املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق بهــدف تحديــد الحرمــان مــن الطعــام عــىل قياســات الجســم، 
التــي تراقــب اســتجابة الجســم لنقــص التغذيــة. بالنســبة لألطفــال، يتوفــر أكــر ثالثــة مــؤرشات شــيوعاً لقيــاس الجســم وهــي مــؤرش لقيــاس 
توقــف النمــو )قيــاس الطــول مقارنــًة بالعمــر(، ومــؤرش قيــاس نقــص الــوزن )قيــاس الــوزن مقارنــًة بالعمــر(، ومــؤرش قيــاس الهــزال )قيــاس 

الــوزن مقارنــًة بالطــول(. وكمــؤرش رابــع، نفــرتض مــؤرشاً آخــراً للتنــوع الغــذايئ.

12  موئل األمم املتحدة )2007(.
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كام أجرينا تحليل االنحدار لفهم املتغريات التي تؤثر تأثرياً بالغاً عىل توقف النمو، ونقص الوزن والهزال والتنوع الغذايئ.1٣

ــج األوىل  ــو إحــدى النتائ ــد التأخــر يف النم ــني ٠ إىل ٦٠ شــهراً. يع ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت ــال الذي ــد األطف ــو عن ــف النم ــؤش األول: توق امل
للحرمــان مــن التغذيــة، حيــث تنخفــض أطــوال األطفــال أقــل مــن متوســط طــول األطفــال الذيــن ال يعانــون مــن أي حرمــان )أو أقــل مــن 
القيمــة القياســية(. يتــم تعريــف توقــف النمــو بأنــه »نقــص« يف نســبة الطــول إىل العمــر، حيــث يعنــي »نقــص« أن الفــارق املعيــاري عــن 

متوســط قيمــة الطــول أقــل مــن 2. 

النتائــج: يظهــر »معــدل« األطفــال الذيــن يعانــون مــن توقــف النمــو يف العــراق بشــكل رئيــي لــدى األوالد الذيــن يقــل ســنهم عــن ثــالث 
ســنوات و يعيشــون يف أرس فقــرية. يتواجــد األطفــال الذيــن يعانــون مــن توقــف النمــو يف األرس الريفيــة التــي تعــاين مــن قلــة عــدد األفــراد 
العاملــني وحيــث يعمــل رب األرسة يف القطــاع الزراعــي، ويكــون أميّــاً وصغــرياً يف الســن نســبياً )>2٩ ســنة(. فيــام تســتوي األمــور األخــرى، 

حيــث يبلــغ احتــامل مراعــاة الطفــل القــزم يف أرسة يــرتاوح عمــر رب األرسة بــني ٣0-٣٩ نســبة %2٣.

املــؤش الثــاين: نقــص الــوزن عنــد األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٠ إىل ٦٠ شــهراً. وفقــاً ملنظمــة الصحــة العامليــة، يُصنــف األطفــال 
الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني0-٤ بنقــص يف الــوزن إذا كان الفــارق املعيــاري عــن متوســط قيمــة الــوزن بالنســبة للعمــر أقــل مــن 2. يوضــح 
الجــدول ٣.٤ انتشــار نقــص الــوزن لــدى األطفــال حســب املحافظــة. حيــث تكــون العالقــة الســلبية بــني الفقــر النقــدي ونســبة األطفــال 

الذيــن يعانــون مــن نقــص الــوزن أقــل وضوحــاً مــن العالقــة مــع توقــف النمــو.

ــن  ــن ســنتني والذي ــل ســنهم ع ــن يق ــدى األوالد الذي ــي ل ــوزن بشــكل رئي ــن نقــص ال ــون م ــن يعان ــال الذي ــر نســبة األطف ــج: تظه النتائ
يعيشــون يف أرس حيــث يعمــل رب األرسة يف قطــاع الخدمــات أو قطــاع الزراعــة. يزيــد الخطــر عندمــا يكــون يقــل ســن رب األرسة عــن ٣٩ 
ســنة أو يزيــد عــن 70 ســنة، كــام يزيــد الخطــر لــألرس يف أفقــر خمــس مســتويات النفقــات ويتلقــون اإلعانــات االجتامعيــة العامــة. وقــد 

تشــري الظــروف األخــرية إىل اســتهداف جيــد.

املــؤش الثالــث: الهــزال عنــد األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٠ إىل ٦٠ شــهراً. يُعــرف الهــزال أو الضعــف بأنــه »نقــص« يف نســبة وزن 
الجســم مقارنــًة بالطــول. 

النتائــج: متثــل نســبة األطفــال الذيــن يعانــون مــن الهــزال 7.٤% مــن ســكان العــراق مــن األطفــال الذيــن تقــل أعامرهــم عــن خمــس ســنوات. 
تعتــرب منظمــة الصحــة العامليــة نســبة ٥% بدايــة مقلقــة. يبــني الجــدول ٣.٤ متركــز هــؤالء األطفــال يف املحافظــات الجنوبيــة. تظهــر أعــىل 
درجــات الخطــورة بالنســبة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن الهــزال يف األوالد الذيــن يقــل ســنهم عــن ســنتني وينتمــون إىل عائــالت فقــرية كبــرية 

الحجــم نســبياً )مكونــة مــن 10-11 عضــواً(. ال تقــرتن متغــريات التحديــد النمطــي األخــرى بهــذا املــؤرش.

املــؤش4: التنــوع الغــذايئ يف األطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٥-1٧ عامــاً. وبالنســبة لألطفــال الذيــن يفــوق ســنهم الخمــس ســنوات، 
فــإن املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012 ال يتنــاول قياســات الجســم. لذلــك قمنــا بعمــل املــؤرش الرابــع لهــذه الفئــة 
العمريــة. لقــد اعتربنــا الطفــل املحــروم الــذي يعيــش يف أرسة تســتهلك أربعــة أو أقــل مــن املجموعــات الكليــة للمــواد الغذائيــة )مــن أصــل 
ســبع مجموعــات كليــة محــددة كاآليت: 1( الحبــوب والبــذور والدرنــات )2( حبــوب البقــول والبقوليــات )٣( منتجــات األلبــان )٤( الزيــوت 

والدهــون )٥( اللحــوم واألســامك والبيــض )٦( الفاكهــة )7( الخــرضوات(.

النتائــج: وبالنظــر إىل محــددات النــدرة يف النظــام الغــذايئ املتنــوع، تتمثــل أعــىل احتامليــة الحرمــان لــدى األطفــال الذيــن يعيشــون يف أرس 
مــع شــيخ كبــري وربــة أرسة تعمــل يف القطــاع الزراعــي أو خــارج قــوة العمــل، مــع شــخص واحــد مــن أفــراد العائلــة يعمــل حاليــاً ولديــه 

خمســة أو ســتة أطفــال.

1٣ ميكــن تلخيــص الطريقــة املنفــذة مــن أجــل تحليــل االنحــدار بإيجــاز عــىل النحــو التــايل. وتتألــف الخطــوة األوىل مــن قامئــة قصــرية مــن املتغــريات املقرتحــة لــرح النتائــج )مبعنــى إذا يعــاين األطفــال مــن 
توقــف النمــو(. و بإعتبــار مجموعــة كبــرية مــن العوامــل التفســريية )الخصائــص االجتامعيــة والدميوغرافيــة لــرب األرسة، وخصائــص األرسة، وكذلــك تلــك التــي تخــص األطفــال(، أي منهــم ذو أهميــة أكــرب يف 
رشح منــط ملوحــظ لتوقــف النمــو؟ نتحصــل عــىل اإلجابــة مــن خــالل اختبــار مــدى أهميــة كل متغــري باســتخدام األدوات القياســية مثــل اختبــار كوملوجوروف-ســمرينوف واختبــار كاي تربيــع بريســون. وتتألــف 
الخطــوة الثانيــة مــن تقديــر منــوذج االنحــدار اللوجســتي: يعــد املتغــري التابــع مبثابــة نتيجــة الحرمــان )عــىل ســبيل املثــال إذا حــرم 1، و0 خــالف ذلــك(، وُحــددت تلــك املتغــريات التفســريية يف الخطــوة رقــم 
1 )عــىل ســبيل املثــال ســن رب األرسة، حجــم األرسة، منطقــة اإلقامــة، نصيــب الفــرد مــن خمــس اإلنفــاق، ومــا إىل ذلــك(. وتتألــف الخطــوة الثالثــة مــن صقــل مواصفــات هــذا النمــوذج عــن طريــق اســقاط 
تلــك املتغــريات التــي ليــس لهــا أهميــة يف االنحــدار األويل: عــن طريــق إجــراء تدريجــي، ويعــاد تقييــم هــذا النمــوذج مــراراً وتكــراراً عــىل أســاس مجموعــة محــدودة مــن املتغــريات الهامــة. مــن أجــل تيســري 

تفســري تقديــرات االنحــدار لقــد ذكرنــا مــا يســمى متوســط اآلثــار الهامشــية )انظــر امللحــق )أ( للحصــول عــىل رشح مفصــل(.
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الجدول 3.4: انتشار الحرمان يف املؤشات املختارة للتغذية، عام 2٠12

تنوع النظام الغذايئمؤش الهزال )%(مؤش نقص الوزن )%(مؤش توقف النمو )%(

ميسان                           ٣2.0املثنى            1٥.0األنبار                             1٣.٤األنبار                             2.٣٥

القادسية                          2٥.7بغداد                              12.2بغداد                            11.2بغداد                             ٣2.0

املثنى                              2٤.٨األنبار                              ٩.٥النجف                         10.٤دياىل             ٣0.1

واسط                          2٣.٣واسط                          7.٨البرصة                           ٩.٨النجف                         2٨.٥

نينوى                         17.٩ذي-قار              7.7واسط              ٩.٤صالح الدين                      2٤.٦

دياىل             17.٣أربيل              7.2أربيل                           ٩.٣واسط                         2٣.٦

صالح الدين            1٦.٥البرصة              7.2صالح الدين             ٩.2نينوى             2٣.٥

األنبار             12.2صالح الدين             7.2املثنى              ٨.٦البرصة             ٦.21

السليامنية                         11.1النجف              7.1ذي-قار              ٨.٦دهوك             0.1٩

ذي-قار             10.٨القادسية                           ٦.٦ميسان              7.٤القادسية                         1٨.٩

دهوك              ٩.7دياىل              ٦.2دياىل              7.٣املثنى                         1٨.٩

كركوك              ٨.٦ميسان              ٦.1كربالء              7.2ذي-قار             1.1٨

بابل              ٨.1كربالء              ٥.٤القادسية              7.1أربيل             ٥.17

بغداد              ٦.7نينوى              ٤.٤نينوى              ٦.1ميسان             1٦.٩

النجف              ٦.٥بابل              ٤.0دهوك              ٥.٨كربالء             2.1٦

أربيل                 ٦.٤دهوك              ٤.0بابل              ٥.1بابل             ٦.12

البرصة              ٤.٥السليامنية              ٣.٤السليامنية              ٤.1كركوك                         11.0

كربالء              ٤.1كركوك              1.٨كركوك              ٣.7السليامنية              7.٩

اإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقة

٨.٩2٦.٩1٤.1املحافظات بقية10.٥1٦.711.٥بغداد10.٤1٤.٥11.1بغداد٣1٣7.1٣2.0بغداد

٨2٨.٩٩.1املحافظات بقية٥.٨7.2٦.2املحافظات بقية7.٨٨.٤٨.0املحافظات بقية202٦.٣21.7املحافظات بقية

٤.71٨.٦٦.7بغداد٤.٩٣.٥٤.٩كردستان٦.٤7.7٦.٤كردستان1٤.٦2٥.11٥.1كردستان

10.٣٣2.٨1٨.1ريف٥.٨٨.٤٦.7ريف٨.1٩.٣٨.٥ريف2٦.12٩.٣27.1ريف

٦.٨1٨.2٨.7حرض7.٥٩.٤7.٨حرض٨.2٩.٤٨.٤حرض1٩.٦2٦.220.7حرض

العراق                             12.0العراق                               7.٤العراق                               ٨.٤العراق                             0.2٣

املصدر: الرشح الخاص بنا القائم عى املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق عام 2012

يوضــح الجــدول ٣.٤ انتشــار املــؤرشات األربعــة مــع عــدد الســكان يف املحافظــات )مرتبــة مــن األعــىل إىل األقــل(. يقــدم الشــكل 2.٤ امللخــص 
املــريئ مــن النمــوذج الجغــرايف.
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الشكل ٢.٤: أوجه الحرمان يف إطار التغذية١٤

املصدر: تقديراتنا املعتمدة عىل املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق عام ٢٠١٢

(.292528,.3519798]
(.2353423,.292528]
(.1893032,.2353423]
(.1778533,.1893032]
(.1439399,.1778533]
[.0974535,.1439399]

توقف النمو

(.1009501,.1337145]
(.0925232,.1009601]
(.0812747,.8025232]
(.0706893,.0612747]
(.0548864,.0706093]
[.0343139,.0648864]

الهزال

(.2408317,.3196961]
(.1692533,.2408317]
(.1095474,.1692533]
(.0839465,.1095474]
(.0645383,.0839465]
[.0408335,.0645383]

تنوع النظام الغذا

(.1009601,.1337145]
(.0925232,.1009601]
(.0812747,.0925232]
(.0706893,.0812747]
(.0548864,.0706893]
[.0343139,.0548864]

نقص الوْزن

 1٤

الصحة  2.1.4
يحتــاج قطــاع الصحــة دعــامً خاصــاً مــن النظــم اإلداريــة والبنيــة التحتيــة املحليــة. يف كل عــام، ميــوت مــا يقــارب تســعة ماليــني طفــل يف 
العــامل بســبب أمــراض ميكــن الوقايــة منهــا وعالجهــا، ومــن هــذه األمــراض خمســة أمــراض: اإللتهــاب الرئــوي واإلســهال واملالريــا والحصبــة 
وفــريوس نقــص املناعــة البريــة/ اإليــدز، ويتســببوا يف وفيــات حيــث يبلــغ نصــف الوفيــات أقــل مــن خمــس ســنوات. يرتبــط ســوء التغذيــة، 
ِبــالَ َشــّك، بالنتائــج الصحيــة مــع رعايــة مــا قبــل الــوالدة باعتبارهــا تدخــالً هامــاً ملنــع جملــة هــذه املشــكالت. ورغــم أن املســح العنقــودي 
متعــدد املــؤرشات واملســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012 يتضمــن بيانــات عــن التطعيــامت، ال يشــتمل املســح االجتامعــي 

واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012 عــىل هــذه التطعيــامت. ولذلــك قمنــا بتكويــن ثالثــة مــؤرشات لقطــاع الصحــة.

املــؤش ٥: حصــول جميــع األطفــال عــىل الرعايــة الصحيــة يف حالــة الــرضورة. يعتــرب الطفــل مــن أي فئــة عمريــة محرومــاً يف حالــة اإلبــالغ 
عــن أي إصابــة أو إعاقــة و/ أو اإلصابــة بــأي مــرض مــن األمــراض ومل يتلــق أي رعايــة صحيــة. 

ميكــن الوصــول إىل إدراك أفضــل للعوامــل يف العمــل لتحديــد منــط مرصــود يف الشــكل 2.٤ مــن خــالل تنفيــذ تحليــل االنحــدار. ميكــن تلخيــص الطريقــة املنفــذة بإيجــاز عــىل النحــو التــايل. وتتألــف الخطــوة األوىل   1٤
مــن قامئــة قصــرية مــن املتغــريات املقرتحــة لــرح النتائــج )مبعنــى إذا كان الطفــل يعــاين مــن توقف النمــو(. وبالنظــر إىل مجموعة كبــرية من العوامــل التفســريية )الخصائــص االجتامعيــة والدميوغرافية لــرب األرسة، 
وخصائــص األرسة، وكذلــك تلــك التــي تخــص األطفــال(، أي منهــم ذو أهميــة أكــرب يف رشح منــط ملوحــظ يف توقــف النمــو؟ يتــم الحصــول عــىل الجــواب مــن خــالل اختبــار مدى أهميــة كل متغــري باســتخدام األدوات 
القياســية مثــل اختبــار كوملوجوروف-ســمرينوف واختبــار كاي تربيــع بريســون. وتتألــف الخطــوة الثانيــة مــن تقديــر منــوذج االنحــدار اللوجســتي: يعــد املتغــري التابــع مبثابــة نتيجــة للحرمــان )عــىل ســبيل املثــال إذا 
حــرم 1، و0 خــالف ذلــك(، وُحــددت تلــك املتغــريات التفســريية يف الخطــوة رقــم 1 )عــىل ســبيل املثــال عمــر رب األرسة، حجــم األرسة، منطقــة اإلقامــة، نصيــب الفــرد مــن خمــس اإلنفــاق، ومــا إىل ذلــك(. وتتألــف 
الخطــوة الثالثــة مــن صقــل مواصفــات هــذا النمــوذج عــن طريــق اســقاط تلــك املتغــريات التــي ليــس لهــا أهميــة يف االنحــدار األويل: عــن طريــق إجــراء تدريجــي، ويعــاد تقييــم هــذا النمــوذج مــراراً وتكــراراً عــىل 

أســاس مجموعــة محــدودة مــن املتغــريات الهامــة. مــن أجــل تيســري تفســري تقديــرات االنحــدار لقــد ذكرنــا مــا يســمى متوســط اآلثــار الهامشــية )انظــر امللحــق )أ( للحصــول عــىل رشح مفصــل(.
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النتائــج: تلعــب الخلفيــة األرسيــة دوراً رئيســياً: يعــد األطفــال الذيــن يــرتاوح أعامرهــم بــني 10 إىل 1٤ ســنة، والذيــن يعيشــون يف أرسة فقــرية 
مــع 10 أفــراد أو أكــر )وســبعة أطفــال أو أكــر(، مــع وجــود رب أرسة حاصــل عــىل الشــهادة االبتدائيــة عــىل أكــر تقديــر ومل ينتمــي للقــوى 

العاملــة، األكــر عرضــة للحرمــان مــن الحصــول عــىل الرعايــة الصحيــة.

املــؤش ٦: مــدة وصــول جميــع األطفــال إىل املرافــق الصحيــة العامــة. يعتــرب الطفــل محرومــاًً إذا كان يعيــش يف أرسة تحتــاج إىل أكــر مــن 
٣0 دقيقــة للوصــول إىل أقــرب مستشــفى عــام أو مركــز طبــي.

النتائــج: يعتمــد هــذا اإلجــراء عــىل كل مــن العوامــل الخارجية، مثل اســتثامرات املحافظــة يف املستشــفيات واالتصــاالت، والعوامل شــديدة التميز، 
مثــل وســائل النقــل الخاصــة. إن أكــر األطفــال عرضــة لخطــر الحرمــان هم الذيــن يعيشــون يف أرس ريفية فقــرية ويعولها نســاء يعملــن يف الزراعة.

املــؤش ٧: ُمرافــق الــوالدة مــن ذوي الخــرة لجميــع األطفــال. مل يجمــع املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق معلومــات عــن 
ــرب األطفــال املحرومــني األطفــال الذيــن مل يتلــق  ــل املعلومــات حــول أخــر والدة لألمهــات. نعت ــوالدة. اســتخدمنا كبدي ــة الســابقة لل الرعاي

أمهاتهــم املســاعدة، أثنــاء والدتهــم ألخــر طفــل مــن فريــق عمــل ُمــدرب كــام عرفتهــم منظمــة الصحــة العامليــة )200٦(.

النتائــج: إن أطفــال ربــات األرس الــاليت تــرتاوح أعامرهــن بــني ٣0 و ٣٩ ســنة مــع مســتوى تعليــم متــدين ومل يعملــن، هــم األطفــال األكــر 
عرضــة لخطــر الحرمــان مــن الرعايــة املاهــرة عنــد الــوالدة.

الجدول 4.4: انتشار أوجه الحرمان يف املؤشات املختارة لقطاع الصحة، لعام 2٠12

املساعدة املاهرة عند الوالدة )%(مدة الوصول إىل املرافق الصحية )%(الحصول عىل املرافق الصحية

1٥.٨ ٨.2النجف    ٨.٦ذي-قار    كركوك   

1٤.7 ٦.٥كربالء    7.7بابل    واسط   

1٤.٦ ٦.2األنبار    7.٣نينوى    املثنى   

1٣.٣ ٦.2دهوك    ٥.٤واسط    دياىل   

٨.٨ ٥.2ذي-قار    ٤.٩صالح الدين   القادسية   

٨.٦ ٤.٤أربيل    ٤.٤األنبار    صالح الدين  

٨.٤ ٣.7كركوك    ٤.٤دياىل    بغداد   

٨.2 ٣.٤البرصة    2.٥أربيل    السليامنية   

7.٦ ٣.٣نينوى    2بغداد    أربيل   

7.٦ 2.٦املثنى    1.٦القادسية    األنبار   

7.٣ 2.٦القادسية    1.٥ميسان    ذي-قار   

7 2.٦السليامنية    1.٣البرصة    نينوى   

٥.2 1.٨بابل    1.٣كربالء    البرصة   

٤.٤ 1.٦بغداد    1السليامنية    النجف   

٤.1 0.٩دياىل    0.٦دهوك    دهوك   

٣.7 0.٨واسط    0.٦املثنى    بابل   

2.1 0.٣ميسان    0.٦كركوك    ميسان   

كربالء                        0النجف                  0.2صالح الدين                                        ٩.1



3٨

الجدول 4.4: انتشار أوجه الحرمان يف املؤشات املختارة لقطاع الصحة، لعام 2٠12

املساعدة املاهرة عند الوالدة )%(مدة الوصول إىل املرافق الصحية )%(الحصول عىل املرافق الصحية

اإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقة

٨.٩17.2٩.٣كردستان
بقية 

٣.٤٩.٥٤.٤بغداد٣.2٦.٨٤.2املحافظات

بقية 
2.٥٨.1٣.٣بغداد٦.٨10.٥7.٩املحافظات

بقية 
2.٥٣.٩2.٨املحافظات

1.٦٦.٨1.٨كردستان1.٩٣.٦2كردستان٣.٦٩.1٤.٤بغداد

٤.٥7.1٥.٣ريف٨.٦12.1٩.٨ريف711.٥٨.٥ريف

1.72.11.٨حرض0.٣1.10.٤حرض٦.2٩.٣٦.7حرض

2.٥٤.7٣العراق2.٨٦.٩٣.7العراق٦.٤10.٥7.٤العراق
 املصدر: الرشح الخاص بنا القائم عى املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012

يوضــح الجــدول ٤.٤ انتشــار املــؤرشات الثالثــة مــع عــدد الســكان يف املحافظــات )مرتبــة مــن األعــىل إىل األقــل(. مل يحصــل تقريبــاً 7.٥% مــن األطفــال 
العراقيــني عــىل الرعايــة الصحيــة عنــد اإلقتضــاء، رغــم مالحظتنــا للتبايــن الجغــرايف )مــن 1٥.٨% يف النجــف، إىل أقــل مــن 2% يف صالح الديــن(. يعيش 
جــزء صغــري مــن األطفــال عــىل بعــد أكــر مــن ٣0 دقيقــة مــن املرافــق العامة )بنســبة ٣.7% عــىل املســتوى الوطنــي(، ولكن يبني هــذا املــؤرش الفجوة 
الواســعة بــني املناطــق الريفيــة )٩.٨%( واملناطــق الحرضيــة )0.٤%(. تنطبــق هــذه الحالــة، بدرجــة أقــل، كذلك عىل مســاعدي الــوالدة ذوي املهــارات.

 
(.1391212,.1583986]
(.0851448,.1391212]
(.0761117,.0851448]
(.0611714,.0761117]
(.0387181,.0611714]
[.01888,.0387181]

(.0632347,.0858062]
(.0439823,.0632347]
(.017777,.0439823]
(.0127502,.017777]
(.0060717,.0127502]
[.0004756,.0060717]

الشكل ٣.٤: أوجه الحرمان يف مجال الصحة

الحصول عىل الرعاية الصحية

املساعدة املاهرة عند الوالدة

(.0619466,.0824826]
(.0408539,.0619466]
(.0294743,.0408539]
(.0216089,.0294743]
(.0085064,.0216089]
[.0017137,.0085064]

مدة الوصول إىل املرافق الصحية

املصدر: تقديراتنا املعتمدة عىل املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق عام ٢٠١٢
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يف الجدول ب2 يف امللحق )ب(، نقدم مناذج االنحدارات؛ نستخلص هنا النتائج الرئيسية.

التعليم  3.1.4
ــة حقــوق الطفــل،  ــة والجســدية إىل أقــى إمكاناتهــا«. )اتفاقي ــه العقلي ــه وقدرات ــة »شــخصية الطفــل ومواهب ــم عــىل تنمي يســاعد التعلي
املــادة 2٩( تلــزم اتفاقيــة حقــوق الطفــل )املــادة 2٨( الــدول األطــراف الحضــور اإللزامــي واملجــاين إىل املدرســة االبتدائيــة. لغايــة التحقــق 
مــن التنفيــذ الفعــيل، اســتخدمنا املعلومــات عــن املســافات الفاصلــة عــن املــدارس، التــي متثــل انتهــاكاً فعليــاً لحــق األطفــال امللتزمــني مــن 

جانــب القانــون بالحضــور إىل املدرســة.

املــؤش ٨: الدراســة االبتدائيــة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٦-14 عامــاً. يعتــرب الطفــل يف ســن التعليــم اإللزامــي )مــن ٦ إىل 1٤ 
ســنة يف مناطــق إقليــم كردســتان،ومن عمــر ٦ إىل 11ســنة يف بقيــة املحافظــات( محرومــاًً إذا مل يــزاول تعليمــه باملدرســة يف أي مســتوى. 

ــم اعتــامداً واضحــاً عــىل خصائــص األرسة  ــد دراســة نســبة الحضــور )10.٨%(. يعتمــد التعلي النتائج:نجــد نســبة بســيطة مــن الحرمــان عن
واألطفــال: يزيــد احتــامل تــرك املدرســة قبــل التعليــم اإللزامــي لــدى األوالد األقــرب إىل ســن العمــل )وبالتــايل لتوســيع عــدد أفــراد األرسة 
العاملــني(، ويكونــوا أفــراداً وســط أرسة كبــرية )مكونــة مــن 10-11 شــخص، وأطفــال يزيــد عمرهــم عــن 7 ســنوات(، ويعمــل رب األرسة يف 

الزراعــة مــع انخفــاض املســتوى العلمــي )املســتوى االبتــدايئ(. 

املــؤش ٩: التحصيــل الــدرايس باملــدارس االبتدائيــة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 1٥-1٧ عامــاً. يعتــرب الطفــل الــذي يفــوق ســنه 
1٤ عامــاً محرومــاً إذا فشــل يف تحقيــق أي إنجــاز رســمي )أي شــهادة الدراســة االبتدائيــة( والــذي مل يســتمر يف التعليــم.

ــن يعيشــون يف أرس صغــرية وفقــرية مــع  ــة وهــم الذي ــة األوالد مــن األطفــال املدرســة االبتدائي ــج: مــن غــري املرجــح أن يســتكمل فئ النتائ
أفــراد غــري عاملــني ويعيشــون يف املناطــق الحرضيــة. يتضــح أن يكــون االنتهــاء الفعــيل مــن املدرســة االبتدائيــة قضيــة ذات صلــة باألطفــال 
العراقيــني، حيــث يبلــغ االطفــال املحرومــون مــا يقــارب واحــد مــن أربعــة أطفــال فيــام يتعلــق بهــذا املــؤرش )بنســبة 2٩.2% يف املناطــق 

الريفيــة، وأكــر مــن ٣٤.2% يف نينــوى(.

املــؤش 1٠: مــدة الوصــول إىل املرافــق الدراســية لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٦-1٧ عامــاً. يســتند هــذا املــؤرش عــىل مــدة املســافة 
للوصــول إىل أقــرب مدرســة ابتدائيــة. يعتــرب الطفــل محرومــاًً إذا بــدأت فــرتة الدراســة ويســتغرق أكــر مــن ٣0 دقيقــة للوصــول إىل أقــرب 

مدرســة ابتدائيــة.

النتائــج: باســتثناء رب األرسة العامــل يف قطــاع الزراعــة، مل نجــد محــددات مميــزة ملناقشــة املــؤرش ٦ »املتطابــق« املعنــي باملســافة للوصــول 
إىل املرفــق الصحيــة. لقــد وجدنــا نســبة حرمــان بســيطة عنــد النظــر يف املســافة للوصــول إىل املدرســة )بنســبة ٥.%7(.
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الشكل ٤.٤: أوجه الحرمان يف قطاع التعليم

االلتحاق باملدرسة

مدة الوصول إىل املدرسة

التحصيل الدرايس

املصدر: تقديراتنا املعتمدة عىل املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

يرتبــط الفقــر النقــدي ارتباطــاً وثيقــاً بالحصــول عــىل التعليــم. يســجل األطفــال الفقــراء يف جميــع أنحــاء البــالد أقــل معــدالت يف االلتحــاق 
باملــدارس )-10 نقطــة مئويــة للمــدارس االبتدائيــة و-20 نقطــة مئويــة للمرحلــة الثانويــة(. وعــالوة عــىل ذلــك، كــام هــو موضــح يف الجــدول 
٥.٤، عنــد الســؤال، تختلــف أســباب اإلنقطــاع عــن الدراســة بــني األطفــال الفقــراء وغــري الفقــراء. ومــن بــني األطفــال الذيــن يرتكــون املدرســة 
قبــل إكــامل الدراســة االبتدائيــة، يــرتك أكــر مــن واحــد من كل خمســة أطفــال املدرســة ألســباب اقتصاديــة باعتبارها محــدد رئيــي لإلنقطاع، 
وال يرغــب واحــد مــن اثنــني مــن األطفــال يف الدراســة، ورمبــا كان ذلــك نتيجــة لجــودة التعليــم والتعلــم. كــام هــو مبــني يف الجــدول ٥.٤، 

متيــل األرس الفقــرية لعــدم تشــجيع أبنائهــم عــىل مواصلــة التعليــم، كــام تعتــربه غــري مفيــد لتحســني الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي.

جدول ٥.4: أسباب حاالت اإلنقطاع عن الدراسة يف العراق بالنسبة إىل حالة الفقر

أسباب عدم االلتحاق باملدرسة
املرحلة الثانوية )ترتواح أعامرهم بني 12-1٧ عاماً(املرحلة االبتدائية )ترتاوح أعامرهم بني ٦-11 عاماً(

اإلجاميلغري الفقراءالفقراءاإلجاميلغري الفقراءالفقراء

٦.٣٦.1٦.2٥,٩٥.٨٥.٩عدم إمكانية الوصول إىل املدرسة بسهولة

0.٣٣.01.71,01,11,1التدريس غري مالئم وغري جاد

0.00.٤0.٣ ---وقت املدرسة غري مرن

0.72.٨1.٨0.٨1,21,1سوء معاملة املعلم
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جدول ٥.4: أسباب حاالت اإلنقطاع عن الدراسة يف العراق عىل حسب حالة الفقر

أسباب عدم االلتحاق باملدرسة
املرحلة الثانوية )ترتواح أعامرهم بني 12-1٧ عاماً(املرحلة االبتدائية )ترتاوح أعامرهم بني ٦-11 عاماً(

اإلجاميلغري الفقراءالفقراءاإلجاميلغري الفقراءالفقراء

0.٨٣.02.0٩,7٩,0٩,2رضورة العمل لدعم األرسة

20.٤٩.01٤.٣1٣.٥7,2٩.0ال تستطيع األرسة تحمل تكاليف التعليم

0.٣2.٨1.٦0.٥0,70,٦تعتقد األرسة بعدم فائدة التعليم

1.01.71.٤1,12,٦2,2الذهاب إىل املدرسة محفوف باملخاطر

1٤.222.٨1٨.٨2٦,٤2٥,72٥,٩األسباب االجتامعية

0,7٣,٦2,٨---الزواج املبكر

1.210.٩٦.٤2,0٣,12,٨بسبب املرض أو العجز

٤٨.٦٣1.1٣٩.٣٣٤,2٣٤,1٣٤.1عدم الرغبة يف مواصلة التعليم

٥.٣2.٨٤.0٣,٤٤,2٤,0رضورة املساعدة يف األعامل املنزلية

1.0٤.02.٦0,71,٤1,2أخرى

املصدر: تقديراتنا املعتمدة عى املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012

يوضح الجدول ب٣ يف امللحق 2 يف تقرير متوسط االحتامالت الهامشية لكونها عرضة لخطر الحرمان من التعليم. 

الجدول ٦.4: انتشار أوجه الحرمان يف املؤشات املختارة لقطاع التعليم، لعام 2٠12

مدة الوصول إىل املرافق الدراسية )%(تحصيل التعليم االبتدايئ )%(االلتحاق باملدرسة االبتدائية )%(

20.٦ ٣٤.2ميسان    1٨.2نينوى    املثنى   

1٦.٥ 2٨.7واسط    1٦.٤البرصة    بابل   

1٤.٨ 27.1ذي-قار    11.0واسط    واسط   

1٤.0 2٦.٤املثنى    ٩.٩دهوك    صالح الدين  

1٣.7 2٦.٣صالح الدين   ٩.7النجف    نينوى   

1٣.٦ 2٥.٥نينوى    ٩.٤كركوك    بغداد   

11.٨ 2٤.2القادسية    7.٥ذي-قار    األنبار   

11.٦ 2٣.1البرصة    7.2كربالء    ذي-قار   

10.7 22.7كربالء    7.2األنبار    القادسية   

10.٦ 21.٩بابل    ٦.1ميسان    ميسان   

10.2 21.7األنبار    ٤.2بغداد    النجف   

10.0 21.7كركوك    ٤.2املثنى    دياىل   

٩.٥ 21.٤النجف    ٤.0أربيل    البرصة   

٨.٩ 21.٣بغداد    ٣.٥بابل    السليامنية   

7.٩ 20.7دياىل    ٣.٤القادسية    كربالء   
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الجدول ٦.4: انتشار أوجه الحرمان يف املؤشات املختارة لقطاع التعليم، لعام 2٠12

مدة الوصول إىل املرافق الدراسية )%(تحصيل التعليم االبتدايئ )%(االلتحاق باملدرسة االبتدائية )%(

٦.٦ 20.2دهوك    2.٩دياىل    دهوك   

٥.٨ 17.1أربيل    1.٥صالح الدين   أربيل   

2.٤ 1٥.٣السليامنية    1.2السليامنية    كركوك   

اإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقة

بقية 
٩.٥1٩.٥12.٥املحافظات

بقية 
٩.012.0٩.٤بغداد22.1٣٤.02٥.2املحافظات

1٨.2٤1.221.7بغداد7.21٩.٤٨.٩بغداد
بقية 

٦.710.77.٨املحافظات

2.٥٥.22.7كردستان20.12٥.٨20.٣كردستان٤.212.٩٤.7كردستان

1٣.٣1٥.21٤.0ريف27.٦٣2.٨2٩.2ريف12.٨21.٨1٦.0ريف

٣.٦٥.٥٣.٩حرض1٨.٣٣٦.721.٣حرض٦.11٦.٤7.٩حرض

٦.٥10.77.٥العراق21.0٣٤.٨2٣.٩العراق٨.21٩.٣10.٨العراق

املصدر: الرشح الخاص بنا القائم عى املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق عام 2012

اإلسكان واملياه والرصف الصحي  4.1.4
ــة  ــات املنزلي ــام بالواجب ــاً للقي ــر فضــاًء هادئ ــذي يوف ــة األطفــال وهــو ال ــم للمعيشــة بشــكل واضــح جــزءاً مــن رفاهي ــرب املــكان املالئ يعت
واللعــب والنــوم واالســتمتاع )برنامــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البريــة، 2007(. ولهــذا الســبب فقــد تبنينــا هذيــن املؤرشيــن اللذيــن 
تــم اقرتاحهــام مــن قبــل دي نيوبــورغ وآخــرون )2012( إلجــراء تحليــل وطنــي شــامل للحرمــان متعــدد التداخــل. وهــذه املــؤرشات هــي 

االزدحــام أو الكثافــة الســكانية ووجــود مــواد غــري طبيعيــة إمــا عــىل أرضيــة أو ســطح املســكن.

يعتــرب الحصــول عــىل امليــاه الصالحــة للــرب جــزءا مــن البيئــة الصحيــة لألطفــال. ولــن تشــمل عمليــات املســح العنقــودي متعــدد املؤرشات 
عــادة مــؤرشات البُعــد عــن مصــدر املبــاه، إال أن املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012 مل يشــتمل عــىل ذلــك. ومــع ذلــك، 
فقــد متكننــا مــن الوصــول إىل مــؤرش للحصــول عــىل مصــادر مائيــة محســنة. كــام قمنــا بوضــع مــؤرش يتفــق مــع معايــري منظمــة الصحــة 

العامليــة املتعلقــة بخدمــات الــرصف الصحــي. 

ــل  ــرب الطف ــة )UN-Habitat( )2007(، نعت ــم املتحــدة للمســتوطنات البري ــج األم ــاً لربنام ــال. وفق ــع األطف ــؤش 11: االكتظــاظ لجمي امل
محرومــاًً إذا كان يعيــش يف أرس تحتــوي أكــر مــن ثالثــة أشــخاص يف غرفــة واحــدة. وقــد قمنــا بتعديــل املــؤرش عــن طريــق تخصيــص ٥.0 

كــوزن لألطفــال دون الخمــس ســنوات. 

ــة. ومــن  ــني 10 يف املناطــق الريفي ــني مــن االكتظــاظ، مــع وجــود أكــر مــن واحــد ب ــة مــن األطفــال العراقي ــج: يعــاين ســبعة يف املئ النتائ
الجديــر بالذكــر، أن الســليامنية تشــتمل عــىل معــدالت منحفضــة مــن االكتظــاظ بنســبة 1.٥% باملقارنــة مبعــدالت أعــىل يف واســط وميســان 
ــد مــن األطفــال -  ــن األرسة )العدي ــرب الســكن وتكوي ــة. يعت ــي تتــامىش مــع النســب يف املناطــق الريفي والقادســية والنجــف وكركــوك، والت
ســبعة أو أكــر، والقليــل مــن أفــراد األرسة العاملــني - واحــد أو اثنــان والحالــة االقتصاديــة الفقــرية وحالــة رب األرسة )أصغــر مــن ٥0 عامــاً، 

أنثــى، وال متتلــك أكــر مــن التعليــم االبتــدايئ( املحــركان الرئيســيان لتعــرض األطفــال لخطــر الحرمــان.

ــة الوحــدة  ــع األطفــال. يشــمل املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012 ســؤاالً عــن نوعي ــوع املــأوى لجمي املــؤش 12: ن
الســكنية لــألرسة. وتشــمل الفئــات منــزالً أو شــقة يف مقابــل مــأوى مصنــوع مــن الخــريزان أو الطمــي أو غريهــا مــن املــواد الطبيعيــة. يعتــرب 
الطفــل محرومــاًً إذا كان يعيــش يف مــأوى مصنــوع مــن الخــريزان أو الطمــي أو غريهــا مــن املــواد الطبيعيــة. تتــامىش النتائــج مــع االكتظــاظ. 
وعــىل الرغــم مــن أن االكتظــاظ مرتبــط بشــكل واضــح »بــاألرس الكبــرية«، فــإن األطفــال الذيــن يعيشــون يف أرس ال تشــتمل عــىل أكــر مــن 
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ســتة أفــراد والتــي ال يكــون عائلهــا عامــالً أو موظفــاً يف القطــاع األســايس تكــون أكــر عرضــة للمعانــاة مــن الحرمــان مــن املــأوى.
النتائــج: توجــد أعــداد مامثلــة لنســبة املــأوى الطبيعــي كــام هــو الحــال مــع االكتظــاظ. فعــىل املســتوى الوطنــي، ٨.2% مــن األرس محرومــة، 

وتــرتاوح بــني 22.٣% يف كركــوك وتقريبــاً صفــر يف النجــف.

املــؤش 13: الحصــول عــىل امليــاه النظيفــة لجميــع األطفــال. يعتــرب الطفــل محرومــاًً إذا كان يعيــش يف أرسة ال ميكنهــا الحصــول عــىل ميــاه 
مــن شــبكة امليــاه العامــة. ويتــامىش هــذا مــع تعريــف منظمــة الصحــة العامليــة )200٨( بشــأن مصــدر امليــاه »املحســنة«. 

النتائــج: تشــري نتائجنــا أن 1٥% مــن األطفــال العراقيــني يعانــون مــن الحرمــان مــن امليــاه مــع االختــالف الهائــل واملعتــاد عــرب املحافظــات. 
يســتعى الوصــول إىل امليــاه املتوفــرة مــن شــبكة امليــاه العامــة عــىل مــا يقــارب أربعــة أطفــال مــن أصــل 10 يف املناطــق الريفيــة، يف حــني 
ينطبــق هــذا عــىل 2.٩% فقــط مــن أقرانهــم يف املناطــق الحرضيــة. فاألطفــال الذيــن يعيشــون يف أرس فقــرية مــع رب أرسة عامــل يف مجــال 
الزراعــة معرضــون لخطــر الحرمــان بشــكل أكــرب، جنبــاً إىل جنــب مــع تلــك األرس التــي تعولهــا إنــاث يقــل ســنهم عــن ٤0 عامــاً وغــري عامالت. 

املــؤش 14: الحصــول عــىل رصف صحــي محســن لجميــع األطفــال. يعتــرب الطفــل محرومــاً إذا كان يعيــش يف منــزل غــري مــزود بخدمــة رصف 
صحــي جيــدة )مبــا يتفــق مــع منظمــة الصحــة العاملــة لعــام 200٨(، وأيضــاً بــدون مرحــاض داخــل املنــزل خاضــع للتــرصف الحــرصي لــألرسة. 

النتائــج: إيجــاد معــدالت أقــل مــن الحرمــان يف الــرصف الصحــي مقارنــة بالحصــول عــىل امليــاه. ويف هــذا اإلطــار، يعتــرب التقســيم الريفي-الحــرضي 
غــري ملحــوظ إىل حــد بعيــد )أقــل مــن نقطــة واحــدة مئويــة(. فمعظــم األطفــال املحرومــني يعيشــون يف أرس مــع ربــة أرسة يــرتاوح عمرهــا بــني ٣0 
و٣٩ عامــاً وتعمــل يف مجــال الزارعــة و ال متلــك ســوى شــهادة املدرســة االبتدائيــة فقــط. ومــن الجديــر بالذكــر، فعــىل املســتوى األرسي العالقــة بــني 

الــرصف الصحــي ونصيــب إنفــاق الفــرد ليســت عالقــة واضحــة وهــو مامثــل ملســتوى املحافظــة مــن حيــث إنفــاق الفــرد والــرصف الصحــي. 

(.2495447,.3384482]
(.2357705,.2495447]
(.1774886,.2357705]
(.0785084,.1774886]
(.055579,.0785084]
[.0324658,.055579]

(.071748,.1126436]
(.0594252,.071748]
(.0478903,.0594252]
(.0357686,.0478903]
(.0268833,.0357686]
[.0197715,.0268833]

(.1121845,.1188874]
(.0932046,.1121845]
(.0752354,.0932046]
(.0551406,.0752354]
(.0403849,.0551406]
[.0146247,.0403849]

الشكل ٥.٤: الحرمان يف السكن واملياه والرصف الصحي

نوع املأوىاالكتظاظ

الرصف الصحي املُحّسنالحصول عىل املياه

املصدر: تقديراتنا املعتمدة عىل املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق عام ٢٠١٢

(.1820834,.2233483]
(.1413465,.1820834]
(.0510586,.1413465]
(.0280249,.0510586]
(.0136232,.0280249]
[.0037789,.0136232]
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الجدول ٧.4: انتشار الحرمان يف السكن واملياه والرصف الصحي، 2٠12

الرصف الصحي )%(املياه )%(نوع املأوى )%(االكتظاظ )%(

11.٩ 22.٣واسط   ٣٣.٨كركوك   11.٣ذي-قار   املثنى  

11.٨ 20.1ميسان   ٣1.7واسط   7.٥نينوى   بغداد  

11.٤ 1٨.٥القادسية   2٥.٤ذي-قار   7.2املثنى   واسط  

11.0 17.٩النجف   2٤.٥نينوى   7.1واسط   البرصة  

10.٤ 1٦.٣كركوك   2٤.٤القادسية   ٦.٤كركوك   دياىل  

٩.٩ 1٤.٥املثنى   2٤.2ميسان   ٦.2دياىل   القادسية  

٨.٨ 1٣.7نينوى   22.٩صالح الدين  ٥.7ميسان   نينوى  

٨.٤ 11.٣األنبار   21.7دياىل   ٥.٣صالح الدين  النجف  

7.٥ ٥.٥دهوك   1٩.2أربيل   ٤.٩القادسية   كربالء  

7.٥ ٤.7ذي-قار   1٦.٣البرصة   ٤.7بابل   بابل  

7.0 ٤.٦البرصة   1٤.7املثنى   ٤.2السليامنية   ميسان  

٦.1 ٣.٤بابل   7.٩دهوك   ٣.7أربيل   دهوك  

٤.٩ 2.2بغداد   7.٨كربالء   ٣.٥النجف   أربيل  

٤.7 1.٨صالح الدين  ٥.٩بابل   ٣.٤كربالء   صالح الدين 

٤.2 1.٦كربالء   ٥.7السليامنية   ٣.0بغداد   ذي-قار  

٣.٩ 1.2دياىل   ٥.٤األنبار   2.٤البرصة   السليامنية  

٣.0 1.1أربيل   ٣.٣بغداد   2.0دهوك   األنبار  

1.٥ 0.٤السليامنية   ٣.2النجف   2.0األنبار   كركوك  

اإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقة

بقية
بقية٤.717٨.1 املحافظات

بقية7.121.٤11.1 املحافظات
7.٥7.٥7.٥بغداد1٤٣٣.٩1٩.7 املحافظات

بقية٨.٨1٨.1٩.2كردستان2.71٦.٦٣.٤كردستان2.٨1٦.٩٤.٩بغداد
٤.27.٣٥.1 املحافظات

2.٩٨٣.1كردستان٤.21٤.7٥.7بغداد11.٥1.1بغداد٣.٣10.1٣.7كردستان

٤.٩٨٥.٩ريف٣1.٥٥2.7٣٨.7ريف1٣2٨.٦1٨.٣ريف٦.٦1٨.٨10.7ريف

٤،7٦.٦٥حرض2.2٦.٨2.٩حرض1.77.٦2.7حرض2.٩1٤.٥٤.٩حرض

٤.77.٤٥.٣العراق11.1٣11٥.٦العراق٥.11٩٨.2العراق٤.1177العراق

املصدر: الرشح الخاص بنا القائم عى املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق عام 2012

الحصول عىل املعلومات وحامية األطفال من االستغالل  ٥.1.4
يعتــرب الحصــول عــىل املعلومــات أمــراً هامــاً لألطفــال )انظــر اتفاقيــة حقــوق األطفــال، املــادة 17(. ولطاملــا جــرى اإلتفــاق عمومــا أن هــذا 
البعــد ينطبــق عــىل األطفــال يف ســن الدراســة أو أكــرب، إال أن مامرســة شــائعة لقيــاس الحرمــان تســتند إىل معلومــات األرسة بشــأن ملكيــة 
األجهــزة اإلعالميــة مثــل أجهــزة التلفزيــون أو أطبــاق األقــامر الصناعيــة أو الهواتــف. وقــد قــام املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف 

العــراق 2012 بتجميــع معلومــات حــول هــذه الســلع.1٥

يجمــع املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012 املعلومــات عــن الوقــت الــذي يقضيــه الفــرد عــىل االنرتنــت. ومــع ذلــك، يف أعقــاب املالحظــات الفنيــة عــىل تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة   1٥
املتعــددة عــرب البلــد، قررنــا عــدم إدراج مــؤرش حصــول األفــراد عــىل اإلنرتنــت، ألنــه ينتــر بصــورة نــادرة بــني األرس العراقيــة.
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ولعــل مــن األبعــاد الهامــة لحقــوق األطفــال هــو الحاميــة مــن االســتغالل االقتصــادي ضــد التدخــل يف الحيــاة الخاصــة للطفــل. ومــع ذلــك، 
فمــن الصعــب إيجــاد مــؤرشات جيــدة يف هــذا البُعــد نظــراً لعــدم رغبــة املجيبــني وحساســية املوضــوع. كــام يعتــرب االســتخفاف مصــدراً 

واضحــاً مــن مصــادر القلــق البالــغ. ومــن بــني عــدة احتــامالت، فقــد ركزنــا عــىل عاملــة األطفــال والــزواج املبكــر.

املــؤش 1٥: توافــر األجهــزة اإلعالميــة لألطفــال بــني ٥ و1٧ عامــاً. باعتبــار االنتشــار الكبــري ألجهــزة التلفزيــون يف العــراق، فقــد ركزنــا عــىل 
األجهــزة »النشــطة« مثــل الهواتــف. وقــد اســتخدمنا بيانــات حــول اإلنفــاق الشــهري عــىل األجهــزة والفواتــري ذات الصلــة مــن أجــل فهــم 
توافرهــا الحقيقــي لــألرسة.1٦ يعتــرب الطفــل الــذي يبلــغ مــن العمــر بــني ســتة وأقــل مــن 1٨ عامــاً محرومــاً إذا كان ال يعيــش يف أرسة تنفــق 

»بالشــكل الــكايف« عــىل ذلــك.

النتائــج: وفقــاً ملؤرشنــا، فــإن أكــر مــن طفــل واحــد مــن أصــل 10 أطفــال عراقيــني ال يحصلــون عــىل القــدر الــكايف مــن املعلومــات. حققــت 
بعــض املحافظــات معــدالت أعــىل مــن الحرمــان فيــام يتعلــق بالحصــول عــىل املعلومــات )القادســية 2٦.2% وميســان 20.1%( وقــد بــرزت 
دهــوك بتحقيقهــا ألفضــل أداء )٤.٩%(. ومــن بــني أطفــال العــراق، فــإن أكــر ممــن يقعــون تحــت خطــر الحرمــان مــن املعلومــات هــم أفــراد 
العائــالت الفقــرية، حيــث يكــون رب األرسة غــري عامــل أو خــارج القــوى العاملــة. وعــالوة عــىل ذلــك، يوضــح رب األرسة األكــرب )70 عامــاً أو 

أكــر( الــذي يعمــل يف مجــال الزراعــة منــط االســتهالك األرسي.

املــؤش 1٦: عاملــة األطفــال لألطفــال بــني ٦ و14 عامــاً. حالــة العمــل يف العــراق قانونيــة بالنســبة لألطفــال البالغــني مــن العمــر أكــر مــن 
1٤ عامــاً. وبالتــايل، فنحــن نعتــرب األطفــال الذيــن يعملــون يف العمــر بــني ســتة و1٤ عامــاً باإلضافــة إىل األطفــال املُبلــغ أنهــم مل يذهبــوا إىل 

املدرســة بســبب االلتزامــات العائليــة محرومــني. 

ــاً  ــني ســتة و1٤ عام ــال ب ــارب ٨% مــن األطف ــألرسة يف العــراق أن مايق ــات الخاصــة باملســح االجتامعــي واالقتصــادي ل ــني البيان ــج: تب النتائ
يعملــون. ومــع ذلــك، هنــاك تبايــن كبــري يف مــدى اختــالف املقاطعــات العراقيــة يف التعامــل مــع هــذا الحرمــان، مــن أداء جيــد جــداً يف 
ذي-قــار وديــاىل إىل املعــدالت العاليــة »غــري املتوقعــة« يف كركــوك وبابــل وواســط، مــع األخــذ يف االعتبــار تصنيفهــم املنخفــض نســبياً فيــام 
ــد تجــاوز10  يتعلــق بالفقــر النقــدي لألطفــال. يعــد امللــف الشــخيص لطفــل معــرض لخطــر العمــل قبــل الســن القانــوين كااليت : فتى/ول
ســنوات يعيــش يف أرسة كبــرية )مكونــة مــن 10 إىل 11 شــخصاً( وتشــتمل عــىل العديــد مــن األطفــال )7+( ومــع رب أرسة غــري موظــف أو 
عامــل يف مجــال الزراعــة وحاصــل عــىل تعليــم منخفــض. وليــس مــن املســتغرب أن نجــد بعــض أوجــه التشــابه مــع »مالمــح« مــؤرشات 

الذهــاب للمدرســة االبتدائيــة وإكاملهــا.

املــؤش 1٧: الــزواج املبكــر لألطفــال بــني عمــر ســتة و14 عامــاً. يعتــرب الســن القانــوين للــزواج يف العــراق 1٦ عامــاً. وبالتــايل، يعتــرب الطفــل 
محرومــاً يف حــال زواجــه قبــل ســن 1٥ عامــاً. 

النتائــج: تكشــف العينــات التــي حصلنــا عليهــا القليــل مــن الزيجــات املبكــرة بــني األطفــال العراقيــني، مــع بعــض االســتثناءات مثــل النجــف 
)٣.٩% يف النســبة(. فاألطفــال الذيــن يعيشــون يف أرس كبــرية للغايــة )أكــر مــن 1٥ فــرداً(، مــع رب أرسة متوســط العمــر )مــن ٤0 إىل ٤٩ عامــاً( ال 
ال ينتمــي للقــوى العاملــة هــم أكــر عرضــة للــزواج املبكــر. وقــد تبــني أن معظــم األبعــاد األخــرى ليســت ذات صلــة أو وال متثل توقعــات قاطعة.

الجدول ٨.4: انتشار الحرمان يف الحصول عىل املعلومات وحامية األطفال من االستغالل، 2٠12

الزواج املبكر )%(عاملة األطفال )%(أجهزة الحصول عىل املعلومات )%(

2٦.2 1٨.٣القادسية      ٣.٩ميسان      النجف     

20.1 1٥.٨ميسان      ٣.1بابل      ميسان     

1٨ 1٣.7ذي-قار      2.٨واسط      املثنى     

1٦.٣ 12.٣النجف      2.٦كركوك      البرصة     

كمثال، للحصول عىل بطاقات شحن املوبايل، اعتربنا أن مبلغ 1٥000 دينار شهرياً بداية معقولة.  1٦
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الجدول ٨.4: انتشار الحرمان يف الحصول عىل املعلومات وحامية األطفال من االستغالل، 2٠12

الزواج املبكر )%(عاملة األطفال )%(أجهزة الحصول عىل املعلومات )%(

1٦ ٨.1واسط      2.٥البرصة      بابل     

1٤.٤ ٨نينوى      2.٤نينوى      واسط     

1٤.2 7.7كركوك      2.٣كربالء      كربالء     

1٣.٩ 7.٣املثنى      2.٣صالح الدين      نينوى     

1٣.٦ 7.2البرصة      1.٩املثنى      القادسية     

12.2 ٦.٨كربالء      1.٩النجف      بغداد     

11.٨ ٦.٨بابل      1.٣القادسية      ذي-قار     

11.٦ ٦.٨بغداد      1.2بغداد      األنبار     

٩.٩ ٦.٥صالح الدين      1.2دهوك      دياىل     

٨.٤ ٥.٥دياىل      0.٩األنبار      صالح الدين     

٨.٤ ٤.٩السليامنية      0.٨أربيل      دهوك     

٨.٣ ٤.2األنبار      0.٤السليامنية      أربيل     

7.٩ ٤.1أربيل      0.٤دياىل      كركوك     

٤.٩ ٤دهوك      0.٣ذي-قار      السليامنية     

اإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقةاإلجاميلالفقراءاألغنياءاملنطقة

بقية 
10.٩22.71٤.٣املحافظات

بقية 
7.٥11.٦٨.7املحافظات

بقية 
1.٩2.٤2.1املحافظات

21.٣1.٩بغداد٦.210.٦٦.٨بغداد٩.٨22.٤11.٦بغداد

0.٥00.٥كردستان٤.٨10.1٥.1كردستان٦.٥20.٦7.٣كردستان

21.71.٩ريف11.71٤.112.٥ريف12.2221٥.٦ريف

1.٦2.71.٨حرض٤.7٨.2٥.2حرض٩2٣.٣11.٤حرض

1.72.21.٨العراق٦.٨11.٤7.٩العراق1022.٦12.٩العراق

املصدر: الرشح الخاص بنا القائم عى املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012
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(.1714275,.2621567]
(.1426522,.1714275]
(.1289439,.1426522]
(.1075943,.1289439]
(.0833758,.1075943]
[.0485303,.0833758]

(.0271132,.0386237]
(.0235401,.0271132]
(.0191818,.0235401]
(.0120178,.0191818]
(.0060803,.0120178]
[.0027185,.0060803]

الشكل ٦.٤: الحرمان من الحصول عىل املعلومات وح�ية األطفال من االستغالل

ع�لة األطفالوسائل الحصول عىل املعلومات

الزواج املبكر

املصدر: تقديراتنا املعتمدة عىل املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

(.1303014,.1826974]
(.0785723,.1303014]
(.0702155,.0785723]
(.0667575,.0702155]
(.0454231,.0667575]
[.0404502,.0454231]

تحليل الحرمان متعدد التداخل  2.4

نقــوم يف هــذا القســم بإجــراء تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة يف العــراق اســتناداً إىل املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف 
العــراق لعــام 2012، وبشــكل أكــر دقــة عــىل مجموعــة املــؤرشات التــي متــت مناقشــتها يف القســم الســابق. تــم تجميــع كافــة املــؤرشات 
التــي تنتمــي لنفــس البُعــد مــع نهــج االتحــاد. نصنــف إذاً الطفــل بأنــه »محــروم فيــام يتعلــق بالتغذيــة«، يف حــال كان يعــاين مــن التقــزم 
ــه يُنظــر للمــؤرشات التابعــة لنفــس املجــال عــىل أنهــا  ــوزن الطبيعــي. فاألســاس املنطقــي لنهــج االتحــاد هــو أن أو الهــزال أو أقــل مــن ال
مكونــات لحــق معــني، وبالتــايل، يعتــرب كافــة األطفــال الذيــن يُظهــرون أي عالمــة تــدل عــىل الحرمــان يف بُعــد معــني محرومــون مــن هــذا 

الحــق العاملــي بعينــه.17

تحليل أنواع حرمان األطفال املتعددة  1.2.4
يعــاين نحــو ٣0% مــن األطفــال العراقيــني البالغــني مــن العمــر أقــل مــن خمــس ســنوات مــن الحرمــان مــن الطعــام، البُعــد الوحيــد األكــر 
أهميــة لهــذه الفئــة العمريــة. يُحــرم األطفــال يف ســن التعليــم االبتــدايئ مــن امليــاه والحاميــة مــن االســتغالل بنســبة 1٥% تقريبــاً. فتقريبــاً 
يُحــرم واحــد مــن بــني كل ثالثــة مراهقــني مــن حــق التعليــم و1٥% منهــم ال تتوفــر لديهــم إمكانيــة كافيــة للحصــول عــىل املعلومــات. يوضــح 

الجــدول ٤.٩ نســب حجــم الحرمــان لــكل بُعــد ومجموعــة عمريــة.

يرتتــب عــىل طريقــة التجميــع هــذه زيــادة احتــامل حرمــان الطفــل مــع ارتفــاع عــدد املــؤرشات املســتخدمة يف بعــد معــني. لهــذا الســبب، فمــن املستحســن اســتخدام عــدد مامثــل مــن املــؤرشات لــكل بعــد،   17
حيــث وجــود عــدد غــري متــوازن للمــؤرشات لــكل بعــد قــد يشــتمل عــىل مخططــات مرجحــة غــري متوازنــة للمــؤرش، وال ميكــن ترجيــح  األبعــاد بالتســاوي عــىل النحــو املحــدد يف اإلطــار املفاهيمــي الخــاص 

بتحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة.
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الجدول ٩.4: نسب حجم الحرمان )%( حسب الُبعد واملجموعة العمرية

من 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنوات

2٩.٩12.٤10.7التغذية

12.٣11.٤10.٥الصحة

1٥.٣1٦.21٤.1املياه

٥.٨٥.2٤.7 املرافق الصحية

1٣.٨1٤.111.٨السكن

٩.٤1٥.0-املعلومات

٦.٦٣1.٦-التعليم

-1٥.٦-الحامية

املصدر: املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012

ال يعــاين أقــل مــن نصــف األطفــال العراقيــني مــن أي نــوع مــن أنــواع الحرمــان، فيــام يعــاين نحــو ثلثهــم مــن نــوع واحــد مــن الحرمــان. يــزداد 
خطــر املعانــاة مــن نوعــني مــن الحرمــان مــع تقــدم العمــر. ووفقــاً لتقديــرات منظمــة اليونيســف، يعــاين نحــو 12.٤% مــن األطفــال الرضــع مــن 
نوعــني مــن الحرمــان مقارنــة بنســبة 1٣.1% يف األطفــال يف ســن املدرســة االبتدائيــة و1٥.٣% مــن املراهقــني. تتضاعــف حــاالت الحرمــان الشــديد 
)املعانــاة مــن ثالثــة أنــواع أو أكــر مــن الحرمــان معــاً( مــع تقــدم العمــر: يعــاين ٥% مــن األطفــال الصغــار مــن ثالثــة أنــواع أو أكــر مــن الحرمــان 
مقارنــة بنحــو 10-11% يف األطفــال األكــرب. تتــامىش هــذه النتيجــة مــع نتائــج الفقــر املدقــع التــي تــم إلقــاء الضــوء عليهــا يف األقســام الســابقة 

مــن هــذا التقريــر. يوضــح الجــدول 10.٤ نســبة األطفــال يف كل مجموعــة عمريــة تعــاين مــن العديــد مــن أنــواع الحرمــان.

الجدول 1٠.4: األطفال الذين يعانون من العديد من أنواع الحرمان باملجموعة العمرية )%(

من 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنواتعدد أنواع الحرمان يف نفس الوقت

0٤7.7٤٨.٨٤2.1

1٣٤.٤27.٦٣2.٦

212.٤1٣.11٥.٣

٣٤.٤٦.2٦.٣

٤1.12.٩2.٥

٥0.10.٩0.٩

٦-0.٣0.2

7-0.10.1

٨-0.0-

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012
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بالنســبة لألطفــال بــني 0 و٤ ســنوات، فاألبعــاد الثالثــة التــي تتداخــل بشــكل أكــرب هــي التغذيــة وامليــاه والســكن. فاألطفــال الذيــن يعانــون 
مــن أنــواع الحرمــان الثالثــة هــذه معــاً ميثلــون 2.٣% مــن كافــة األطفــال يف نفــس املجموعــة العمريــة. بالنســبة لألطفــال البالغــني مــن العمــر 
بــني ٥ و1٤ ســنة، فقــد الحظنــا تغــرياً يف األبعــاد الثالثــة ذات التداخــل األكــرب وهــي امليــاه والســكن والتعليــم وتغــرياً يف األهميــة النســبية 
للمكونــات الثالثــة. يوضــح الشــكل 7.٤ مخططــات فــني )متناســبة( تصــور تداخــل أنــواع الحرمــان الثالثــة مــع توضيــح أعــىل تداخــل، بشــكل 

منفصــل حســب املجموعــة العمريــة.1٨

 

الشكل ٧.٤: تحليل تداخل أنواع الحرمان استناداً إىل ثالثة أبعاد حسب املجموعة العمرية

من ١٥ إىل ١٧ سنة من ٥ إىل ١٤ سنة من ٠ إىل ٤ سنوات

التداخل بشكل عام ٢٫٥٪التداخل بشكل عام ٢٫٣٪التداخل بشكل عام ٢٫٣٪

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. ملحوظة: تم الحصول عىل إج�يل التداخل من خالل تلخيص التداخالت الثنائية الثالثة 
وطرح التداخل ثال¥ األبعاد من أجل تجنب العد املضاعف

اإلجيلاإلجيلاإلجيل

املياه املياه املياه

اإلسكان

اإلسكاناإلسكانالتغذية

التعليم
التعليم

يبــني هــذا التحليــل أن 22.٣% مــن األطفــال بــني 0 و٤ ســنوات محرومــون مــن التغذيــة ونحــو ٦.1% محرومــون مــن امليــاه و٥.٣% محرومــون 
مــن الســكن. بإعتبــار األطفــال الذيــن يعانــون مــن نوعــني مــن الحرمــان معــاً، ٣% مــن األطفــال بــني 0 و٤ ســنوات يعانــون مــن الحرمــان مــن 
التغذيــة وامليــاه معــاً ونحــو ٣.٩% محرومــون مــن امليــاه والســكن معــاً. يف نهايــة األمــر، تبلــغ نســبة األطفــال الرضــع املحرومــون يف األبعــاد 
الثالثــة معــاً 2.٣%. وبالتــايل، وبشــكل عــام، تبلــغ نســبة األطفــال املحرومــن مــن التغذيــة نحــو ٣0% )22.٣ + ٣.0 + 2.٤ + 2.٣(، وهــو مــا 

يتــامىش مــع نســبة الحجــم. 

يوضــح الجــدول 11.٤ بشــكل أكــر تفصيــالً النســب املســتخدمة لتكويــن مخططــات فــني يف الشــكل 7.٤. ببســاطة، فقــد أدرجنــا مجموعتني فقط 
مــن الحرمــان: تلــك املقابلــة ألكــرب تداخــل بــني أعــىل نوعــني مــن األبعــاد الثالثــة وقــد قمنــا بذلــك بشــكل منفصل حســب املجموعــة العمريــة.1٩

مع قدر فعال من الحرمان يف كل بعد. حيث تساوي خارج املنطقة املستطيلة نسبة األطفال غري املحرومني يف أي من األبعاد الثالثة.  1٨

تالئــم مخططــات فــني متثيــل مــا يصــل اىل ثالثــة مــن مثانيــة أبعــاد املذكــورة يف تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة. يف ســياقنا، فــإن التمثيــل الكامــل ألوجــه الحرمــان املتعــددة يتطلــب مــا ال يقــل   1٩
عــن ٦٤ رســم بيــاين مختلــف لفــني، وهــو الرقــم الــذي يحصــل عليــه الفــرد عــن طريــق حســاب عــدد مــن التجميعــات املمكنــة مــن مثانيــة أبعــاد مــع أخــذ ثالثــة يف وقــت واحــد دون تكــرار.
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جدول 11.4: تحليل الحرمان املتعدد حسب املجموعة العمرية

ABCABACBCABCال يشء

من ٠ إىل 4 سنوات

)C( السكن ،)B( املياه ،)A( 22.٣٦.1٥.٣٣.02.٤٣.٩2.٣٥٤.٨التغذية

)C( السكن ،)B( املياه ،)A( ٦.٨٦.٩٦.٣2.21.٣٤.22.070.٣الصحة

من ٥ إىل 14 سنة

)C( التعليم ،)B( السكن ،)A( 7.0٦.0٩.0٤.22.71.٥2.٣٦7.2املياه

)C( السكن ،)B( املياه ،)A( 7.٥7.7٦.٤2.01.2٤.٨1.7٦٨.7التغذية

من 1٥ إىل 1٧ سنة

)C( التعليم ،)B( السكن ،)A( ٤.7٣.٩22.٣2.٨٤.12.72.٥٥7.0املياه

)C( التعليم ،)B( املياه ،)A( ٤.٩٦.٤22.٦1.02.٥٤.٥2.2٥٦.1الصحة

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012

يقــدم األطفــال يف ســن املدرســة االبتدائيــة تداخــال كبــرياً نســبياً يف أبعــاد امليــاه والســكن والتعليــم مــع عــدم وجــود التــوازن بــني املكونــات 
الثالثــة. أمــا بالنســبة للمراهقــني، فــإن أنــواع الحرمــان الثالثــة األساســية الخاصــة بهــم هــي نفســها الخاصــة باألطفــال البالغــني مــن العمــر 

بــني ٥ و1٤ عامــاً، ولكــن يلعــب التعليــم حتــى اآلن الــدور األكــرب. 

ــواع  ــن نفــس أن ــون م ــان ال يعان ــن الحرم ــواع متعــددة م ــن أن ــون م ــن يعان ــني الذي ــال العراقي ــى اآلن أن األطف ــل حت ــد أوضــح التحلي وق
الحرمــان عندمــا منيــز بــني األطفــال حســب الفئــات العمريــة. تختلــف أبعــاد الحرمــان عــىل مــدى دورة حيــاة األفــراد قبــل مرورهــم بالســن 

الــذي يشــري إىل بدايــة مرحلــة البلــوغ. فاألبعــاد ال تتغــري عــىل مــدى حيــاة الطفــل فحســب، لكــن يتغــري مــدى الحرمــان. 

منهجية تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة  2.2.4
مــن خــالل تســليط الضــوء عــىل األطفــال املحرومــني مــن جوانــب متعــددة، نجــح تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة يف تحديــد 
األطفــال األكــر حرمانــاً، وكان يجــب عــىل القامئــني بالتحليــل اتخــاذ قراريــن رئيســيني. أوالً، تحديــد بدايــة الحرمــان، وثانيــاً، اتباع مؤرش مناســب 

للحرمــان. وقــد قــام إلكــري وفوســرت )عــام 200٨( مبناقشــة كال الخياريــن بالتفصيــل، والــذي نســتمد منــه معظــم البحــث يف هــذا القســم.

فيــام يتعلــق باختيــار البدايــة، نســتخدم مــا يســمى بنهــج القطــع. وبأســلوب بســيط، يعتــرب حرمــان أي طفــل إذا كان عــدد األبعــاد التــي 
ُحــرم منهــا يســاوي قيمــة معينــة كقيمــة القطــع أو أكــرب منهــا وتشــري القيمــة ك إىل نقطــة القطــع. فــإذا جــرى تحديــد هــذه القيمــة مبــا 
يســاوي 2، فيعنــي ذلــك تصنيــف األطفــال- الذيــن يعانــون مــن اثنــني عــىل األقــل مــن أوجــه الحرمــان املدرجــة يف الجــدول ٨.٤ باعتبارهــم 

أطفــاالً محرومــني مــن جوانــب متعــددة وســوف يركــز التحليــل عــىل األطفــال الذيــن يعانــون مــن وجهــني أو أكــر مــن أوجــه الحرمــان.

ــه بـــ ح(. ويعتــرب  ــار إلي ــار املــؤرش، نســتخدم ثالثــة مــؤرشات.20 يقيــس املــؤرش األول واألبســط  متوســط العــدد )ويُش فيــام يتعلــق باختي
حســاب بســيط لعــدد االطفــال املحرومــني مــن جوانــب متعــددة- وهــو عــدد األطفــال املحرومــني مــن جانبــني مــن نقــاط القطــع عــىل 
األقــل مــن جوانــب الحرمــان باعتبــاره ميثــل نســبة األطفــال مــن الســكان الــذي يذكرهــا املــؤرش. وتكمــن املشــكلة يف هــذا املــؤرش يف كونــه 
غــري دقيــق يف عــدد األبعــاد التــي يُحــرم منهــا أي طفــل، مبعنــي »إذا أصبــح فقــرياً محرومــاً يف أحــد األبعــاد التــي مل يســبق لهــذا الفقــري أن 

يُحــرم منهــا، يظــل متوســط العــدد دون تغيــري« )إلكــري وفوســرت 200٨: ٩(. 

يقدم إلكري وفوسرت )200٨( مناقشة تقنية ومستفيضة.  20
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يقيــس املــؤرش الثــاين، الــذي يهــدف إىل التغلــب عــىل ســلبيات متوســط العــدد، متوســط نصيــب الحرمــان )ويُشــار إليــه بـــ أ(. ويُحســب 
هــذا املــؤرش عــىل أنــه متوســط النســب مــن إجــاميل عــدد حــاالت الحرمــان التــي يعــاين منهــا كل طفــل مــن أصــل العــدد اإلجــاميل ألبعــاد 

الحرمــان )ويعــد ذلــك الحــد األقــى لعــدد الحــاالت املمكنــة املتزامنــة للحرمــان(.

كــام يُطلــق عــىل املــؤرش الثالــث نســبة العــدد املعدلــة )ويُشــار إليــه بـــ م(0(. وتحســب هــذه النســبة بوصفهــا ناتــج متوســط العــدد مرضوباً 
يف متوســط نســبة الحرمــان. يرتبــط عــدد املزايــا بنســبة العــدد املعدلــة 0. ففــي املقــام األول، تعــد نســبة العــدد املعدلــة0 شــديدة التأثــر 
ــة يف  ــات »الرتاب ــه يلبــي بديهي ــة 0 أن ــز نســبة العــدد املعدل ــك إن أهــم مــا ميي ــه. ومــع ذل ــكٍل مــن وتــرية الفقــر متعــدد األبعــاد وحدت ب
األبعــاد«، التــي »تشــري إىل أن يف حالــة زيــادة نســبة فقــر الطفــل الفقــري يف أبعــاد متعــددة ليصبــح محرومــاً يف أحــد الجوانــب التــي مل يســبق 
أن ُحــرم منهــا، فــإن مســتويات الفقــر تزيــد بشــكل عــام«. )إلكــري وفوســرت، 200٨: 11( أمــا امليــزة الثانيــة هــي أن نســبة العــدد املعدلــة0 
قابلــة للتقســيم، التــي تشــري لــآليت » يكــون الفقــر الــكيل املتوســط ملســتويات الفقــر الفرعيــة، حيــث تكــون األوزان نســب فرعيــة للســكان«. 
)يف املرجــع نفســه( كــام ســرى بإيجــاز، تعــد هــذه الخصائــص دليــالً للتحديــد النمطــي للفقــراء ودليــالً ملســاعدة صنــاع القــرار عــىل وضــع 

سياســات ملكافحــة الفقــر.

تحديد وضع فقر الطفل متعدد األبعاد  3.2.4
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الشكل ٨.٤: نسبة أوجه الحرمان متعددة األبعاد بوصفها مهمة مختلف حاالت املنع حسب الفئة العمرية
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

ــني 0-٤  ــرتاوح أعامرهــم ب ــن ت ــال الذي ــرات منظمــة اليونيســف )الشــكل ٨.٤، اللوحــة اليمنى(،يعــاين نســبة ٥2.٣% مــن األطف ــاً لتقدي وفق
ــرتاوح  ــن ت ــال الذي ــت لألطف ــان يف مســتوى ثاب ــددة للحرم ــى حــدوث أوجــه متع ــان. ويبق ــن أوجــه الحرم ــر م ــن وجــه أو أك ســنوات م
ــناً  ــرب س ــة األك ــة العمري ــبة ٥٨% للفئ ــتوياتها بنس ــىل مس ــل إىل أع ــن تص ــة الوســطى(، ولك ــبة ٥1%، اللوح ــام )بنس ــني ٥-1٤ ع ــم ب أعامره
ــا تســاوي نقطــة  ــة عندم ــة األوىل والثاني ــة العمري ــني الفئ ــامم، رغــم أن متوســط العــدد متناســب ب ــري لالهت )اللوحــة اليــرسى(. ومــن املث
ــدى األطفــال، وهــذا يعنــي أن متوســط  ــة ل ــة0 عالي ــوايل(، إال أن نســبة العــدد املعدل ــل نســبة ٥1%، عــىل الت القطــع 1 )بنســبة ٥2% مقاب
نصيــب الحرمــان مرتفــع بشــكل خــاص لــدى هــذه املجموعــة. ويبــني الشــكل ٨.٤ القيــم املقــدرة ملتوســط العــدد ونســبة العــدد املعدلــة0 

ــد األطفــال املحرومــني مــن أبعــاد متعــددة يف العــراق. ــة، وعــىل مختلــف نقــاط القطــع املســتخدمة يف تحدي ــة عمري ــكل فئ ل

ويبــني تحليلنــا أن 1٨% مــن األطفــال مــن الفئــات العمريــة األصغــر ســناً محرومــون باإلضافــة إىل منعهــم مــن بعديــن )عــىل األقــل( مــن أبعاد 
الحرمــان. وبالنســبة لألطفــال األكــرب ســناً، يعــاين واحــد مــن كل أربعــة أطفــال مــن الفقــر متعــدد األبعــاد )إذا اعتربنــا نقطــة القطــع=2(، 
مبتوســط نصيــب حرمــان يــرتاوح بــني ٣0-٣7%. تزيــد نســبة انخفــاض انتشــار أوجــه الحرمــان املتعــددة لــدى الرضــع أكــر مــن األطفــال 

األكــرب ســناً، ولكــن يزيــد عمــق أوجــه الحرمــان املتعــددة بالنســبة لألطفــال األكــرب ســناً زيــادة كبــرية. 

وأخــرياً، نعتــرب أن الحرمــان محــدد عندمــا يُحــرم أحــد األطفــال مــن ثالثــة أبعــاد عــىل األقــل )بــدالً مــن إثنــني(، وينخفــض مــؤرش متوســط 
العــدد انخفاضــاً حــاداً، يف حــني يزيــد مــؤرش متوســط نصيــب الحرمــان. وتتمثــل النتيجــة النهائيــة يف انخفاضنســبة العــدد املعدلــة0 مبقــدار 
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ــدرة ملتوســط العــددو متوســط  ــم املق ــني الجــدول 12.٤ القي ــة. ويب ــات العمري ــب يف الفئ ــر النمــط والرتتي ــاً، ولكــن مل يتأث النصــف تقريب
نصيــب الحرمــان ونســبة العــدد املعدلــة0 ملختلــف نقــاط القطــع )جنبــاً إىل جنــب مــع الحــد األدىن لألبعــاد املقابلــة التــي يجــب حرمــان أي 

طفــل منهــا العتبــاره محرومــاً مــن أبعــاد متعــددة(.

الجدول 12.4: نتائج تحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة حسب القطع والفئة العمرية

نسبة العدد املعدلة٠متوسط نسبة الحرمانمتوسط العددعدد األبعادالفئة العمرية

٤-0 
1٨٤٨٩ عىل األقل 2

٦٦٥٤عىل األقل ٣

1٥-٤
2٤٣٤٨ عىل األقل 2

10٤٥٥عىل األقل ٣

17-٥
2٥٣7٩ عىل األقل 2

10٥0٥عىل األقل ٣

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012

أوجه الحرمان املتعددة عر الفئات العمرية يف التغذية واإلسكان واملياه  4.1.4
ومــن النتائــج الرئيســية أن التغذيــة وامليــاه والســكن مــن األبعــاد التــي تزيــد مســاهمتها أكــر مــن غريهــا يف املــؤرش العــام للفئــات العمريــة 
ــاه والســكن مــن أهميتهــام النســبية  ــة أو أكــر مــن أوجــه الحرمــان( املي ــد )ثالث ــاً، يزي األصغــر. وعندمــا نركــز عــىل أشــد األطفــال حرمان
)وتنخفــض األهميــة النســبية للتغذيــة(. أمــا بالنســبة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني ٥-1٤ يلعــب التعليــم وامليــاه والســكن والصحــة 
دوراً رئيســياً )وتكــون النتائــج قويــة عنــد التغيــري مــن وجهــني إىل ثالثــة أوجــه للحرمــان(. أمــا بالنســبة للمراهقــني، تتشــابه األبعــاد األكــر 
أهميــة لهــم مــع األبعــاد الهامــة لألطفــال يف عمــر املــدارس اإلبتدائيــة، باســتثناء املعلومــات، التــي أصبحــت حاليــاً أكــر أهميــة مــن الصحــة. 
وبالنســبة للمراهقــني األكــر حرمانــاً، تنخفــض أهميــة التعليــم، يف حــني تزيــد أهميــة امليــاه واإلســكان. يبــني الجــدول 1٣.٤ مســاهمة أبعــاد 

محــددة يف املــؤرش العــام )نســبة العــدد املعدلة0(عندمــا تتغــري نقــاط القطــع مــن اثنــني إىل ثالثــة أبعــاد.

الجدول 13.4: مساهمة نسبة العدد املعدلة٠ عىل حسب الفئة العمرية وأوجه القطع

الفئة العمرية

من 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنوات

نقطة القطع =3نقطة القطع =2نقطة القطع =3نقطة القطع =2نقطة القطع =3نقطة القطع =2

2٥.٨21.711.٦11.٥11.٦11.7التغذية

1٨.٣1٨.711.711.٨10.711.٩الصحة

2٥.٦27.21٩.71٩.٨17.٣1٩.1املياه

7.٨٨.0٤.7٤.٩٤.٨٤.٤ املرافق الصحية

22.٥2٤.٤1٦.٤1٦.71٤.٥1٦.٥السكن

7.٤7.٤1٥.٩1٤.٨املعلومات

17.٩17.٦2٥.٣21.7التعليم

10.٥10.٣الحامية

1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠1٠٠اإلجاميل

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012
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الحرمان متعدد األبعاد حسب املحافظة  ٥.2.4
يوضــح الشــكل ٩.٤ قيمــة نســبة العــدد املعدلــة0 لــكل فئــة عمريــة حســب املحافظــة. يرتكــز الفقــر متعــدد األبعــاد يف بعــض املحافظــات 
وبشــكل خــاص يف نينــوى وواســط، يف حــني تســجل محافظــات أخــرى، مثــل أربيــل وكربــالء والســليامنية، أدىن مســتويات للفقــر بــني جميــع 

الفئــات العمريــة. 

(.1296261,.1509268]
(.1063182,.1296261]
(.0796867,.1063182]
(.0580436,.0796867]
(.0464997,.0580436]
[.0337849,.0464997]

(.1273648,.1489973]
(.1110901,.1273648]
(.085064,.1110901]
(.0556366,.085064]
(.0402454,.0556366]
[.0318921,.0402454]

الشكل ٩.٤: معدالت نسبة العدد املعدلة٠ للحرمان حسب الفئة العمرية واملحافظة

من ١٥ إىل ١٧ سنواتمن ٥ إىل ١٤ سنةمن ٠ إىل ٤ سنوات

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. مالحظة: يش� اللون الداكن إىل معدالت نسبة العدد املعدلة٠. و�ثل القطع نقطة 
القطع=٢، عند الحرمان من وجه£ عىل األقل من أوجه الحرمان

(.1508741,.1635636]
(.1251095,.1508741]
(.0918643,.1251095]
(.0667721,.0918643]
(.0550477,.0667721]
[.0438196,.0550477]

يوضح الجدول 1٤.٤ أن إقليم كردستان يسجل عىل نحو منتظم أقل قيم متوسط العدد و نسبة العدد املعدلة0.

الجدول 14.4: معدالت متوسط العدد ومتوسط نصيب الحرمان ونسبة العدد املعدلة٠ للحرمان )%( حسب املنطقة

من 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنوات

متوسط 
العدد

متوسط 
نسبة 
الحرمان

نسبة 
العدد 
املعدلة

متوسط 
العدد

متوسط 
نسبة 
الحرمان

نسبة 
العدد 
املعدلة

متوسط 
العدد

متوسط 
نسبة 
الحرمان

نسبة 
العدد 
املعدلة

٩٤٤٤11٣0٣1٥٣٣٥كردستان

1٤٤٣٦1٥٣0٤1٦٣٥٦بغداد

20٤٩102٨٣٤10٣0٣٨11بقية املحافظات

1٨٤٨٩2٤٣٤٨2٥٣7٩العراق

املصــدر: تقديــرات منظمــة اليونيســف بشــأن املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرسة يف العــراق 2012. وميثــل القطــع نقطــة القطــع=2، عنــد الحرمــان مــن وجهــني عــى األقــل مــن أوجــه 
الحرمــان

تســجل محافظــات نينــوى وذي قــار وواســط أعــىل األرقــام القياســية لحرمــان متعــدد األبعــاد لألطفــال دون الخامســة مــن العمــر. وبالنســبة 
لألطفــال الذيــن يبلغــون عمــر االلتحــاق باملدرســة اإلبتدائيــة، تــربز محافظــات ميســان وواســط وذي قــار مســتويات عاليــة يف كال املؤرشيــن. 
وســجلت نينــوى والقادســية وميســان أعــىل مســتويات الحرمــان متعــدد األبعــاد لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 1٥-17. فيــام ســجلت 
الســليامنية ودهــوك وأربيــل أدىن قيمــة يف جميــع املــؤرشات، بغــض النظــر عــن الفئــة العمريــة. يوضــح الشــكل 10.٤ قيــم كل مــن متوســط 
العــدد ونســبة العــدد املعدلــة0 لــكل محافظــة وفئــة عمريــة، بعــد تصنيــف املحافظــات التــي ســجلت قيمــة منخفضــة يف نســبة العــدد 

املعدلــة0 )متثــل األرشطــة الحمــراء العــراق بشــكل عــام(.
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الشكل ١٠.٤: نسبة (٪) األطفال الذين يعانون من فقر متعدد األبعاد ومتوسط الحرمان حسب الفئة العمرية واملحافظة

من ٠ إىل ٤ سنوات

من ٥ إىل ١٤ سنوات

من ١٥ إىل ١٧ سنوات

متوسط العددنسبة العدد املعدلة٠

متوسط العددنسبة العدد املعدلة٠

متوسط العددنسبة العدد املعدلة٠

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. �ثل القطع نقطة القطع=٢، عند الحرمان من وجه عىل األقل من أوجه الحرمان
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بالنســبة لــكل محافظــة وملختلــف الفئــات العمريــة، يوجــد بعــد واحــد ملــؤرش نســبة العــدد املعدلــة0 الــكيل. ورغــم تعقيــد الشــكل، يظهــر 
ــة املرتبطــة بحرمــان األطفــال يف املحافظــات التــي تتســم بــكل  ــاه واإلســكان بوصفهــام أكــر األبعــاد ذات الصل النمــط بوضــوح. تــربز املي
املســتويات املرتفعــة يف النســبة املعدلــة )نســبة العــدد املعدلــة0(. كــام تتحمــل امليــاه واإلســكان مســؤولية ارتفــاع مســتويات الفقــر متعــدد 
األبعــاد املرصــود يف املحافظــات األضعــف حــاالً. ومــن املثــري لالهتــامم، أن التغذيــة تزيــد مــن أهميتهــا يف تلــك املحافظــات حيــث تنخفــض 
نســبة العــدد املعدلــة0 انخفاضــاً نســبياً، وخاصــة لــدى األطفــال الرضــع. كــام يتواجــد أكــر األطفــال املحرومــني مــن ناحيــة التغذيــة يف تلــك 
املحافظــات حيــث ال يعــاين األطفــال مــن أوجــه حرمــان متعــددة يف آن واحــد. إذا ســلطنا الضــوء عــىل الفئــات العمريــة الثانيــة والثالثــة، 

يتمتــع الحرمــان مــن املعلومــات باملزيــد مــن األهميــة يف املحافظــات وفقــاً ألعــىل مســتويات الحرمــان متعــدد األبعــاد.

فقر األطفال من حيث البعد الريفي والحرضي  ٦.2.4
يوضح الجدول 1٥.٤ مدى اختالف املؤرشات الثالثة لتحليل أوجه الحرمان املتداخلة املتعددة بني املناطق الحرضية والريفية.

الجدول 1٥.4: معدالت متوسط العدد ومتوسط نصيب الحرمان ونسبة العدد املعدلة٠ )%( حسب مناطق الريف والحرض

من 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنوات

متوسط 
العدد

متوسط 
نسبة 
الحرمان

نسبة العدد 

املعدلة٠
متوسط 

العدد

متوسط 
نسبة 
الحرمان

نسبة العدد 

املعدلة٠
متوسط 

العدد

متوسط 
نسبة 
الحرمان

نسبة العدد 

املعدلة٠

٣٥٥01٨٤٥٣٦1٦٤7٤01٩ريف

٨٤٣٤122٩٣1٥٣٣٥حرض

1٨٤٨٩2٤٣٤٨2٥٣7٩العراق

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012. وميثل القطع نقطة القطع=2، عند الحرمان من وجهني عى األقل من أوجه الحرمان

يتأثــر األطفــال الصغــار الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 0-٤ ســنوات يف املناطــق الريفيــة تأثــراً شــديداً جــراء الحرمــان مــن امليــاه، بينــام يتأثــر 
األطفــال يف املناطــق الحرضيــة بشــكل رئيــي مــن الحرمــان مــن الطعــام. أمــا األطفــال الذيــن يبلغــون عمــر االلتحــاق باملــدارس اإلبتدائيــة يف 
املناطــق الحرضيــة محرومــون بشــكل خــاص مــن أبعــاد التعليــم والحاميــة مــن االســتغالل والحصــول عــىل املعلومــات، يف حــني يحــرم هــؤالء 
األطفــال يف املناطــق الريفيــة مــن أبعــاد الســكن والحصــول عــىل مصــادر ميــاه محســنة. وبالنســبة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 
1٥-17، يلعــب التعليــم والحصــول عــىل املعلومــات دوراً رئيســياً يف املناطــق الحرضيــة، يف حــني ميثــل الحرمــان مــن امليــاه هاجســاً أساســياً 
يف املناطــق الريفيــة. نســتخلص مــام ســبق، أن الحصــول عــىل مصــادر امليــاه املحســنة يشــكل العامــل الوحيــد األكــر أهميــة وراء الفجــوة 
بــني الريــف والحــرض ُمقاســاً بتحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة. ويوضــح الشــكل 12.٤ أي وجــه مــن أوجــه الحرمــان الــذي مييــز 

الحــرض مــن خــالل تقديــر مســاهمة املــؤرش العــام يف كل بعــد.
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الشكل ١٢.٤: مساهمة بعد منفرد يف املؤرش العام حسب البيئة

من ١٥ إىل ١٧ سنواتمن ٥ إىل ١٤ سنواتمن ٠ إىل ٤ سنوات
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢
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الشكل ١١.٤: مدى مساهمة كل بعد من األبعاد يف حرمان األطفال الفقراء حسب الفئة العمرية واملحافظة

من ٠ إىل ٤ سنوات

نسبة العدد املعدلةالسكناملرافق الصحيةاملاءالصحةالتغذية

نسبة العدد املعدلةالح�يةالتعليماملعلوماتالسكناملرافق الصحيةاملاءالصحةالتغذية

نسبة العدد املعدلةالتعليماملعلوماتالسكناملرافق الصحيةاملاءالصحةالتغذية

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. و�ثل القطع نقطة القطع=٢، عند الحرمان من وجه عىل األقل من أوجه الحرمان
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املواصفات األساسية لألطفال املحرومني من أبعاد متعددة  3.4

نســتخلص يف هــذا القســم تحليــل أوجــه الحرمــان املتداخلــة املتعــددة مــن خــالل فحــص احتــامل حرمانهــم مــن أبعــاد متعــددة بواســطة 
النمــوذج اللوجســتي املعيــاري. نقــوم بتحليــل العوامــل التــي تتمتــع باملزيــد مــن القــوة يف رشح نســبة الفقــر )املعدلــة( متعــدد األبعــاد. 

أرجعنــا مــؤرش نســبة العــدد املعدلــة0 إىل مجموعــة مــن املتغــريات االجتامعيــة االقتصاديــة مــن أجــل الحصــول عــىل أجوبــة. 

يعــد عمــر رب األرسة مــن أهــم املتغــريات عــىل وجــه الخصــوص يف رشح احتامليــة حرمــان األطفــال متعــددة األبعــاد يف عمــر أقــل مــن 1٤ 
ســنة. وبالنســبة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 0-1٤، ترتبــط أعــىل املخاطــر بكونهــم يعيشــون يف األرس التــي يعولهــا رب أرسة صغــري 

الســن. يتناقــص الخطــر بشــكل مبــارش مــع تقــدم عمــر رب األرسة. 

يلعــب التحصيــل التعليمــي لــرب األرسة دوراً رئيســياً. حيــث ينخفــض خطــر الفقــر متعــدد األبعــاد بشــكل مبــارش مــع حصــول رب األرسة 
عــىل شــهادة علميــة. عندمــا يحصــل رب األرسة عــىل دبلــوم أو درجــة علميــة أعــىل، يرتاجــع خطــر الحرمــان متعــدد األبعــاد بشــكل كبــري 
بنســبة حــوايل ٣0%، مقارنــة بتناقــص الخطــر عنــد رب األرسة األمــي بنســبة 17.٥% يف وجــود رب األرسة الحاصــل عــىل دبلــوم عــىل األقــل. 
كــام يكتــي حالــة النشــاط االقتصــادي لــرب األرسة أهميــة بالغــة خاصــة بالنســبة لألطفــال دون ســن 1٤ عامــاً، يف حــني يبــدو توزيــع الخطــر 
بالنســبة للفئــات األكــرب ســناً مامثــالً بــني حــاالت العمــل املختلفــة. بشــكل عــام، تــم رصــد ارتفــاع خطــر الحرمــان متعــدد األبعــاد عنــد رب 
األرسة الــذي ال يعمــل لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 0-٤ عامــاً. وبالنســبة لألطفــال الذيــن بلغــوا ســن االلتحــاق باملدرســة اإل بتدائيــة، 
تــم رصــد أعــىل درجــة مــن املخاطــر عنــد رب األرسة العاطــل عــن العمــل. أمــا الفئــات يف العمريــة الثــالث، يزيــد خطــر الحرمــان بشــكل 

ملحــوظ عندمــا يعمــل رب األرسة يف القطــاع الزراعــي، ويقــل بشــكل حــاد عندمــا يعمــل رب األرسة يف القطــاع الحكومــي. 

وبــني الخصائــص األرسيــة، يشــكل حجــم األرسة العامــل الوحيــد األكــر أهميــة. يف األرس الصغــرية، ميثــل الخطــر عــىل األطفــال )واحــد إىل 
ــد الخطــر  ــرية. ويزي ــاً مــن نســبة الخطــر يف األرس الكب ــون مــن أوجــه حرمــان متعــددة األبعــاد النصــف تقريب ــن يعان ــراد( الذي أربعــة أف
عندمــا يعيــش العديــد مــن األطفــال )أكــر مــن ثالثــة( يف نفــس األرسة. ومــن املثــري لالهتــامم، أن الخطــر يأخــذ شــكل U عندمــا يتعلــق 
األمــر بتحليــل عــدد أفــراد األرسة العاملــني، وهــذا يعنــي ارتفــاع الخطــر يف األرسالتــي تفتقــر إىل أفــراد عاملــة أو يف األرس التــي تضــم العديــد 
مــن البالغــني الذيــن يتضــح عملهــم ســاعة واحــدة عــىل األقــل خــالل األســبوع املــايض. فتكــون هــذه النتيجــة أمــرا شــائعاً للغايــة يف بلــدان 
أخــرى، وميكــن أن تكــون ذات صلــة بنوعيــة الوظائــف واإلنتاجيــة: فيتجــه األطفــال املحرومــون مــن أبعــاد متعــددة إىل الرتكيــز ســواء يف األرس 
التــي متتلــك نســب اإلعالــة االقتصاديــة العاليــة أو يف األرس حيــث يعمــل معظــم البالغــني بهــا ولكــن يف قطاعــات مبتدئــة ومنخفضــة األجــر. 

يتعــرض األطفــال الذيــن يعيشــون يف املناطــق الريفيــة لنســبة خطــر الحرمــان مــن أبعــاد متعــددة أعــىل بكثــري. تســجل محافظــات ذي قــار 
وكركــوك وواســط أعــىل معــدالت الخطــر لألطفــال دون ســن الخامســة، أمــا يف واســط، كركــوك ونينــوى يبلــغ ســن األطفــال عمــر االلتحــاق 
باملدرســة اإلبتدائيــة. وتســجل محافظــات نينــوى وكركــوك والنجــف خطــراً عــىل البنــني والبنــات املراهقني )الذيــن تــرتاوح أعامرهم بــني 17-1٥(. 
يلعــب الجنــس دوراً هامــاً فقــط لألطفــال يف عمــر االلتحــاق باملــدارس اإلبتدائيــة، حيــث تتعــرض البنــات لخطــر الحرمان أعــىل بكثري مــن األوالد. 

تشــري تقديــرات اإلنحــدار أن خطــر الفقــر يزيــد زيــادة كبــرية مــع األطفــال الذيــن يعيشــون يف األرس التــي ال تتلقــى أي معونــة اجتامعيــة أو 
رواتــب التقاعــد العامــة، التــي قــد تفــرس رضورة الحصــول عــىل إعانــات نقديــة أفضــل لــألرس الفقــرية. ويشــكل ذلــك ســلبية واضحــة وتدرجــاً 
كبــرياً بــني الخطــر الــذي يتعــرض لــه األطفــال الذيــن يعانــون مــن حرمــان متعــدد األبعــاد ونصيــب الفــرد الحقيقــي مــن اإلنفــاق. وبالتــايل 
ــة نســبياً.  ــن يعيشــون يف أرس غني ــال الذي ــري مــن األطف ــاً للخطــر بنســبة أعــىل بكث ــن يعيشــون يف أرس فقــرية نقدي ــال الذي يتعــرض األطف

ويكــون بذلــك عالمــة واضحــة عــىل ارتبــاط الحرمــان النقــدي واملــادي ارتباطــاً قويــاً.

يلخــص الجــدول 1٦.٤ النتائــج الرئيســية مــن خــالل اإلبــالغ عــن خطــر التعــرض للحرمــان متعــدد األبعــاد املرتبــط باملتغــريات التــي أتضــح 
كونهــا ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتويات الثقــة القياســية. 
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الجدول 1٦.4: متوسط االحتامالت الهامشية لخطر الحرمان متعدد األبعاد

من 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنوات

العمر

00.220.27٣-2٩ )فئة املرجعية(

٣-٣٩0***0.1٨7***0.2٤

٤-٤٩0 ***0.1٨٩***0.2٣٩

٥-٥٩0***0.1٣7***0.22٣

٦-٦٩0***0.1٣٩***0.207

+70***0.1٣٥***0.17٥

التعليم

0.20٦0.270.2٨٥بدون شهادة )فئة املرجعية(

0.2٤٣***0.22٦***0.1٨0***ابتدائية

0.227***0.20٤***0.12٩***متوسطة/ثانوية

0.17٦***0.1٦0***0.10٩***دبلوم أو أعىل

الحالة الوظيفية

0.17٤0.22٣عامل )فئة املرجعية(

0.270***0.12٤***عاطل عن العمل

0.2٦٣***0.1٩٨***خارج قوة العمل

قطاع العمل: الزراعة

0.1٦٩0.22٣0.2٤٥ال )فئة املرجعية(

0.2٩٨***0.٣1٦***0.2٤٦***نعم

قطاع العمل: الصناعة

0.2٥٤  ال )فئة املرجعية(

0.20٨***  نعم

نوع القطاع: حكومي

0.1٨20.2٤20.2٦1ال )فئة املرجعية(

0.21٦***0.207***0.1٦1***نعم

حجم األرسة

 10.2٤10.٣٤-٤ )فئة املرجعية(

٥-٦***0.1٩1**0.٣0٤0.٣٤1

٩-7***0.1٦٩***0.2٤***0.2٦7

11-10***0.1٦2***0.222***0.2٣٤
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الجدول 1٦.4: متوسط االحتامالت الهامشية لخطر الحرمان متعدد األبعاد

من 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنوات

1٤-12***0.127***0.1٥٦***0.17٨

1٥+**0.1٩٣***0.1٨٦***0.1٦٤

عدد األطفال

0.17٣0.1٨٣ 1 )فئة املرجعية(

20.1٤٩0.17٨**0.217

٣**0.1٥٥0.1٨7***0.22٥

٥-٦***0.1٦٨***0.2٤***0.2٦2

+7***0.2٤7***0.٣01***0.٣1٨

عدد األفراد العاملني

00.2220.2270.2٨٤ )فئة املرجعية(

1***0.17٥0.21***0.2٣٨

2***0.1٦70.227***0.22

٣***0.17٩***0.2٩0.2٦1

٤***0.1٥٦***0.27٣0.27٤

+٥0.1٩***0.٣7٤***0.٣71

املحيط

0.2٩10.٣٥٥0.٣٨1ريف )فئة املرجعية(

0.17٤***0.1٤٦***0.0٩٨***حرض

املحافظة

0.20٩0.22٤0.22بغداد )فئة املرجعية(

0.1٥0.207***0.1٤٣***دهوك

0.٣٥1***0.2٩٤***0.222نينوى

0.1٩٨0.2٤٦***0.1٦***السليامنية

0.٣0٦***0.٣07***0.2٣كركوك

0.1٨٣0.22٤0.2٥٣أربيل

0.2220.22٨0.22٨دياىل

0.1٨1**0.1٦٤***0.112***األنبار

0.1٦7***0.1٨٨***0.0٨٦***بابل

0.17٦0.20٨***0.102***كربالء

0.2٩٥***0.٣0٤***0.227واسط
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الجدول 1٦.4: متوسط االحتامالت الهامشية لخطر الحرمان متعدد األبعاد

من 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنوات

0.17٣0.21٨0.2٣٥***صالح الدين

0.2٩٣***0.1٤20.22٣***النجف

0.1٥٨0.2٣٤0.2٤٨***القادسية

0.1٩20.21٤***0.11٤***املثنى

0.2٦٩***0.27٣***0.22٩ذي-قار

0.٣02***0.٣0٨***0.1٤2***ميسان

0.20٣0.2٣٦**0.1٦٦***البرصة

النوع

0.2٤2بنت )فئة املرجعية(

0.22٤***ولد

أرسة تتلقى تحويالت اجتامعية عامة

0.1٥٦0.222ال )فئة املرجعية(

0.2٣٦***0.1٨٣***نعم

تتلقى األرسة تحويالت اجتامعية عامة

0.1٨٤0.2٣7ال )فئة املرجعية(

0.21٥***0.1٤٦***نعم

خمس اإلنفاق الحقيقي للفرد 

0.2٥10.٣٦20.٤٥1خمس واحد )فئة املرجعية(

2***0.172***0.22٦***0.27٥

٣***0.1٥2***0.1٨٤***0.2

٤***0.11٦***0.1٣٣***0.1٣7

٥***0.11٣***0.121***0.0٨٦

املصــدر: تقديــرات منظمــة اليونيســف بشــأن املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرسة يف العــراق 2012. مالحظــات: *** )**( تعنــي أن متوســط االحتامليــة الهامشــية يختلــف إحصائيــاً عــن 
ذلــك الخــاص بالفئــة املرجعيــة عنــد 95٪ )90٪( مــن الثقــة. األخطــاء املعياريــة التــي يتــم حســابها بطريقــة دلتــا
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الرتابط بني الفقر النقدي لألطفال وحرمان األطفال  ٥

ــالت  ــز التحلي ــة. وترك ــالت التقليدي ــاً للتحلي ــاً وفق ــراً نقدي ــد فق ــه ال يع ــني، لكن ــال املحروم ــن األطف ــة م ــج إىل وجــود مجموع تشــري النتائ
التقليديــة عــىل خــط الفقــر، ولكنهــا متيــل إىل إخفــاق هــذه املجموعــة الهامــة مــن األطفــال. نواصــل يف هــذا القســم التحقيــق يف العالقــة 
ــز  ــا وإيفان ــن كالديرون-ميخي ــتوحاة م ــدار مس ــىل االنح ــة ع ــرة قامئ ــة مبتك ــالل طريق ــن خ ــدي م ــري النق ــدي وغ ــال النق ــر األطف ــني فق ب
ــة تجنــب  ــكيل لــألرس التــي تشــتمل عــىل أطفــال محرومــني أو ال لغاي ــع االســتهالك ال ــة توزي )201٤(. وتكمــن الفكــرة األساســية يف مقارن
املقارنــة النموذجيــة بــني األطفــال الفقــراء واألطفــال األغنيــاء، وهــي مقارنــة غالبــاً ماتخفــق يف فهــم العالقــة املعقــدة بــني أنــواع الحرمــان 
ــة الحرمــان املــادي بالباحثــني إىل تقســيم  ــة الفقــر النقــدي وحال املختلفــة. عــادة مــا يــؤدي اســتخدام املــؤرشات ثنائيــة التفــرع عــن حال
األطفــال إىل أربــع مجموعــات: )1( األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر والحرمــان النقــدي عــىل حــد الســواء، )2( األطفــال الذيــن يعانــون 
الحرمــان ولكنهــم ليســوا فقــراء عــىل املســتوى النقــدي، )٣( األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر النقــدي ولكنهــم ليســوا محرومــني، وأخــرياً 

)٤( األطفــال الذيــن ال يعانــون مــن الفقــر النقــدي وال الحرمــان. 

منهجية منوذج االنحدار الجديد  1.٥

يبــني الشــكل 1.٥ النتائــج التــي تــم تطبيقهــا عــىل األطفــال العراقيــني عنــد اســتخدام خــط الفقــر الوطنــي البالــغ 10٥,٥00 دينــار عراقــي 
لــكل شــخص يف الشــهر كمعيــار لتحديــد األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر النقــدي واألطفــال الذيــن يعانــون مــن الحرمــان متعــدد األبعــاد 
)الذيــن يعانــون مــن نوعــني أو أكــر مــن الحرمــان عــىل النحــو املحــدد يف القســم الســابق(. ولتطويــر التوصيــات بشــأن السياســة حــول 
تحســينات االختبــارات املســتهدفة، فإننــا بحاجــة إىل فهــم مســتوى املعيشــة الحقيقــي لألطفــال. يف هــذا القســم، نحــن نستكشــف طريقــة 

جديــدة يتــم خاللهــا دمــج الفقــر النقــدي مــع تحليــل الحرمــان غــري النقــدي. 

٪١٢٫١
٪٦٤٫٣

٪١٢٫١

٪١١٫٤

الشكل ١.٥: معدالت الفقر النقدي والحرمان غ� النقدي

من ١٥ إىل ١٧ سنةمن ٠ إىل ٤ سنوات

٪١٤٫٣

٪٦٧٫٨

٪١٠٫٢

٪٧٫٨

٪٩٫٧
٪٦٥٫٠

٪١٣٫٩

٪١١٫٥

من ٥ إىل ١٤ سنة

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. مالحظة: يعترب الطفل محروماً هنا إذا كان محروماً من ُبعدين عىل األقل (عىل النحو املعرف 
يف األقسام السابقة)

فق� ومحرومغ� فق� لكن محرومفق� لكن غ� محرومغ� فق� وغ� محروم

ــي تعــد  ــني األرس املحرومــة وغــري املحرومــة، والت ــة ب ــكيل لإلنفاقــات األرسي ــع ال ــة التوزي ــز )201٤( مقارن ــا وإيفان ــرون ميخي يقــرتح كالدي
أكــر إفــادة مــن حيــث تحديــد االختالفــات الخاصــة بالرفاهيــة لــدى الفئــات األربــع. يف الشــكل 2.٥، قمنــا بتوضيــح هــذه املنهجيــة. يقــارن 
الشــكل بــني توزيــع نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق لفئتــني مــن األطفــال: الفئــة التــي تعــاين مــن الحرمــان متعــدد األبعــاد يف بُعديــن أو أكــر 
ــاين خــط الفقــر  ــة التــي ال تعــاين الحرمــان )الخــط الصلــب األســود(. ميثــل الخــط العمــودي بالرســم البي )الخــط املتقطــع األحمــر( والفئ

الوطنــي العراقــي.
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النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

الشكل ٢.٥: كثافة نواة اإلنفاق حسب حالة الحرمان

فة
كثا

ال

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

غ� محروم

يعا� عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

تختلــف الكثافتــني بشــكل واضــح. مييــل توزيــع نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق لألطفــال املحرومــني أكــر إىل جهــة اليمــني، وهــو مــا يعنــي أن 
أرس هــؤالء األطفــال تعــاين يف املتوســط مــن انخفــاض النفقــات أكــر مــن األطفــال غــري املحرومــني. ومــع ذلــك، تتقــارب قمــم الكثافتــني مــن 
بعضهــا البعــض ويعتــرب التداخــل بــني االثنــني ملحوظــاً. عــالوة عــىل ذلــك، فــإن خــط الفقــر الــذي يقــع بــني قمتــي التوزيعــني، والــذي يشــري 

إىل تغــري بســيط يف قيمتهــا، ســيغري بشــكل كبــري عــدد األطفــال الذيــن يُعرفــون عــىل أنهــم »يعانــون مــن الفقــر النقــدي«. 

األطفال »القريبون من الفقر«  2.٥

ميكــن اســتخدام التوزيــع العــام يف اإلنفــاق بــني األطفــال املحرومــني وغــري املحرومــني إلجــراء اختبــارات تحديــد املتوســط. وقــد اســتخدم 
كالديــرون ميخيــا وإيفانــز )201٤( إطــار العمــل املذكــور أعــاله لتحديــد خــط فقــر جديــد يهــدف إىل تحديــد األطفــال الذيــن ال يعانــون مــن 

الفقــر النقــدي ولكنهــم محرومــون مــن الناحيــة املاديــة. وهــم يشــريون إىل هــذه الفئــة باعتبارهــا »قريبــة مــن الفقــر«.

وعــىل الرغــم مــن أن االهتــامم بالقريبــن مــن الفقــر ليــس بجديــد، فقــد جــاء كالديــرون ميخيــا وإيفانــز )201٤( بوســيلة بارعــة تــؤدي إىل 
تحديــد اقتطاعــات النفقــات، وهــو مــا يشــري إىل الحــد األعــىل مــن االســتهالك والــذي مــن املحتمــل مــن بعــده أن يتــم تعريــف الطفــل بأنــه 
ليــس فقــرياً. وبالتــايل، فــإن األرس القريبــة مــن الفقــر هــي تلــك األرس ذات مســتويات اســتهالك تتعــدى خــط الفقــر ولكــن أقــل مــن الحــد 
األعــىل الــذي تــم تحديــده مــن خــالل املقارنــة بــني توزيعــات الكثافــة االســتهالكية بــني املحرومــني وغــري املحرومــني. يف الصفحــات التاليــة، 

سنؤســس منهجيــة كالديــرون ميخيــا وإيفانــز )201٤( ونطبقهــا عــىل األطفــال العراقيــني. 
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الشكل ٣.٥: كثافات نواة اإلنفاق حسب حالة الحرمان

توقف النمو (التقزم) الهزالنقص الوزن

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)
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النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)
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غ� محروم
يعا  عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

غ� محروم
يعا  عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

غ� محروم
يعا  عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

غ� محروم
يعا  عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

غ� محروم
يعا  عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

غ� محروم
يعا  عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

غ� محروم
يعا  عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

غ� محروم
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غ� محروم
يعا  عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

تنوع النظام الغذا¥الحصول عىل الرعاية الصحيةمدة الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية

الرعاية املاهرة املقدمة عند الوضعمصادر املياه املحسنة

االكتظاظنوع املأوى

الرصف الصحي املُحسن

عºلة األطفالالزواج املبكر

املصدر: حسابات منظمة اليونيسف يف املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢
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النمــط الشــائع يف كافــة الرســوم البيانيــة يف الشــكل ٣.٥ هــو أن األرس التــي تعــاين مــن الحرمــان غــري النقــدي لديهــا نصيــب الفــرد مــن 
اإلنفــاق أقــل مــن األرس غــري املحرومــة: تــدل األرشطــة العموديــة املنقطــة عــىل متوســط نفقــات االســتهالك الشــخيص لــكل توزيــع وتوضــح 
ــدون اســتثناء األرس املحرومــة تحقــق يف املتوســط مســتوى معيشــة نقــدي أكــر انخفاضــاً مــن األرس غــري املحرومــة. وعــالوة عــىل  ــه ب أن
ذلــك، فقــد متــت مالحظــة هيمنــة عشــوائية مــن الرتبــة األوىل يف جميــع املقارنــات الزوجيــة: بــدون اســتثناء، يهيمــن غــري املحرومــني عــىل 

ــة األوىل.  املحرومــني يف املرتب

وقــد تــم العثــور عــىل عــدد أكــرب مــن األطفــال تحــت خــط الفقــر، مبجــرد تقديــم بــدل لتعويــض الحرمــان غــري النقــدي. يوضــح الشــكل 
٤.٥ حالــة إعاقــة النمــو. واالســتنتاج الرئيــي لهــذه النتيجــة هــو أن الفقــر النقــدي ال يحتــل ســوى جــزء فقــط مــن القصــة: تشــري الهيمنــة 
العشــوائية مــن الرتبــة األوىل إىل أنــه بــرصف النظــر عــن خــط الفقــر، فــإن نســبة الفقــر بــني األرس املحرومــة أعــىل مــن األرس غــري املحرومــة. 
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الشكل ٤.٥: وظائف الكثافة الرتاكمية لألطفال املحروم� واألطفال غ� املحروم� من التغذية (إعاقة النمو)

غ� محروم

يعا� عىل األقل من وجه� من أوجه الحرمان

٪ 
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دد
ع

مجموع الفوائد
(باأللف دينار/للشخص/شهرياً لعام ٢٠١٢)

املصدر: حسابات منظمة اليونيسف يف املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

وقــد قمنــا بتحليــل مــا إذا كان عــدد األرس التــي تعــاين مــن الفقــر النقــدي يزيــد بشــكل ملحــوظ بعــد متثيلــه للحرمــان غــري النقــدي. وقــد 
قدرنــا التأثــري النقــدي ألنــواع الحرمــان غــري النقــدي. ولهــذا الغــرض، فنحــن نقــوم بحســاب مرونــة نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق لــكل نــوع 
مــن أنــواع الحرمــان عــن طريــق انحــدار املربعــات الصغــرى العاديــة البســيطة )أي املربعــات الصغــرى العاديــة( لالســتهالك الفــردي عــىل 
مجموعــة مــؤرشات الحرمــان. يوضــح الشــكل ٥.٥ الدرجــات املُقــدرة. إن متوســط نســبة تغــري االســتهالك املرتبــط بــكل نــوع مــن أنــواع 
الحرمــان ســالب ويختلــف بشــكل ملحــوظ مــن صفــر بالنســبة لكافــة املــؤرشات فيــام عــدا واحــد )نقــص الــوزن، وهــو ال يختلــف اختالفــاً 

جوهريــاً عــن صفــر(.
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الشكل ٥.٥: مرونة االستهالك بالنسبة للحرمان مرشوطة �جموعة كاملة من أنواع الحرمان

املصدر: حسابات منظمة اليونيسف يف املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢، عينة من كافة األطفال. �ثل األرشطة األفقية التي تعلو وتدنو كل مؤرش ٩٥٪ من فاصل الثقة 
الجذر الرتبيعي=١٩

ــا، تجــدر اإلشــارة إىل أن أنــواع الحرمــان املرتبطــة مبســتويات االســتهالك املنخفضــة هــي بشــكل خــاص ذات صلــة باالكتظــاظ ونــوع  وهن
الســكن والذهــاب إىل املدرســة اإلبتدائيــة والحصــول عــىل املعلومــات وتنــوع النظــام الغــذايئ. وبالتــايل، ينبغــي اســتهداف األطفــال املعرضــني 
ــم  ــكن والتعلي ــة والس ــاد )التغذي ــذه األبع ــان يف ه ــرب للحرم ــكل أك ــون بش ــم معرض ــار أنه ــع يف االعتب ــع الوض ــذه، م ــان ه ــواع الحرم ألن

واملعلومــات( وأنهــم يواجهــون خطــراً أكــرب للمعانــاة مــن الفقــر النقــدي. 
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الشكل ٦.٥: مرونة االستهالك
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املصدر: حسابات منظمة اليونيسف يف املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢، عينة من كافة األطفال. �ثل األرشطة األفقية التي تعلو وتدنو كل مؤرش ٩٥٪ من فاصل الثقة 
الجذر الرتبيعي=٤٩٥
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ال تــزال معظــم حــاالت املرونــة يف غايــة األهميــة والســلبية، ولكــن بحجــم أقــل فيــام يتعلــق بالتقديــرات الســابقة. ويرجــع ذلــك إىل حقيقــة 
أننــا نســتخرج آثــار الخصائــص األخــرى التــي تتفاعــل )إيجابيــاً( وباإلشــرتاك مــع حالــة الحرمــان ومســتوى االســتهالك.21

ســعينا إىل تحديــد األرس وتقديــم بيانــاً عــن األرس الذيــن يفــرون مــن حســاب الفقــراء عنــد دراســة خــط الفقــر التقليــدي. ميكــن وصــف 
ــص  ــة مــن الخصائ ــدر )ســجل( منــوذج انحــدار االســتهالك بوصفــه وظيف ــايل: يف الخطــوة األوىل، يُق ــاين عــىل النحــو الت ــا برســم بي طريقتن
االجتامعيــة والدميوغرافيــة واالقتصاديــة القياســية )مثلــام اســتخدمناها للتقديــرات املبينــة يف الشــكل ٦.٥(، باإلضافــة إىل متغــري نوعــي إجاميل 
ــاره مجموعــة مــن املتغــريات  ــا الطفــل. يدخــل هــذا املتغــري منــوذج االنحــدار باعتب ــي يعــاين منه ــة الت ملجمــوع أوجــه الحرمــان املتداخل

الثنائيــة، وتكــون املجموعــة املرجعيــة دامئــاً طفــال دون أي نــوع مــن أنــواع الحرمــان. 
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الشكل ٧.٥: تأث� عدد أوجه الحرمان املتزامنة املتزايدة عىل مستويات املعيشة

املصدر: حسابات منظمة اليونيسف يف املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. �ثل الخطوط املنقطة ٩٥٪ من فاصل الثقة

ــا  ــد التفســري االقتصــادي له ــاً يف أســلوبنا. يع ــة، دوراً محوري ــان املتداخل ــع مجمــوع أوجــه الحرم ــامذج، م تلعــب الدرجــات املرتبطــة بالن
واضحــاً ومبــارشاً، ألنهــا تقيــس أثــره عــىل )ســجل( االســتهالك املرتبــط باملعانــاة مــن املزيــد واملزيــد مــن حــاالت الحرمــان املتزامنــة بشــأن 
قضيــة أساســية ال تشــهد أي نــوع مــن الحرمــان. ويوضــح الشــكل 7.٥ أن الطفــل الــذي يعــاين مــن وجــه واحــد مــن أوجــه الحرمــان مرتبــط 
بانخفــاض نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق بنحــو 10% أكــر مــن الطفــل الــذي ال يعــاين مــن أي نــوع مــن أنــواع الحرمــان. يرتبــط اثنــني مــن 
أوجــه الحرمــان، بغــض النظــر عــن البعــد، بنســبة انخفــاض 1٩% يف نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق، إىل أخــره. يعيــش األطفــال الذيــن يعانــون 
مــن ســبعة أوجــه للحرمــان بشــكل متزامــن يف األرس التــي يقــل نصيــب الفــرد فيهــا مــن اإلنفــاق بنســبة ٤7% عــن متوســط األرس التــي ال 

تعــاين مــن أوجــه الحرمــان.

21 الحــظ أن مرونــة االســتهالك لعاملــة األطفــال تتغــري عالمتهــا وتصبــح كبــرية )بعــض الــيء(. يحتــوي منــوذج االنحــدار اآلن عــىل عــدد مــن التغيــريات التفســريية التــي تتناســب ســلبياً مــع عاملــة الطفــل 
وتتناســب إيجابيــاً مــع اســتهالك األرسة. وبالتــايل، عنــد عــدم تضمــني هــذه املتغــريات تنتهــي عــىل املــدى الخطــأ لالنحــدار لتخلــق التحيــز الهبوطــي يف املعامــل املقــدر. إذا، عــىل ســبيل املثــال، نســتثني مــن 

مواصفات النموذج التحصيل التعليمي لرب األرسة، سيصبح املعامل املقدر لعاملة األطفال مرة أخرى قريب من الصفر وال يتم مالحظته. 
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ــن  ــض ع ــة للتعوي ــة املطلوب ــات اإلضافي ــام للنفق ــر ع ــل إىل تقدي ــن التوص ــان، ميك ــدة الحرم ــتهالك وش ــني االس ــة ب ــس العالق ــرد تأس مبج
الحرمــان. تعتمــد الفكــرة عــىل مفهــوم االختالفــات املعوضــة املقــدرة حيــث نســتخدم الدرجــات املقــدرة املرســومة يف الشــكل 7.٥ لحســاب 
مســتويات االســتهالك املتوقعــة املرتبطــة بــكل درجــة مــن درجــات الحرمــان. ثــم نســتمد متوســط مســتوى اســتهالك األطفــال املحرومــني 
ببســاطة بحســاب املتوســط املرجــح للمســتويات املتوقعــة الســتهالكهم، مــع وزن محــدد مــن نســبة األطفــال التــي تواجــه كل مســتوى معــني 

مــن مســتويات الحرمــان.

يبــني الجــدول 1.٥ كيفيــة التطبيــق العمــيل. تظهــر النتيجــة الرئيســية يف الصــف األخــري: حيــث يبلــغ متوســط اســتهالك األطفــال املحرومــني 
1٣0.٨٤0 دينــار عراقــي / للشــخص / شــهر، ويعــد ذلــك قيمــة أكــرب مــن خــط الفقــر الوطنــي العراقــي بنســبة 2٤%. ومتثــل هــذه القيمــة 

الرقــم املرجعــي خاصتنــا الشــتقاق خــط فقــر جديــد لألطفــال القريبــني مــن الفقــر.

الجدول 1.٥: االختالفات املعوضة املقدرة حسب عدد أوجه الحرمان

االختالفات املعوضة املقدرةنصيب األطفال املحرومنينصيب الفرد من اإلنفاق املتوقععدد أنواع الحرمان املتزامنة

017٩.00.0000.0

11٤٨.٣٥٣.01٣٣0.7

212٤.٦2٥.1٥2٥٤.٤

٣10٩.٨12.٤0٨٦٩.2

٤٩٨.2٥.٨0٤٨0.٩

٥٨٩.٤2.٣77٨٩.٦

٦7٨.٩0.٨٤2100.1

77٤.20.٣1010٤.٨

٨٦٦.70.07٨112.٣

٩٥1.٤0.01٦127.٦

10٦٨.٨0.001110.٣

13٠.٨41٠٠.٠املجموع

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012

يوضــح الشــكل ٨.٥ النتيجــة. يف وجــود ثالثــة خطــوط للفقــر )املــواد الغذائيــة، اإلجــاميل، والقريــب مــن الفقــر(، ميكــن تقســيم الســكان 
ــار عراقــي/  إىل أربــع مجموعــات: الفقــر املدقــع )لألطفــال الذيــن يعيشــون يف أرس تقــع تحــت خــط الفقــر الغــذايئ، بقيمــة ٥0.٥00 دين
للشــخص/ الســنة( والفقــراء )لألطفــال تحــت خــط الفقــر الــكيل بقيمــة 10٥.٥00 دينــار عراقــي/ للشــخص/ الشــهر( والقريــب مــن الفقــر 
)لألطفــال فــوق خــط الفقــر، ولكــن بأقــل مــن 1٣0.٨00 دينــار عراقــي/ للشــخص/ الشــهر( وغــري فقــراء )لألطفــال الذيــن يحصلــون عــىل 

أكــر مــن 1٣0.٨00 دينــار عراقــي/ للشــخص/ الشــهر(.
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الشكل ٨.٥: الفقراء الذين يعيشون الفقر املدقع، والفقراء وبالقرب من الفقر (لكل ١٠٠٠ دينار عراقي)

النصيب الحقيقي للفرد من اإلنفاق (بالدينار / للشخص / شهرياً لعام ٢٠١٢)

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. لكل ١٠٠٠ دينار عراقي

فة
كثا

ال

يعرض الجدول 2.٥ إحصاءات موجزة أساسية للعدد اإلجاميل لألطفال املعرضني لخطر الفقر عندما ندرس خطوط الفقر الثالثة يف آن واحد.

جدول 2.٥: توزيع األطفال حسب حالة الفقر )%(

اإلجاميلمن 1٥ إىل 1٧ سنةمن ٥ إىل 14 سنةمن ٠ إىل 4 سنوات

1.11.٣1.01.2الفقر املدقع

21.022.220.221.٦الفقراء

1٦.71٦.٣1٤.٦1٦.2قريب من الفقر 

٦1.2٦0.2٦٤.2٦1.1غري فقري

٣٨.7٣٨.٨٣٩.٨٣٥.٨إجاميل األطفال املعرضني للفقر

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012

ميكــن جدولــة مجموعــات الفقــر التــي أدخلــت يف الجــدول 2.٥ بشــكل مــزدوج عــىل مثانيــة أبعــاد، وبالتــايل تنميــط فقــر األطفــال بطريقــة 
متكاملــة. وباتبــاع كالديرون-ميخيــا وايفانــز )عــام 201٤(، نشــري إىل هــذه الرســوم البيانيــة فيــام يتعلــق »بتدرجــات حرمــان الطفــل مــن 

خــالل فــرتات الفقــر«. 
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الشكل ٩.٥: تدرجات الحرمان حسب الفئة العمرية
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املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت	عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢

فق� غ� فق�قريب من الفقرالفقر املدقع

يبــني الشــكل ٩.٥ أن احتــامل الحرمــان يف كل مجــال يقــل خطيــاً عــىل مــدى مســتويات الفقــر. وإذا نظرنــا إىل أول فئتــني عمريتــني، ميكننــا 
مالحظــة االنحــدار الســلبي الحــاد يف أبعــاد التغذيــة وامليــاه: ولذلــك ينبغــي أن يُعطــى هذيــن البعديــن األولويــة القصــوى للسياســة التــي 
تطمــح إىل اســتهداف األفقــر مــن بــني الفقــراء. وبالنســبة لألطفــال يف ســن املدرســة االبتدائيــة وبالنســبة للتعليــم والتغذيــة، يظهــر االنحــدار 
ــاه  ــربز املي ــرية، ت ــة األخ ــبة للمجموع ــرياً، بالنس ــة. وأخ ــة عالي ــتحقان أولوي ــك يس ــن كذل ــن البعدي ــي أن هذي ــذا يعن ــاد، وه ــلبي الح الس

واملعلومــات بوصفهــا املجــاالت ذات األولويــة العاليــة ملكافحــة فقــر األطفــال.

تتكــون الخطــوة األخــرية مــن التحليــل مــن استكشــاف النتائــج الســابقة مــن خــالل منــاذج االقتصــاد القيــايس. تحقيقــاً لهــذه الغايــة، قمنــا 
بتقديــر االنحــدار اللوجســتي متعــدد الحــدود الحتامليــة حرمــان الطفــل يف أيــة مــن حــاالت الفقــر األربعــة، بــرط تواجــد نفــس مجموعــة 

املتغــريات املشــاركة املســتخدمة يف تقديــر الفقــراء بالقــرب مــن الفقــر.22

يبــني الجــدول ٣.٥ مــا يســمى »بنســب الخطــر النســبي« املقــدرة بالنمــوذج. متثــل نســب الخطــر النســبية احتامليــة كونــه مــن فئــة معينــة 
)عــىل ســبيل املثــال، الذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع، والفقــراء أو الفقــراء بالقــرب الفقــر( فيــام يتعلــق بالفئــة األساســية، التــي تســمى 
يف حالتنــا األطفــال غــري الفقــراء.2٣ وهكــذا، كلــام ارتفعــت القيمــة فــوق الواحــد، ارتفــع الخطــر أعــىل مــن الفئــة املرجعيــة؛ وكلــام ارتفعــت 

قيمــة، ارتفعــت املخاطــر. 

عــىل ســبيل املثــال، ميثــل بالنســبة لألطفــال املحرومــني مــن التغذيــة، االحتــامالت النســبية لكونهــم يعانــون مــن الفقــر املدقــع بالنســبة 
لألطفــال غــري الفقــراء، وهــي قيمــة عاليــة للغايــة إذا مــا متــت مقارنتهــا باألطفــال الفقــراء )2.٦( وإىل األطفــال القريبــني مــن الفقــر )٦.1(. 
نجــح منــوذج متعــدد املتغــريات يف تحديــد التــدرج الدقيــق والواضــح بــني فئــات الفقــر، لألطفــال الذيــن يعيشــون الفقــر املدقــع بأعــىل 

مســتويات الخطــر مــن الحرمــان باملقارنــة مــع األطفــال يف حالــة فقــر أقــل حــدة. 

حاولنــا أواًل تقديــر النمــوذج املنطقــي للرتتيــب النموذجــي وذلــك لحســاب النظــام الطبيعــي للمتغــري التابــع )مجموعــة الفقــر(. ومــع ذلــك، فــإن جميــع املواصفــات التــي اختربناهــا مل تجتــز اختبــارات بســيطة   22
الغيــة مــن احتــامالت متناســبة. تعــد االحتــامالت املتناســبة مبثابــة افــرتاض )قــوي( كامــن وراء منــاذج مرتبــة ألنــه يعنــي أن املعامــالت التــي تصــف العالقــة بــني أدىن مســتوى ضــد جميــع الفئــات األخــرى يف 

املتغــري التابــع )عــىل ســبيل املثــال، كونهــم فقــراء للغايــة مقابــل جميــع الفئــات األخــرى( فهــي نفــس املعامــالت التــي تصــف العالقــة بــني أدىن فئــة تاليــة )الفقــراء( وجميــع الفئــات األخــرى، الــخ

مجموعة كاملة من التقديرات  متاحة عند الطلب.  2٣
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الجدول 3.٥: نسب املخاطر النسبية

بالقرب من الفقرالفقراءالفقر املدقع

٦.٦2.٦1.٦التغذية

1.٩1.٤1.٤الصحة

1.٨1.٣1.2املياه

1.01.٥1.1 املرافق الصحية

٦.٨2.71.٦السكن

0.٩0.٩0.٩الحامية

٩.٦٣.٣1.٩املعلومات

2.01.٤1.1التعليم

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012. ليس للقيم الرمادية داللة إحصائية

ومبجــرد أثبــت النمــوذج جدارتــه، ميكــن للشــخص اســتخدامه لتقديــم توصيــات بشــأن السياســات. يبــني الجــدول ٤.٥ متوســط االحتــامالت 
الهامشــية لخطــر االنتقــال إىل كل فئــة للفقــر عندمــا يظهــر الحرمــان.

الجدول ٥.4: متوسط االحتامالت الهامشية

الناتج الثاين: الفقرالناتج األول: الفقر املدقع
الناتج الثالث: بالقرب من 

الفقر
الناتج الرابع: غري فقري

-12.0%1.٣%٩.٥%1.2%التغذية

-٦.0%٣.1%2.٦%0.٣%الصحة

-٣.٣%0.٩%2.1%0.٤%املياه

-٣.٩%-0.٤%٤.٦%-0.2% املرافق الصحية

-12.٨%1.2%10.٥%1.1%السكن

1.٥%-1.0%-0.٥%0.0%الحامية

-1٥.2%1.7%11.٨%1.7%املعلومات

-٣.٨%0.0%٣.٣%0.٤%التعليم

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجتامعي واالقتصادي لأرسة يف العراق 2012. ليس للقيم الرمادية داللة إحصائية

ميثــل األطفــال املحرومــني يف أبعــاد التغذيــة والســكن واملعلومــات كــام تُظهــر النتائــج، أعــىل احتــامالت للوقــوع يف براثن الفقــر، واألهــم، والفقر 
املدقــع. مــن ناحيــة أخــرى، يرتبــط الحرمــان مــن الصحــة ارتباطــاً وثيقــاً باحتــامل الوقــوع يف فئــة القريبــني مــن الفقــر. كــام ميكــن تقســيم 

متوســط االحتــامالت الهامشــية مــن خــالل املتغــريات االجتامعيــة والدميوغرافيــة ذات الصلــة. ويبــني الشــكل 10.٥ النتائــج ملنطقــة اإلقامــة.
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كردستان بغداد باقي العراقبغداد باقي العراق
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الشكل ١٠.٥: متوسط اإلحت�الت الهامشية حسب منطقة اإلقامة

الصحةالتغذية

السكناملياه

التعليماملعلومات

كردستان

كردستان بغداد باقي العراق

كردستان بغداد باقي العراق

بغداد كردستانباقي العراق

بغداد كردستانباقي العراق

املصدر: تقديرات منظمة اليونيسف بشأن املسح االجت�عي واالقتصادي لألرسة يف العراق ٢٠١٢. ذُكرت اآلثار الكب�ة احصائياً فقط يف الشكل

خطر نحو الفقر املدقع
خطر نحو شبه الفقر

خطر نحو الفقر
خطر نحو الخروج من الفقر

خطر نحو الفقر املدقع
خطر نحو شبه الفقر

خطر نحو الفقر
خطر نحو الخروج من الفقر

خطر نحو الفقر املدقع
خطر نحو شبه الفقر

خطر نحو الفقر
خطر نحو الخروج من الفقر

خطر نحو الفقر املدقع
خطر نحو شبه الفقر

خطر نحو الفقر
خطر نحو الخروج من الفقر

خطر نحو الفقر املدقع
خطر نحو شبه الفقر

خطر نحو الفقر
خطر نحو الخروج من الفقر

خطر نحو الفقر املدقع
خطر نحو شبه الفقر

خطر نحو الفقر
خطر نحو الخروج من الفقر

إذا حــرم أي طفــل مــن التغذيــة وامليــاه والتعليــم، يزيــد خطــر وقوعــه يف براثــن الفقــر املدقــع زيــادة كبــرية، خاصــًة يف بقيــة محافظــات 
العــراق )يف األرشطــة الزرقــاء(. ويف الوقــت نفســه، يزيــد الحرمــان مــن الصحــة مــن خطــر الوقــوع يف فئــة القريــب مــن الفقــر، وخاصــة يف 
بغــداد. يرتبــط الحرمــان مــن الســكن بقــوة باحتــامل الفقــر، وال ســيام يف بغــداد وبقيــة محافظــات العــراق، بإســتثناء اقليــم كردســتان. يرتبط 
الحرمــان مــن امليــاه بوجــود احتامليــة كبــرية للوقــوع يف فئــة القريــب مــن الفقــر، وخاصــة يف إقليــم كردســتان ومحافظــة بغــداد. بشــكل 
عــام، ميثــل ســكان إقليــم كردســتان أدىن احتامليــة للوقــوع يف أي حالــة مــن حــاالت الفقــر مقارنــة مبناطــق أخــرى يف البــالد، مــع االســتثناءات 
الوحيــدة يف الحرمــان مــن امليــاه والســكن واملعلومــات، التــي تزيــد مــن احتــامل الوقــوع يف فئــة القريــب مــن الفقــر، التــي ال تــزال أقــل 

حــدة ضمــن نطــاق فئــات الفقــر األخــرى.
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دور التحويالت االجتامعية  ٦

نسبة املنفعة من برامج الحامية االجتامعية  1.٦

تتكــون الحاميــة االجتامعيــة يف العــراق مــن نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( العاملــي الــذي يوفــر الحصــص الغذائيــة األساســية، 
ومجموعــة مــن التحويــالت النقديــة االجتامعيــة مبــا يف ذلــك شــبكة الحاميــة االجتامعيــة. وباســتخدام قواعــد البيانــات للمســح االقتصــادي 
واالجتامعــي لــألرس يف العــراق عامــي 2007 و 2012، يســلط هــذا القســم الضــوء عــىل التغطيــة لربامــج مختلفــة، وينمــط املســتفيدين مــن 

حالــة الفقــر، ويــدرس حصــة اإلنفــاق الحكومــي التــي تصــل إىل الفقــراء، ويُقيــم تأثــريه عــىل خطــر الفقــر. 

يســتخدم تحليلنــا األرسة باعتبارهــا وحــدة قيــاس للتحويــالت االجتامعيــة، وذلــك بعــد القياســات املعياريــة للفقــر والدخــل. فاملبلــغ الــذي 
يحصــل عليــه الفــرد يضــاف للدخــل األرسي وبالتــايل فإنــه مشــرتك بــني جميــع أفــراد األرسة. يف هــذا التحليــل، األرسة املســتفيدة هــي األرسة 
التــي يكــون عــىل األقــل فــرد مــن أفرادهــا يحصــل عــىل شــكل مــن أشــكال التحويــالت النقديــة االجتامعيــة. وينطبــق األمــر نفســه عــىل 
ــدد  ــة هــي نســبة الع ــع األســهم عــىل أســاس حجــم األرسة. ونســبة املنفع ــم توزي ــث يت ــة(، حي ــة التمويني ــام )البطاق ــع الع نظــام التوزي

اإلجــاميل للمســتفيدين ومجمــوع الســكان. 

التحويالت النقدية االجتامعية  1.1.٦
ــن أشــكال  ــون( يف أرسة تحصــل عــىل شــكل م ــراد )٣.٣ ملي ــني عــرة أف ــن ب ــرد واحــد م ــراق ف ــش يف الع ــه يعي ــا أن ــج تحليلن تشــري نتائ
التحويــالت النقديــة االجتامعيــة. وقــد زادت نســبة التحويــالت االجتامعيــة بشــكل طفيــف )0.7%( خــالل الفــرتة مــن 2007 إىل 2012. وقــد 
شــهدت الفــرتة نفســها انخفاضــاً يف الفقــر بنســبة ٤% ومنــواً اقتصاديــاً بنســبة ٨-٩% ســنوياً وارتفاعــاً يف عــدم املســاواة مــع املعامــل الجينــي 

)وهــو قيــاس معيــاري لعــدم املســاواة يف الدخــل( بزيــادة قدرهــا 1% ليصــل إىل %2٩. 

ــع  ــه يف نظــام التوزي ــه متــت تغطيت ــار أن ــع الغــذايئ عــىل اعتب ــز عــىل التوزي ــة فقــط، وال يرك ــالت النقدي ــز هــذا القســم عــىل التحوي يرك
العــام )البطاقــة التموينيــة(. ال تســتهدف خطــط التحويــالت النقديــة بالــرضورة الفقــراء، ولكننــا نســتنتج أن الفقــراء يحصلــون عــىل فائــدة 
ملحوظــة منهــم. وفيــام يــيل نــدرس خطــط التحويــالت النقديــة االجتامعيــة ودورهــا يف إفــادة الفقــراء وتأثريهــا عــىل الفقــر وعــدم املســاواة.

٪٣٠

٪٢٠

٪١٠

٠
الفقر

٪٢٣
٪١٩

 املعامل الجيني

٪٩ ٪١٠

٢٠٠٧

٢٠١٢

الشكل ١.٦: معدل ونسبة فقر التحويل النقدي ٢٠٠٧-٢٠١٢

 
خطط التحويالت النقدية ونسبتها  2.1.٦

يف العــراق، تشــمل التحويــالت النقديــة االجتامعيــة أربــع خطــط أساســية. أوالً، توفــر شــبكة األمــان االجتامعــي تحويــالت نقديــة لفئــات 
ضعيفــة محــددة، مبــا يف ذلــك األيتــام القارصيــن والنســاء األرامــل واملطلقــات واملعوقــني واملــرىض طبيــاً والطــالب املتزوجــني وكبــار الســن. 
ــر  ــة األك ــا الخطــة الثاني ــن عــدد الســكان. أم ــادت نحــو ٨.2% م ــة االجتامعــي أعــىل نســبة، إذ أف ــالت شــبكة الحامي ــد حققــت تحوي وق
ــاً، دفعــات طــوارئ تغطــي نحــو 0.٣% مــن عــدد الســكان. تعــد  ــة وحققــت نســبة 1.٤%. وثالث اســتخداماً هــي خطــة تقاعــد ذوي اإلعاق
دفعــات الطــوارئ دفعــات مؤقتــة يتــم تقدميهــا بشــكل أســايس لضحايــا اإلرهــاب واملوظفــني الحكوميــني الذيــن تركــوا الجيــش. أمــا رابعــاً 

فهــي مخصصــات التدريــب املهنــي التــي تغطــي 0.1% مــن عــدد الســكان. 
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مخصصات التدريب املهني

دفعات الطوارئ

تقاعد ذوي اإلعاقة

شبكة األمان االجت�عي
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٪٨٫٢
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الشكل ٢.٦: نسبة خطط التحويل النقدي املختلفة

فيــام يتعلــق بالنمــو الســكاين )2.٥% ســنوياً(، يرُتجــم االرتفــاع الطفيــف يف نســبة التحويــالت النقديــة يف الفــرتة بــني 2007 و2012 إىل زيــادة 
بنســبة 22% يف عــدد املســتفيدين مــن التحويــالت النقديــة مــن 2.7 مليــون يف 2007 إىل ٣.٣ مليــون يف عــام 2012. 

 

٨٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٫٠٠٠٫٠٠٠

٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠

٠

٪٤٥

٪٣٥

٪٢٥

٪١٥

٪٥

٪٥-
٢٠٠٧

٦٫٨٨٣٫٦٤٧

٢٫٧٣٥٫٢٧٧

٢٠١٢
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عدد الفقراء ومتلقي التحويالت االجت	عية لعامي ٢٠٠٧-٢٠١٢
٪٥٥

الشكل ٣.٦: عدد الفقراء واملستفيدين من التحويالت النقدية ٢٠٠٧-٢٠١٢

الفقراء متلقو التحويالت االجت�عية العامة

وقــد وجدنــا أن 12.٥% )٨00,000( فقــط مــن الفقــراء حصلــوا عــىل تحويــالت نقديــة. ال يحصــل أغلبيــة الفقــراء، ٥.٦ مليــون، عــىل أي شــكل 
مــن أشــكال التحويــل النقــدي. 
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غ� فق�
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الشكل ٤.٦: نسبة املنفعة حسب حالة الفقر ٢٠١٢

وقــد وجدنــا أن التحويــالت النقديــة تفيــد األرس ذات اإلنفــاق الفــردي املنخفــض وتتــرسب تدريجيــاً يف األوســاط األكــر ثــراء. مل يتغــري هــذا 
التوزيــع بــني عامــي 2007 و2012. وكــام يبــني الشــكل ٦.٥، تحصــل األرس ذات اإلنفــاق الفــردي األدىن البالــغ نســبته ٤0% عــىل 10% أكــر 
مــن املزايــا النقديــة مــن متوســط نســبة الفائــدة الوطنيــة )10%(. عــالوة عــىل ذلــك، فقــد زادت األرس ذات النصيــب الفــردي املنخفــض مــن 
اعتامدهــا عــىل التحويــالت النقديــة بشــكل متناســب خــالل 2007-2012. وعــىل الرغــم مــن أن التحويــالت النقديــة غــري متوفــرة بالنســبة 

ألغلبيــة الفقــراء، عنــد مقارنتهــا مــع األرس األكــر ثــراء، حصلــت هــذه األرس عــىل فوائــد أعــىل أو نســب أكــرب مــن املزايــا. 
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الشكل ٥.٦: نسبة الفائدة حسب نصيب الفرد من اإلنفاق باألعشار

املعدل الوطني لعام ٢٠١٢املعدل الوطني لعام ٢٠٠٧ ٢٠٠٧٢٠١٢
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الشكل ٦.٦: التغ� يف نسبة الفائدة حسب اإلنفاق، ٢٠٠٧-٢٠١٢

تســتخدم األرس األقــل ثــراء التحويــالت النقديــة بشــكل متزايــد ومتثــل النصيــب األكــرب مــن مجمــوع املســتفيدين. وكــام يبــني الشــكل ٦.7، 
متثــل األرس األكــر فقــراً والبالغــة نســبتها ٣0% نحــو ٣٨% مــن كافــة املســتفيدين، فيــام متثــل األرس األكــر ثــراء والبالغــة نســبتها ٣0% نحــو 

22% مــن كافــة املســتفيدين. 

نصيب متلقو التحويالت االجت�عية عىل حسب اإلنفاق باألعشار - لعام ٢٠١٢
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الشكل ٧.٦: نصيب املستفيدين من التحويالت االجت�عية حسب اإلنفاق

نصيب الفرد من اإلنفاق باألعشار

 
ــواع  ــون مــن أن ــال يعان ــم أطف ــس لديه ــراء ولي ــة ليســوا فق ــة العام ــالت النقدي ــة املســتفيدين مــن التحوي ــري للدهشــة أن أغلبي ومــن املث
متعــددة مــن الحرمــان يف حقوقهــم. فيــام تســتخدم األرس ذات اإلنفــاق الفــردي األقــل )أي األرس األقــل ثــراء( التحويــالت النقديــة بشــكل 
متزايــد، بشــكل عــام واحــد يف املئــة فقــط مــن كافــة املســتفيدين مــن التحويــالت االجتامعيــة يعانــون مــن الفقــر املدقــع. ومثــة 2٣% آخــرون 

مــن الفقــراء و1٨% مــن الضعفــاء )أو قريبــون مــن الفقــر(. 
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الشكل ٨.٦: نصيب املستفيدين من التحويالت االجت�عية العامة حسب حالة الفقر

غ� فق� فق� غ� فق�فقر مدقع فق� قريب من الفقر

مــن بــني الســكان الذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع يف العــراق، ٨٩% )27,٣00( ال يحصلــون عــىل أي نــوع مــن التحويــل النقــدي العــام، 
وباملثــل، ٨7% مــن الفقــراء ال يســتفيدون مــن التحويــالت النقديــة العامــة. 
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الشكل ٩.٦: توزيع السكان ونسبة الفائدة حسب حالة الفقر

الحاصل� عىل التحويالت االجت�عية العامة ٪ إج�يل العدد

التحويالت النقدية العامة واألطفال  3.1.٦
عندمــا نســتعرض التحويــالت النقديــة التــي تســتهدف األرس الفقــرية التــي لديهــا أطفــال، أو نتنــاول األرس التــي لديهــا أطفــال يعانــون مــن 

الحرمــان املتعــدد، تكــون نســبة الفوائــد العائــدة عــىل األطفــال أقــل مــن املتوســط الوطنــي )الشــكل ٦.10(. 
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الشكل ١٠.٦: نسبة الفائدة حسب الفئات العمرية ٢٠١٢

الفئات العمرية

املعدل الوطني لعام ٢٠١٢الذين يحصلون عىل التحويالت االجت�عية العامة ٪

٤-٠ ٩-٥ ١٤-١٠ ١٧-١٥ ١٤-٢٨ ٢٩-٢٥ ٣٤-٣٠ ٣٩-٣٥ ٤٤-٤٠ ٤٩-٤٥ ٥٤-٥٠ ٥٩-٥٥ ٦٤-٦٠ ٦٥+

٪١٢

٪١٠

٪٨

٪٦

٪٤

٪٢

٪٠

٪١٤

٪١٦

٪٨ ٪٨
٪٩ ٪٩ ٪٩ ٪٩

٪١٠ ٪١٠ ٪١٠

٪١٤

٪١٢
٪١١٪١١٪١١

ــني 0 و ٤  ــدة عــىل األطفــال ب ــدة العائ ــد انخفضــت نســبة الفائ ــة محــددة. وق ــات عمري ــد لفئ ــاك بعــض التغــريات الطفيفــة يف الفوائ هن
ــا خــالل الفــرتة  ــاً ملحوظــاً يف نســبة املزاي ــني ٥ و٩ ســنوات و1٥ و17 ســنة ارتفاع ــال ب ــر األطف ــام 2007. ومل ي ــذ ع ســنوات بنســبة ٣% من
نفســها. وقــد حقــق األطفــال بــني 10 و 1٤ ســنة ارتفاعــاً بنســبة 7%. مــن جهــة أخــرى، شــهد كبــار الســن البالغــني مــن العمــر ٦٥ عامــاً فأكــر 
والبالغــني مــن العمــر بــني ٦0 و ٦٤ ســنة أعــىل ارتفــاع يف نســبة الفوائــد، حيــث حققــوا 2٩% و٣٤% عــىل التــوايل. فيــام شــهد الشــباب )بــني 

1٨ و 2٤ ســنة( ارتفاعــاً بنســبة 20% يف نســبة الفائــدة )الشــكل ٦.11(.

 

 

الشكل ١١.٦: التغ� يف نسبة الفائدة حسب الفئات العمرية ٢٠٠٧–٢٠١٢
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ومــع ذلــك، نظــراً لنســبة الســكان مــن الشــباب يف البــالد والحقيقــة أن األرس األفقــر تكــون بشــكل عــام أكــرب مــن حيــث الحجــم، فــإن نســبة 
الفقــراء الذيــن يحصلــون عــىل التحويــالت النقديــة بشــكل عــام أعــىل بــني املجموعــة األصغــر مــن الســكان. 
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الشكل ١٢.٦: نصيب املستفيدين من التحويالت االجت�عية العامة بالنسبة للفئات العمرية حسب حالة الفقر ٢٠١٢

غ� فق�فق�

مبالغ التحويالت االجتامعية العامة  4.1.٦
ــار عراقــي )٩٨  ــة العامــة نحــو 117,٥00 دين ــالت االجتامعي ــه املســتفيدون مــن التحوي ــذي يحصــل علي ــغ الشــهري ال ــع متوســط املبل يبل
دوالراً أمريكيــاً( يف عــام 2٤،2012 محققــاً زيــادة بنســبة 1٦% عــن متوســط املبلــغ يف عــام 2007. ففــي عــام 2007، تــم تحديــد خــط الفقــر 
عنــد ٨٨,000 دينــار عراقــي يف الشــهر لــكل أرسة وبلــغ متوســط التحويــل االجتامعــي العــام لــألرسة 101,٥00 دينــار عراقــي، محققــاً نســبة 
1٥% أعــىل مــن خــط الفقــر. ويف عــام 2012، كان خــط الفقــر عنــد 10٥,٥00 دينــار عراقــي وبلــغ متوســط التحويــل النقــدي العــام لــألرسة 

117,٥00 دينــار عراقــي، محققــاً نســبة 11% أعــىل مــن خــط الفقــر.

1 دوالر أمريي= 1200 دينار عراقي.  2٤
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الشكل ١٣.٦: متوسط املبلغ املتحصل عليه من التحويالت االجت�عية العامة وخط الفقر ٢٠٠٧-٢٠١٢
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خط الفقر (نصيب الفرد)مبلغ التحويالت االجت	عية العامة (لكل أرسة)

منــذ عــام 2007، زاد متوســط الزيــادة يف مبلــغ الفوائــد يف مصلحــة األغنيــاء، حيــث إرتفــع بنســبة 1٨%، فيــام زاد املبلــغ املخصــص للفقــراء 
بنســبة ٦%. وقــد أدى هــذا االتجــاه إىل إحــداث تضــاد يف الرتتيــب، حيــث جعــل األغنيــاء يحصلــون عــىل فوائــد شــهرية أعــىل. ويف عــام 2012، 
حــدث أكــر مــن تضاعــف يف املبلــغ الشــهري الــذي يفيــد مــن يعانــون الفقــر املدقــع، والذيــن ميثلــون أقليــة املســتفيدين )1%(، فوصــل إىل 

1٥٨,000 دينــار عراقــي. ومــع ذلــك، مل يتلقــى ٨٩% )27,٣00( ممــن يعانــون الفقــر املدقــع أي تحويــل نقــدي عــام. 
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توزيع املتلق� يف عام ٢٠١٢ (بنسبة ١٠٠٪)

الفقراء فقر مدقع فق�غ� فق�

١٥٠٫٠
٪٢٣٪٧٦

٪١

الشكل ١٤.٦: متوسط مبلغ التحويالت االجت�عية العامة الذي يتم الحصول عليه حسب حالة فقر األرسة ٢٠٠٧-٢٠١٢

٢٠٠٧

٢٠١٢

فيام يتعلق بنصيب الفرد من اإلنفاق، فإن أفقر ٥0% من األرس تتلقى مبالغ شهرية أقل من املتوسط الوطني )الشكل 1٥.٦(. 
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الشكل ١٥.٦: متوسط مبلغ التحويالت االجت�عية العامة التي يتم الحصول عليها حسب مستوى اإلنفاق األرسي
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مبلغ املتوسط الوطني (١١٧٫٥ ألف دينار عراقي)٢٠١٢

لقــد زادت فوائــد التحويــالت االجتامعيــة بشــكل أكــر تناســباً بنســبة ٥0% مــن األكــر ثــراء. ونخلــص أن التحويــالت االجتامعيــة العامــة ال 
تصــل إىل أغلبيــة الفقــراء، حيــث ال يحصــل ٨7.٥% مــن الفقــراء عــىل أيــة تحويــالت اجتامعيــة عامــة. كــام أن ذلــك يســهم يف زيــادة عــدم 

املســاواة بــني الفقــراء واألغنيــاء.
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الشكل ١٦.٦:التغ� يف متوسط مبلغ التحويالت االجت�عية العامة التي تحصل عليها األرس حسب اإلنفاق ٢٠٠٧-٢٠١٢

التغي� عىل املستوى الوطني (بنسبة ١٥٪)التغي�

وقــد زاد إجــاميل اإلنفــاق الحكومــي الســنوي عــىل التحويــالت االجتامعيــة العامــة ألكــر مــن الضعــف منــذ عــام 2007. ويف عــام 2012، 
تشــري التقديــرات إىل أنــه تــم توزيــع نحــو ٣.7٦ مليــار دينــار عراقــي باعتبارهــا تحويــالت اجتامعيــة عامــة. ومــع ذلــك، فقــد انخفــض إجــاميل 
اإلنفــاق الحكومــي الــذي حصلــت عليــه األرس ذات اإلنفــاق الفــردي املنخفــض منــذ عــام 2007. ويف الوقــت نفســه، زاد نصيــب األرس األكــر 
ثــراء، وهــو مــا ميثــل دليــالً إضافيــاً أن الزيــادة يف التحويــالت االجتامعيــة ال تصــب يف مصلحــة الفقــراء. يف عــام 2007، حصــل أفقــر ٣0% عــىل 
٣٥% مــن إجــاميل اإلنفــاق الحكومــي عــىل التحويــالت االجتامعيــة، فيــام حصــل أغنــى ٣0% عــىل ٣0%. وقــد حــدث نقيــض ذلــك بحلــول عــام 

2012، حيــث حصــل أفقــر ٣0% عــىل 2٦%، فيــام حصــل أغنــى ٣0% عــىل ٣٥%. 
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الشكل ١٧.٦: نصيب إج�يل اإلنفاق الحكومي الذي تحصل عليه األرسة حسب مستوى اإلنفاق الفردي

٢٠٠٧٢٠١٢

لقــد انخفضــت نســبة إجــاميل املســتفيدين مــن الفقــراء مــن التحويــالت النقديــة العامــة بنســبة ٤% بــني عامــي 2007 و2012. وانخفــض 
اإلنفــاق الحكومــي عــىل الفقــراء مــن خــالل التحويــالت النقديــة العامــة بنســبة ٦% خــالل الفــرتة نفســها. 
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الشكل ١٨.٦: نصيب إج�يل اإلنفاق الحكومي الذي تحصل عليه األرسالفق�ة
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التغي� عىل املستوى الوطني (بنسبة ١٥٪)التغي�
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التوزيع الجغرايف للتحويالت النقدية  ٥.1.٦
يختلــف انتشــار التحويــالت النقديــة العامــة بشــكل واســع عــرب املحافظــات. ويرتكــز املســتفيدون يف محافظــات نينــوى، حيــث يعيــش نحــو 
ــة. وقــد حققــت محافظتــي  1٤% مــن املســتفيدين، وبغــداد والســليامنية، حيــث تحصــل نســبة 12% مــن ســكانهام عــىل تحويــالت نقدي
دهــوك والســليامنية زيــادة كبــرية )1٥% و1٤% عــىل التــوايل( يف تغطيــة التحويــالت النقديــة االجتامعيــة بــني عامــي 2007 و2012، وأصبحــت 
ــل  ــداد وباب ــاىل وبغ ــك دي ــا يف ذل ــن املحافظــات مب ــة م ــت مجموع ــة أخــرى، حقق ــن جه ــام 2012. م ــىل نســبة يف ع ــني ذات أع املحافظت

انخفاضــاً يف التغطيــة بنســبة ٤-٥%. 

وتوجــد اختالفــات هامــة بــني املحافظــات فيــام يتعلــق بنصيــب املســتفيدين الذيــن يعيشــون يف الفقــر. فعــىل الرغــم مــن أن 20% مــن 
ــاىل.  املســتفيدين يف الســليامنية مــن الفقــراء، فقــد انخفضــت هــذه النســبة لتصــل إىل ٤% يف دي

الجدول 1.٦: التوزيع الجغرايف للمستفيدين من التحويالت النقدية

الفرق2٠٠٧2٠٠٧

% الذين يحصلون 
عىل التحويالت 
االجتامعية العامة

املبلغ
)آالف الدينارات 

العراقية(

% الذين يحصلون 
عىل التحويالت 
االجتامعية العامة

املبلغ
)آالف الدينارات 

العراقية(

% الذين يحصلون 
عىل التحويالت 
االجتامعية العامة

املبلغ
)آالف الدينارات 

العراقية(

1٥2٤.٩%171٤٥.٨%2120.٩%دهوك

٣11.٩%1٤٩٤.٨%11٨2.٨%نينوى

1٤70.٩%211٣٦.1%٨٦٥.2%السليامنية

2٦1.2%٥1٣0.7%٣٦٩.٥%كركوك

1٤٩.0%٦1٤٨.7%٦٩٩.7%أربيل

2٨.٨-٥%٤11٣.0%٩٨٤.2%دياىل

-٤٩0.٣%1012٥.٦%٦21٦.0%األنبار

2.0-٤%٦121.0%1011٩.0%بغداد

٣0.٩-٤%121٦2.٤%1٦1٣1.٥%بابل

1٣.٤-1%1٣٨2.٤%1٣٦٩.0%كربالء

-٣1.2%12101.٤%٩102.٦%واسط

-1٨.1-2%7111.0%٩12٩.0%صالح الدين

٣2٤.7%1٣10٣.٥%107٨.7%النجف

020.٥%1٥10٥.٩%1٥٨٥.٥%القادسية

٤1٦.٤%1٨10٥.٤%1٤٨٩.0%املثنى

21.٤-2%٨111.٤%10٩0.0%ذي-قار

01٦.2%٦٩2.2%٦7٦.1%ميسان

1٥2.٤%٥100.٦%٥٤٨.2%البرصة

11٦.0%10117.٥%٩101.٥%العراق
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الشكل ١٩.٦: نسبة املستفيدين الذين يعيشون يف الفقر

نســتخلص نتيجتــني أساســيتني مــن التحليــل الــوارد أعــاله: أوالً، بــرصف النظــر عــن التوســع العــام للتحويــالت النقديــة االجتامعيــة خــالل 
الفــرتة مــن 2007 إىل 2012، فــإن نســبة الفائــدة بــني األطفــال مــن مختلــف املجموعــات العمريــة انخفضــت أو توقفــت يف أحســن األحــوال. 
ــة  ــاء والفقــراء. فأغلبي ــني األغني ــة يف مصلحــة الفقــراء وســاهمت يف منــو الفجــوة ب ــة االجتامعي ــادة التحويــالت النقدي ــاً، مل تصــب زي وثاني
الفقــراء )٨7.٥%( مل يحصلــوا عــىل أي نــوع مــن املســاعدة، ويحصــل الفقــراء عــىل نصيــب أصغــر مــن اإلنفــاق الحكومــي مقارنــة باألغنيــاء. 

نظام التوزيع العام )البطاقة التموينية(  2.٦

خــالل العقوبــات التــي تــم فرضهــا يف التســعينيات، قدمــت الحكومــة العراقيــة نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( لتقــدم لكافــة 
املواطنــني العراقيــني الحصــص الغذائيــة األساســية وملســاعدتهم عــىل تجنــب أزمــة إنســانية وغذائيــة وشــيكة يف ذلــك الوقــت. واليــوم، مــع 
ــع العــام  ــل نظــام التوزي ــة )املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق 2012(، ميث حصــول ٩٦% مــن الســكان عــىل حصــص غذائي
)البطاقــة التموينيــة( أكــرب خطــة للحاميــة االجتامعيــة يف العــراق. وقــد انخفضــت نســبة الســكان املســتفيدين مــن نظــام التوزيــع العــام 

)البطاقــة التموينيــة( بشــكل طفيــف منــذ عــام 2007 عندمــا كانــت ٩٨%. 

نسبة نظام التوزيع العام )البطاقة التموينية( : تكوينه واستقراره  1.2.٦
يعتــرب نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( عاملــي مــع حصــول ٩٦% مــن الســكان عــىل حصــص غذائيــة. توجــد اختالفــات جزئيــة يف 
النســبة بــني الفقــراء واألغنيــاء، مــع حصــول ٩٨% مــن الرائــح األفقــر عــىل حصــص غذائيــة، وتنخفــض لتصــل إىل ٩0% بــني أغنــى 10% مــن 

األرس. 
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الشكل ٢٠.٦: نسبة السكان الذين يحصلون عىل نظام التوزيع العام حسب أعشار نفقات االستهالك الفردي

تشــتمل ســلة طعــام نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( عــىل مــواد غذائيــة يتــم توزيعهــا شــهرياً أو كل ثالثــة أشــهر. يتــم الحصــول 
عــىل أربعــة مــواد غذائيــة عــىل نطــاق واســع عــىل أســاس منتظــم: األرز والســكر والزيــت النبــايت والقمــح. عــىل ســبيل املثــال، وصلــت 
الحصــص إىل ٩٩% مــن الســكان يف املتوســط ملــدة 11 شــهراً خــالل 2011-2012. و مــن جهــة أخــرى، مل يحصــل ســوى ٣% فقــط مــن األرس 

التــي تشــتمل عــىل طفــل واحــد أقــل مــن عامــني، كــام حصلــوا عــىل مبلــغ يكفــي ملــدة شــهر واحــد يف املتوســط.
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الشكل ٢١.٦: نسبة فائدة عنارص نظام التوزيع العام وعدد األشهر التي تم الحصول فيها خالل العام املنرصم
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متوسط عدد األشهر التي تم الحصول بها عىل عنارص نظام التوزيع العامنسبة الذين حصلوا عىل عنارص نظام التوزيع العام

اعتامد األرسة عىل نظام التوزيع العام )البطاقة التموينية(  2.2.٦
أنشــأ التوزيــع العاملــي للمــواد الغذائيــة األساســية ملــدة 2٥ عامــاً نوعــا مــن أنــواع االعتــامد عــىل نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( 
لتغطيــة الطلــب املنــزيل مــن الســلع األساســية التــي يتــم توزيعهــا وللمســاهمة يف الســعرات الحراريــة اليوميــة لألفــراد. عــىل ســبيل املثــال، 

يســاهم نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( يف توفــري أكــر مــن 70% مــن اســتهالك القمــح يف العــراق.

ــي  ــة األساســية التدخــل الحكوم ــواد الغذائي ــة( للحصــول عــىل امل ــة التمويني ــام )البطاق ــع الع ــامد عــىل نظــام التوزي ويعكــس هــذا االعت
والتشــويه الناتــج عــن نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( عــىل اإلنتــاج وفــرص العمــل والتجــارة يف هــذه الســلع األساســية، خاصــة 
وأن غالبيــة هــذه الســلع املســتوردة مــن خــارج العــراق )منظمــة األغذيــة والزراعــة )فــاو( 200٩( تعــوق تنميــة القطــاع الخــاص واملســاهمة 

الزراعيــة لالقتصــاد.
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الشكل ٢٢.٦: مساهمة نظام التوزيع العام يف استهالك األرسة من املواد الغذائية األساسية

الذي تم رشاؤه نظام التوزيع العام

يبــدو االعتــامد عــىل الحصــص الغذائيــة أكــر وضوحــاً عنــد بحــث مســاهمة نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( يف اســتهالك األفــراد اليومي 
مــن الســعرات الحراريــة. يف املتوســط، يقــدم نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( ٥7% مــن اســتهالك الســعرات الحراريــة اليومــي لشــخص 
متوســط. ويعتمــد الفقــراء بكثافــة عــىل نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( مــن أجــل التغذيــة، حيث يعتمــد أفقــر 10% مــن العراقيني عىل 
نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( للحصــول عــىل ٨0% مــن ســعراتهم الحراريــة اليوميــة، فيــام يســتخدم أغنــى 10% مــن العراقيــني نظــام 

التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( للحصــول عــىل مــا يقــرب مــن ٣0% مــن ســعراتهم الحراريــة اليوميــة. 
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الشكل ٢٣.٦: نصيب نظام التوزيع العام من استهالك السعرات الحرارية اليومي لألفراد

املتوسط الوطنيمتوسط نسبة استهالك السعرات الحرارية اليومية التي يغطيها نظام التوزيع العام

تكلفة نظام التوزيع العام )البطاقة التموينية( وتأثريه عىل الفقر  3.2.٦
إذا كان لنظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( تحويــالت اجتامعيــة عينيــة، فقــد تســاوي، بأســعار الســوق، التحويــالت النقديــة بقيمــة 
12،000 دينــار عراقــي لــكل فــرد يف الشــهر )حــوايل 10 دوالرات(. ففــي املتوســط متثــل مســاهمة نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( 
نســبة 7% مــن ميزانيــة األرسة. تزيــد أهميــة مســاهمة نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( بالنســبة للفقــراء الذيــن يعانــون مــن تكلفــة 
الرضوريــات األساســية. بالنســبة ألفقــر 10% مــن الســكان، يســاهم نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( بنســبة 17% مــن ميزانيــة األرسة، 
باملقارنــة مــع أغنــى 10% مــن الســكان العراقيــني، حيــث يشــكل نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينية( نســبة أقل مــن 2% من ميزانيــة األرسة.
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الشكل ٢٤.٦: نصيب نظام التوزيع العام من ميزانية األرسة

 

ففــي عــام 2012، تقــدر التكلفــة اإلجامليــة لنظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( بـــ ٤.٨٨ تريليــون دينــار عراقــي )مبقــدار٤.2 مليــار دوالر 
أمريــي( ليبلــغ نســبة ٤.2% مــن إجــاميل امليزانيــة الفيدراليــة يف العــراق. وهــو مــا ميثــل أكــر مــن عــرة أضعــاف تكلفة برامــج الحاميــة االجتامعية 

األخــرى يف العــراق بأكملهــا. 

كان الهــدف مــن تأســيس نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة(، يف عــام 1٩٩0، تفــادي أحــد األزمــات اإلنســانية والغذائيــة. واليــوم، ال 
يصــل إال خمــس إجــاميل اإلنفــاق الحكومــي عــىل نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( إىل الفقــراء والذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع 

)بنســبة 2٥%(، فتتضــح بهــذا عــدم فعاليــة نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( يف تحقيــق هدفــه. 

٪١٢ ٪١١٫٣ ٪١١٫٣ ٪١١٫٢ ٪١٠٫٨ ٪١٠٫٣ ٪١٠٫٣
٪٩٫٧

٪٨

٪٤

٪٠

٪٢

٪٦

٪١٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥

نصيب الفرد من اإلنفاق باألعشار

٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

٪٩٫٢
٪٨٫٦

٪٧٫٤

الشكل ٢٥.٦: نصيب اإلنفاق الحكومي عىل نظام التوزيع العام الذي يحصل عليه السكان من أعشار أوجه اإلنفاق املختلفة
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ــة( يف  ــة التمويني ــام )البطاق ــع الع ــام التوزي ــة نظ ــد فعالي ــراء، تع ــة للفق ــة االجتامعي ــري الحامي ــة يف توف ــاءة املالي ــدم الكف ــة إىل ع باإلضاف
معالجــة الفقــر وضعــف األرس محــل تســاؤل. ورغــم أن مــا يزيــد عــن ٩٨% مــن الفقــراء والذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع يحصلــون عــىل 
نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة(، إال أن نســبة الفقــر املدقــع تضاعفــت تقريبــاً خــالل عامــي 2007-2012 لتصــل إىل نســبة ٩.%0. 

يتوفــر القليــل مــن التحليــالت لتقييــم فعاليــة نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( )أمنــدوال، نيكــوال وآخــرون، 2007(. وكثــرياً مــا انتُقــَد 
نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة(، وجــرى الســعي وراء اإلصــالح ملعالجــة الســلبيات التاليــة: عــدم وجــود نظــام للكفــاءة والفعاليــة 
يف دعــم الفقــراء، واالســتدامة املاليــة والعــبء عــىل ميزانيــة الحكومــة، والتأثــري الســلبي عــىل القطــاع الزراعــي وتنميــة القطــاع الخــاص لخلــق 
االعتــامد عــىل الحصــص الغذائيــة، وتشــويه الحوافــز الدافعــة إىل العمــل والتحــرر مــن دورات الفقــر بــني األجيــال. وتبــدو الحكومــة والــوكاالت 
الدوليــة عــىل وعــي بهــذه االيضاحــات املتعلقــة بنظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( عــىل نطــاق واســع. بــدأت الحكومــة منــذ عــام 
200٥، بإصــالح نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة(. ولتحقيــق هــذه الغايــة، أصبــح التــزام الحكومــة ثابتــاً ومؤكــداً بشــكل واضــح يف 

خطــة التنميــة الوطنيــة للعــراق 201٣-2017 التــي أقرتهــا الحكومــة وجــرى صياغتهــا باالشــرتاك مــع وكاالت األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل.

سيناريوهات إسقاط إصالح نظام التوزيع العام  3.٦

ويهــدف هــذا التقريــر إىل تقييــم أثــر نظــام التوزيــع العــام يف التصــدي لخطــر الفقــر والضعــف باســتخدام البيانــات املتاحــة. مــن أجــل 
تقييــم حجــم تأثــري نظــام التوزيــع العــام عــىل الفقــر، نســتخدم مجموعــة بيانــات املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــألرسة يف العــراق ملحــاكاة 
ــع العاملــي الحــايل مــن نظــام  ــق بالتوزي ــام يتعل ــة في ــة لســيناريوهات مختلف ــة اإلجاملي ــة الحكوم ــر وتكلف ــريات عــىل الفق ــم التغي وتقيي
التوزيــع العــام. ورغــم ارتفــاع معــدل انتشــار نظــام التوزيــع العــام )بنســبة ٩٦.٥% مــن الســكان(، إال أن عــدداً قليــالً للغايــة مــن الســكان، 
ــة الفــرق بــني املتلقــي وغــري  ــة، غــري مســتفيدين مــن نظــام التوزيــع العــام، لذلــك ال نســتطيع مقارن ــزال أقــل بكثــري يف العين والــذي ال ي

املتلقــي لنظــام التوزيــع العــام. بــدالً مــن ذلــك، نســتخدم البيانــات الــواردة لتحفيــز مجموعــة مــن الســيناريوهات.

تسلط السيناريوهات التالية الضوء عىل الحامية االجتامعية واألسئلة ذات الصلة بإصالح نظام التوزيع العام.

نظــراً العتــامد األرس اعتــامداً أساســياً عــىل نظــام التوزيــع العــام يف االســتهالك اليومــي، مــاذا ســيكون التأثــري عــىل معــدالت الفقــر  أ 
ــة؟  ــص الغذائي ــع الحص ــف توزي ــة وق ــررت الحكوم ــع إذا ق ــر املدق والفق

مــاذا ســيكون التأثــري عــىل الفقــر واإلنفــاق الحكومــي إذا مل يجــرى توزيــع نظــام التوزيــع العــام إال يف املناطــق الريفيــة، حيــث  ب 
ــة؟ ــواد الغذائي ــىل امل ــب ع ــة الطل ــوق لتلبي ــور الس ــض تط ــر وانخف ــع الفق ارتف

ماذا يحدث إذا ُوزع نظام التوزيع العام عاملياً يف املناطق التي يعيش أكر من ربع سكانها يف حالة فقر؟  ج 
مــاذا يحــدث إذا توقــف نظــام التوزيــع العــام توقفــاً تامــاً واســتُبدَل بالتحويــالت النقديــة املوجهــة؟ ميثــل الفــرق بني الســيناريوهني  د و هـ 

حجــم الخطــأ يف اســتهداف الفقــراء )خطــأ االســتبعاد(.

يتضــح الخــط األســايس لجميــع الســيناريوهات مــن الوضــع يف عــام 2012، حيــث يوفــر نظــام التوزيــع العــام الحصــص الغذائيــة لنســبة 
٩٦.٥% مــن الســكان، حيــث يعيــش 0.٩% مــن إجــاميل الســكان يف فقــر مدقــع، ونســبة 1٨.٩% يف فقــر، وميثــل النظــام ٤.٨٨ تريليــون دينــار 

عراقــي مــن اإلنفــاق الحكومــي الســنوي. 

الوقف الكامل لنظام التوزيع العام  )أ( 
ــة  ــج الحامي ــاب برنام ــع غي ــنوياً. م ــا س ــن نفقاته ــبة ٤.2% م ــض نس ــوف تخف ــة، فس ــص الغذائي ــع الحص ــن توزي ــة ع ــت الحكوم إذا توقف
االجتامعيــة العاملــي هــذا، ســيزيد الفقــر املدقــع عــن الضعــف ليصــل إىل نســبة 2.٣%، وســريتفع معــدل الفقــر إىل 2٥.٨% )أي بارتفــاع ســبع 

نقــاط مئويــة مقارنــة بالوضــع الحــايل(. 

تقسيم نظام التوزيع العام يف املناطق الريفية فحسب )ب( 
يعيــش أقــل مــن ثلــث الســكان )بنســبة ٣1%( يف املناطــق الريفيــة، بينــام يعيــش أكــر مــن النصــف )بنســبة ٥1%( مــن إجــاميل ٦.٤ مليــون 
فقــرياً عراقيــاً يف املناطــق الريفيــة. يزيــد تفاقــم نقــاط ضعــف ســكان الريــف مــع البنيــة التحتيــة املتأخــرة يف الخدمــات األساســية واألســواق 
ــة، يحــد هــذا  ــاط الضعــف يف املناطــق الريفي ــد مــن نق ــر واملزي ــز نســب الفق ــب الســكان. ونظــراً لرتكي ــة مطال ــي ال تقــدر عــىل تلبي الت

الســيناريو مــن توزيــع نظــام التوزيــع العــام للحصــص الغذائيــة عــىل جميــع املناطــق الريفيــة. 



٨٨

ويف ظــل هــذا الســيناريو، تنخفــض نســبة املســتفيدين مــن نظــام التوزيــع العــام مــن عــدد الســكان لتصــل إىل ٣1%، وتكلــف الحكومــة 
1.7٨ تريليــون دينــار عراقــي أو نســبة 1.٥% مــن امليزانيــة الســنوية للحكومــة. كــام يــزداد الفقــر بنســبة 1.2% ليصــل إىل 20%، يف حــني يزيــد 
الفقــر املدقــع مبقــدار 0.٥ نقطــة مئويــة ليصــل إىل 1.٤%. قــد يزيــد كال الســيناريوهني )أ( و)ب( مــن نســبة الفقــر إىل 2٥.٨% مبقتــى الوقــف 
الكامــل لنظــام التوزيــع العــام أو يصــل الفقــر إىل نســبة 20% عنــد اقتصــار نظــام التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( عــىل املناطــق الريفيــة. 
ــاً، حيــث تنخفــض تغطيــة نظــام التوزيــع  تنخفــض التغطيــة وتكاليــف نظــام التوزيــع العــام جــراء هــذا الســيناريو مبقــدار الثلثــني تقريب
العــام )البطاقــة التموينيــة( مــن نســبة ٩٦.٥% إىل ٣1% مــن الســكان؛ وتتضــاءل تكلفــة النظــام مــن ميزانيــة الحكومــة الســنوية مبقــدار ٦٣%. 

نظام التوزيع العام الذي جرى توزيعه يف املناطق التي يعيش أكرث من ربع السكان يف حالة فقر )ج( 
مــن بــني 120 منطقــة مــن مناطــق العــراق، تضــم 1٥ منطقــة أكــر مــن ٥0% مــن الســكان الذيــن يعيشــون يف حالــة فقــر، وتضــم 20 منطقــة 
أخــرى معــدالت للفقــر تــرتاوح بــني 2٥% و ٥0%. وترتكــز تلــك املناطــق يف املحافظــات الجنوبيــة يف ميســان وذي قــار واملثنــى والقادســية 
ومحافظةنينــوى يف الشــامل. باإلضافــة إىل ارتفــاع مســتويات الفقــر والضعــف املوجــودة يف هــذه املناطــق، يواجــه الســكان اختناقــات كبــرية 
يف الحصــول عــىل الخدمــات األساســية وال تســتطيع األســواق عــىل تلبيــة الطلــب عــىل الخدمــات واملــواد الغذائيــة. يف هــذا الســيناريو، تــوزع 
الحكومــة عامليــاً حصــص نظــام التوزيــع العــام الغذائيــة مبفردهــا عــىل جميــع املقيمــني يف تلــك املناطــق. ونظــراً لظــروف املعيشــة يف تلــك 

املناطــق، نتوقــع أن يكــون لنظــام التوزيــع العــام أكــرب نفــوذا للحاميــة االجتامعيــة يف هــذه املناطــق.

ــد  ــد يزي ــي. ق ــار عراق ــون دين ــة 1.٥7 تريلي ــن الســكان بتكلف ــام نســبة 2٨% م ــع الع ــام التوزي ــد يغطــي نظ ويف ظــل هــذا الســيناريو، ق
معــدل الفقــر بنســبة 1.7% ليصــل إىل 20.٦%، وتزيــد نســبة الفقــر املدقــع مقــدار 0.٣% لتصــل إىل نســبة 1.2% مــن الســكان. نســتنتج مــن 
الســيناريوهني )ب( و)جـــ( أن االســتهداف الجغــرايف لنظــام التوزيــع العــام يقلــل إىل حــد كبــري تغطيــة النظــام والتكاليــف، ورغــم ذلــك يعــد 
التأثــري عــىل الفقــر صغــرياً نســبياً، ال ســيام عــىل ضــوء التكاليــف. وعــالوة عــىل ذلــك، ميكــن أن نســتنتج أن املزيــد مــن دقــة اســتهداف نظــام 
التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( ملســتوى املناطــق الفرعيــة باســتخدام خرائــط تحديــد حــاالت الفقــر مــن شــأنه أن يســاعد بشــكل فعــال 

عــىل اســتهداف نظــام التوزيــع العــام لنســب الفقــر، و يزيــد مــن خفــض التغطيــة وتكلفــة النظــام.

)بــدون نظــام التوزيــع العــام( التحويــالت النقديــة املســتهدفة بقيمــة 3٥,٠٠٠ دينــار عراقــي / للشــخص / الشــهر مــع خطــأ  )د( 
ــتبعاد بنســبة %4٠ االس

أُســس نظــام التوزيــع العــام كإجــراء طــارئ لتفــادي أزمــة الغــذاء مــن خــالل توفــري الحصــص الغذائيــة للســكان، التــي مل ينــص عــىل خــالف 
ذلــك )يف ضــوء العقوبــات االقتصاديــة يف هــذه املرحلــة(. أمــا حاليــاً فقــد أنشــأ نظــام التوزيــع العــام مفهــوم إعتــامد األرس يف اســتهالكهم 
ودخلهــم. يقلــل نظــام التوزيــع العــام مــن فــرص الفقــراء إليجــاد فــرص عمــل الئقــة ويؤثــر ســلبياً عــىل تنميــة القطــاع الخــاص، وبالتــايل 

خلــق فــرص العمــل. 

يف هــذا الســيناريو، نفــرتض توقــف الحكومــة عــن نظــام التوزيــع العــام، وتقديــم التحويــالت النقديــة التــي تســتهدف الفقــراء. نفــرتض أن 
احتــامل اســتبعاد الفقــراء بنســبة ٤0%، بالتــايل يف النهايــة ســيكون حــوايل ٦0% مــن املتلقــني فقــراء. حيــث يقــدر مبلــغ التحويــل النقــدي 
٣٥,000 دينــار عراقــي/ للشــخص/ الشــهر- وســيزداد أكــر مــن نصــف خــط الفقــر الغــذايئ مبقــدار أربعــة أضعــاف عــن متوســط مقــدار 

فجــوة الفقــر الغــذايئ، وذلــك مبقيــاس شــدة فقــر الغــذاء.

يف ظــل هــذا الســيناريو، يتلقــى 20% مــن الســكان تحويــالت مســتهدفة بإجــاميل تكلفــة 2.٨٦ تريليــون دينــار عراقــي. قــد تبقــى نســبة الفقــر 
والفقــر املدقــع يف إطــار هــذا اإلصــالح يف نفــس املســتويات الحاليــة يف ظــل نظــام التوزيــع العــام العاملــي. يف حــني يفــرتض هــذا الســيناريو 
أن تكــون التحويــالت دخــالً إضافيــاً ملحــق بإنفــاق األرس فحســب، إال أنــه ميكــن تعزيــز النتائــج يف حــال تخصيــص التحويــالت النقديــة لدعــم 

األرسة يف الوصــول إىل ســوق العمــل أو توليــد الدخــل. 

ــع  ــي / للشــخص / الشــهر م ــار عراق ــة 3٥.٠٠٠ دين ــة املســتهدفة بقيم ــالت النقدي ــام( التحوي ــع الع ــدون نظــام التوزي )ب )ه( 
معــدل االســتبعاد بنســبة %3٠ 

يتشــابه هــذا الســيناريو مــع الســيناريو )د(، ولكنــه يفــرتض أن يكــون 70% مــن املســتفيدين فقــراء، ويتوصــل لنســبة ٣0% مــن األفــراد غــري 
الفقــراء عــن طريــق الخطــأ. يف هــذا الســيناريو، تنخفــض نســبة الفقــر والفقــر املدقــع إىل 1٦.٨% و 0.٥% عــىل التــوايل. 
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الجدول 2.٦: مقارنة السيناريوهات

نسبة املنفعة 
)% من إجاميل 

السكان(
معدل الفقر

التكلفة 
السنوية لنظام 
التوزيع العام 
)باملليار دينار 

عراقي(

الفقر الغذايئ

1٨.٩٤,٨٨1.10.00٩%٩٦%الخط األسايس: أصل نظام التوزيع العام

2٥.٨0.00.02٣٤%0%أ: القطع مع نظام التوزيع العام

20.11,7٨2.70.01٤1%٣1%ب: نظام التوزيع العام يف املناطق الريفية فحسب

ج: نظام التوزيع العام يف املناطق التي يزيد بها معدل الفقر بنسبة %2٥ 
فحسب

%2٨%20.٦1,٥7٥.٩0.0121

1٨.٦2,٨٥٩.70.00٨٨%20%د: التحويالت النقدية املستهدفة مع خطأ االستبعاد بنسبة ٤0%

1٦.٨2,٨٥٩.70.00٥٣%20%ه: التحويالت النقدية املستهدفة مع خطأ االستبعاد بنسبة ٣0%

الجدول 2.٦: مقارنة السيناريوهات

املقارنة مع الخط األسايس

معدل الفقر
ميزانية الحكومة

)باملليار دينار عراقي(

التغيري %الفرقالتغيري %الفرق

الخط األسايس: أصل نظام التوزيع العام

-100%-٣٦٤,٨٨1.1%٦.٩%أ: الوقف الكامل لنظام التوزيع العام

-٦٣%-٦٣,0٩٨.٤%1.2%ب: نظام التوزيع العام يف املناطق الريفية فحسب

ج: نظام التوزيع العام يف املناطق التي يزيد بها معدل الفقر بنسبة %2٥ 
فحسب

%1.٩٣,٣%٨0٥.2-%٦٨-

-٤1%-2,021.٤-2%-0.٣%د: التحويالت النقدية املستهدفة مع خطأ االستبعاد بنسبة ٤0%

-٤1%-2,021.٤-11%-2.1%ه: التحويالت النقدية املستهدفة مع خطأ االستبعاد بنسبة ٣0%



٩٠

التوصيات بشأن السياسات  ٧

يعــد الفقــر يف العــراق إىل حــد كبــري هاجســا لألطفــال. حيــث يعتــرب األطفــال مــن الفئــات األكــر تــرضراً يف املجتمــع جــراء فقــر الدخــل 
والحرمــان مــن الحقــوق األساســية. 

ــًة بإجــاميل عــدد  ــال مقارن ــدار 2٥ نقطــة بالنســبة لألطف ــر مبق ــد خطــر الفق ــال، يزي ــني األطف ــر الدخــل ب ــادة فق ــة زي ــة إىل حقيق باإلضاف
ــالد.  ــري يف الب ــو االقتصــادي الكب ــع النم ــوازي م ــة بالت ــة املاضي ــام زادت هــذه االتجاهــات بشــكل ملحــوظ يف الســنوات القليل الســكان. ك
ودفعــت هــذه املخــاوف حكومــة العــراق إىل االســتعجال نحــو تعميــم تحليــل فقــر األطفــال يف اإلســرتاتيجية الوطنيــة للتخفيــف مــن الفقــر 
يف العــراق اإلصــدار الثــاين، 2017-2021: التخفيــف مــن وطــأة الفقــر بــني األطفــال. تؤكــد نتائــج هــذا التحليــل عــىل أهميــة قــرار الحكومــة 

إلعطــاء األولويــة لألطفــال يف إســرتاتيجية التخفيــف مــن الفقــر اإلصــدار الثــاين. 

ــأن  ــات بش ــتند التوصي ــر. وتس ــن الفق ــال م ــبء األطف ــف ع ــة إىل تخفي ــري الرامي ــأن التداب ــددة بش ــات مح ــم توصي ــذا القس ــدم يف ه نق
السياســات املطروحــة هنــا عــىل األدلــة املقدمــة يف هــذا التحليــل، وتســتكمل مــن حــني آلخــر بغريهــا مــن املعلومــات املتاحــة واملنشــورة.

مخصصات امليزانية الراعية للطفل  .1
زادت عائــدات النفــط يف العــراق بنحــو ثالثــة أضعــاف بــني عامــي 200٨-201٣ بســبب االســتخراج واإلنتــاج املتســارع. وينعكــس ذلــك عــىل 
ميزانيــة الحكومــة. حيــث ارتفــع النمــو يف ميزانيــة الحكومــة بنســبة أكــر مــن ٣0-٤0% ســنوياً حتــى عــام 201٣، فســاهم يف خلــق وفــرة 
الحيــز املــايل التــي تعرقــل اآلن بســبب انخفــاض أســعار النفــط. وقــد يرُتجــم هــذا النمــو الهائــل انخفــاض الفقــر إىل أربــع نقــاط عــىل األقــل 
)مــن 2٣% إىل 1٩% بــني عامــي 2007 و 2012(، عــىل الرغــم مــن أن تقديــرات الحكومــة الحاليــة تشــري إىل زيــادة الفقــر منــذ عــام 201٤. أدى 
النمــو االقتصــادي املســتقر إىل التحســن يف ظــروف معيشــة الســكان؛ حيــث زاد نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل مبتوســط ٨.%7، 
وزاد نصيــب الفــرد مــن إنفــاق األرسة يف املتوســط بنســبة ٥.٥% ســنوياً منــذ عــام 2007، وبالتــايل تضــاءل خطــر الفقــر عــىل الصعيــد الوطنــي. 

ومــع ذلــك، يبــني تحليلنــا عــدم اســتفادة األطفــال مــن النمــو يف العــراق بــني عامــي 2007-2012. بــل ال يــزال الطفــل يعــاين أكــرب نصيــب مــن 
الفقــر يف العــراق بنســبة )٥7.٦%(. وقــد تواجــدت عقوبــة الطفــل هــذه منــذ عــام 2007 عــىل األقــل، ويزيــد هــذا االتجــاه زيــادة مســتمرة. 
ارتفعــت نســبة األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر بــني عامــي 2007 و2012 مــن نســبة ٥٤% مــن إجــاميل عــدد الســكان إىل نســبة ٦.٥7%. 
ــني األطفــال خــالل هــذه الفــرتة )مــن 2٦.٥% إىل 22.٩%(، بســبب النمــو  ــك، رغــم االنخفــاض يف معــدل الفقــر ونســبته ب ــة إىل ذل باإلضاف
الســكاين الرسيــع )مــن 2.٥% إىل ٣% ســنوياً يف املتوســط( مبــا يف ذلــك زيــادة العــدد اإلجــاميل لألطفــال )أكــر مــن مليــوين طفــل(، إال ان عــدد 

األطفــال الفقــراء مل يتغــري كثــرياً فقــد انخفــض مــن ٣.7٤ إىل ٣.7 مليــون طفــل.

باإلضافــة إىل ذلــك، تشــري األدلــة إىل أن بجانــب عقوبــة الفقــر الواضحــة يف الدخــل، يُقــاس فقــر األطفــال بعــدد أوجــه الحرمــان مــن الحقــوق 
األساســية يف الصحــة والتعليــم والحاميــة، كــام تعــد أدىن مســتويات املعيشــة مصــدراً للمخــاوف الكبــرية يف العــراق. أوضحــت التحليــالت 
الســابقة )انظــر عــىل ســبيل املثــال املســح العنقــودي متعــدد املــؤرشات ٤( أن ٣٣% مــن األطفــال يف العــراق ُحرمــوا مــن ثالثــة عــىل األقــل 
مــن حقوقهــم األساســية. ويف الدراســة الحاليــة أظهرنــا أن ٣٩% مــن األطفــال يواجهــون واحــداً مــن أشــكال الفقــر أو كالهــام )وهــام فقــر 

الدخــل أو الحرمــان يف اثنــني أو أكــر مــن حقوقهــم(. 

يعــد إعــداد املوازنــة الوطنيــة مبثابــة عمليــة تنعكــس مــن خاللهــا أهــداف البلــد وأولوياتهــا بشــأن السياســات العامــة. قــد يرتبــط ارتفــاع 
ــة  ــالت النقدي ــم والتحوي ــة والتعلي ــىل الصح ــام 201٣ ع ــي يف ع ــاق الحكوم ــة أن اإلنف ــال بحقيق ــني األطف ــف ب ــر والضع ــتويات الفق مس
ــم )٦.٤%( والصحــة  ــة للتعلي ــة املجتمع ــة اإلجاملي ــة االتحادي ــب امليزاني ــة. ينخفــض نصي ــة الحكوم ــة يف ميزاني ــة يســجل أدىن مرتب والعيني
)٤.٩%( والخدمــات االجتامعيــة )٦.1%( مبقــدار ثــالث إىل أربــع مــرات مــن نصيــب األمــن )بنســبة 1٤%( والطاقــة ) بنســبة 21%( مجتمعــني. 
ــات التشــغيلية  ــادل النفق ــا يع ــات( أي م ــة القطــاع االجتامعــي مجمعــة )حــوايل 17% مــن إجــاميل النفق ــام 201٣، بلغــت ميزاني ففــي ع
للحكومــة، كــام أنهــا أقــل بكثــري مــن اإلنفــاق عــىل قطــاع الطاقــة بنســبة 21%. كــام انخفــض إنفــاق العــراق عــىل القطــاع االجتامعــي -أي 
الحاميــة االجتامعيــة )بنســبة ٥%( والتعليــم )٦.٤%( والصحــة )٤.٩%(، أكــر مــن متوســط اإلنفــاق ملنطقــة الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا 

ــة.  ــة االجتامعي بنســب )2% و٩% و ٨% بالتعاقــب( يف العــام 201٣، باســتثناء اإلنفــاق عــىل الحامي
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ــة الراعيــة لألطفــال اهتاممــاً كبــرياً، مــن أجــل االســتخدام الفعــال  ــا يف االهتــامم مبخصصــات امليزاني ونظــراً لهــذا التحليــل، تتمثــل توصيتن
للمــوارد بهــدف التخفيــف مــن الفقــر بــني األطفــال )الفقــر النقــدي وغــري النقــدي( وبهــدف توفــري الخدمــات االجتامعيــة لألطفــال. 

واعرتافــاً بكــون امليزانيــة الوطنيــة األداة الرئيســية التــي ترُتجــم مــن خاللهــا التزامــات الحكومــة بالعمــل الفعــيل، واعرتافــاً مبنافســة املوازنــات 
مــع العمليــات السياســية بــني مصالــح القطاعــات املختلفــة، تعــد املوازنــة التــي تراعــي الطفــل مــن امليزنيــات التــي تأخــذ بعــني االعتبــار 
املخصصــات يف القطاعــات التــي تســهل إعــامل حقــوق الطفــل مثــل الصحــة والتعليــم والحاميــة. يؤثــر دور اإلنفــاق الحكومــي يف القطــاع 
االجتامعــي تأثــرياً هائــالً عــىل رفاهيــة األطفــال، وخاصــة األطفــال األكــر ضعفــاً. لذلــك يعــد إدراج امليزانيــة الصديقــة للطفــل باعتبارهــا جــزًء 
مــن عمليــة امليزانيــة الوطنيــة أمــراً بالــغ األهميــة لتعزيــز بقــاء الطفــل وحاميتــه وتنميتــه. كــام ترُتجــم عوائــد امليزانيــة الراعيــة للطفــل 
يف تنفيــذ حقــوق الطفــل، وخفــض معــدالت خطــر الوقــوع يف الفقــر والبطالــة واالنقســامات االجتامعيــة، واملســاهمة يف تنميــة رأس املــال 

البــري مــن خــالل التعليــم واملســاهمة يف النمــو االقتصــادي للبلــد.

تخطيط قاعدة البيانات الالمركزي  .2
توضــح نتائجنــا كيفيــة عــدم توزيــع الفائــدة بالتســاوي يف جميــع أنحــاء 1٨ محافظــة بــني عامــي 2007 و2012. ورغــم زيــادة نصيــب الفــرد 
مــن اإلنفــاق األرسي خــالل هــذه الفــرتة مبعــدل ٥.٥% ســنوياً، أي مــا يعــادل زيــادة قدرهــا ٤٥,000 دينــار عراقــي/ للشــخص/ شــهرياً، إال أنــه 
وبحلــول عــام 2012 ظهــرت فــوارق جغرافيــة كبــرية بــني املحافظــات واملناطــق. باإلضافــة إىل ذلــك، اصطحــب النمــو االقتصــادي توســيع 

الفجــوة يف مســتويات املعيشــة يف مختلــف املحافظــات، وتبايــن يف معــدل منــو نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق يف مختلــف املحافظــات. 

ــه زاد مــن  لــن نتــج عــن النمــو االقتصــادي اإليجــايب مزيــج مــن التأثــريات التــي أدت إىل حــدوث تحســن عــام يف معــدالت الفقــر، إال أن
ــر  ــك انخفــض عمــق الفق ــني عامــي 2007 و 2012(، وكذل ــق عــدم املســاواة. كــام انخفضــت نســبة الفقــر مــن 22.٩% إىل 1٨.٨% )ب تعمي
وحدتــه. كــام هبــط مــؤرش فجــوة الفقــر، وهــو مقيــاس لشــدة الفقــر بــني الفقــراء، مــن ٤.٥% يف عــام 2007 إىل ٤.1% يف عــام 2012. وباملثــل، 
انخفــض مــؤرش مربــع فجــوة الفقــر مــن 1.٣٩% إىل 1.٣٦%، ويعــد مقيــاس يتأثــر بالتغــريات يف كل مــن متوســط نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق 

األرسي للفقــراء وعــدم املســاواة يف نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق األرسي بــني الفقــراء. 

ــض  ــر يف بع ــدل الفق ــع مع ــات وارتف ــع املحافظ ــداً يف جمي ــن موح ــه مل يك ــالد، إال أن ــاء الب ــم أنح ــر يف معظ ــبة الفق ــاض نس ــم انخف رغ
املحافظــات. كــام نالحــظ زيــادة إجامليــة يف عــدم املســاواة يف توزيــع نصيــب الفــرد مــن اإلنفــاق، وتأثــري الفــوارق الجغرافيــة عــىل التخفيــف 
مــن الفقــر، باإلضافــة إىل بــطء التكامــل االقتصــادي. وقــد ترجمــت هــذه النتائــج يف زيــادة املعامــل الجينــي، ويعــد مقياســاً لعــدم املســاواة 

يف الدخــل، مــن 2٨.٥% يف عــام 2007 إىل 2٩.٥% يف عــام 2012.

وقــد تــم مالحظــة نفــس الفــوارق الجغرافيــة يف توزيــع أوجــه الحرمــان املتعــددة التــي يعــاين منهــا الطفــل. ومــن املثــري لالهتــامم، تتداخــل 
نســبة نوعــني الفقــر - فقــر الطفــل النقــدي وأوجــه الحرمــان املتعــددة التــي يعــاين منهــا الطفــل - عــىل نطــاق واســع، مــع اســتثناء بغــداد 
حيــث وجدنــا زيــادة عــدد األطفــال الذيــن يعانــون مــن فقــر الدخــل عــن عــدد األطفــال املحرومــني مــن جوانــب متعــددة. عــىل ســبيل 
ــال  ــبة األطف ــف نس ــوايل(، يختل ــىل الت ــى، ع ــليامنية واملثن ــي الس ــني محافظت ــن 2% إىل ٥2% )ب ــل م ــدي للطف ــر النق ــف الفق ــال، يختل املث
الذيــن تركــوا املدرســة )طفــل متعــدد الحرمــان( بــني 2.٤% و20.٦% )بــني الســليامنية وميســان(؛ وعــىل نحــو مامثــل بالنســبة للحصــول عــىل 

الخدمــات التــي تراوحــت مــن 1% مــن األطفــال دون مدرســة قريبــة مــن املنــزل يف كركــوك إىل نســبة 1٨.٩% يف املثنــى. 

ــات يف فقــر  ــري االختالف ــل أن خصائــص املحافظــة تفــرس إىل حــد كب ــني التحلي ــف املحافظــات. يب كــام اختلفــت محــددات الفقــر يف مختل
األطفــال. وبعــد التحكــم يف الخصائــص االجتامعيــة واالقتصاديــة لــألرس املعيشــية، يبــني التحليــل أن مــكان اإلقامــة يؤثــر تأثــرياً كبــرياً عــىل 

خطــر الفقــر بــني األطفــال.

ــة نتيجــة لتحســني القــدرة عــىل: تقديــم الخدمــات؛ والتقــاط الوقــت  ــة الربامــج الحكوميــة مــن الكفــاءة والفعالي ــادة المركزي يُعــرتف بزي
الحقيقــي وســياق املعلومــات املحــددة عــن احتياجــات وظــروف تنفيــذ الربامــج، وزيــادة الدعــم للمســتفيدين، وتقليــل االزدحــام يف االتصال، 
ولــإلرساع يف التعامــل مــع املشــكالت غــري املتوقعــة. تــؤدي الالمركزيــة إىل اإلدارة مــن خــالل نهــج النتائــج، التــي تركــز عــىل تحديــد األهــداف 
املُحققــة مــن خــالل وحــدة النتائــج. ففــي العــراق، ينــص دســتور 200٥ عــىل منــوذج مــن سياســة وادارة الحكومــة الالمركزيــة مــن خــالل 
انتقــال الســلطات إىل املحافظــات، ويف عــام 200٨، متــت املوافقــة عــىل قانــون املحافظــات غــري املنتظمــة يف إقليــم )قانــون رقــم 21(. رغــم 
تخصيــص املحافظــات ألمــوال ضخمــة معتمــدة عــىل عائــدات النفــط، إال أنهــا ال تــزال غــري مســتغلة بســبب املدفوعــات املتأخــرة ورداءة 

نوعيــة التخطيــط، التــي غالبــاً مــا تقــوم عــىل افرتاضــات وتقودهــا الفــرص بــدالً عــن البيانــات.
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تدعــو األدلــة الــواردة يف هــذا التقريــر إىل الحاجــة امللحــة ملعالجــة عــدم املســاواة الجغرافيــة مــع إعطــاء األولويــة للمحافظــات األكــر ضعفــاً، 
ــات  ــي تتصــدى بشــكل أفضــل لبصــامت الصعوب ــر التداخــالت محــددة الســياق الت ــل بتطوي ــواردة يف هــذا التحلي ــات ال وتســمح املعلوم
ــة  ــدرات البري ــث الق ــن حي ــني املحافظــات م ــات ب ــك تتصــدى لإلختالف ــال، وكذل ــا األطف ــي يتعــرض له ــان الت ــل واشــكال الحرم والعراقي

املتاحــة والفضــاءات املاليــة.

منح األطفال )املستهدفة والفوائد التدريجية(  .3
ميثــل األطفــال العراقيــون غالبيــة الفقــراء )بنســبة ٥7%(، ويواجهــون أعــىل معــدالت للفقــر )بنســبة 22.٩%(. و يدعــو االســتنتاج بــأن الفقــر 
املدقــع ال يــزال ســائداً يف العــراق إىل القلــق الكبــري، عــىل الرغــم مــن نظــام التوزيــع العــام العاملــي تقريبــاً، الــذي يســجل أعــىل املســتويات 

بــني األطفــال )بنســبة 1.2% مقابــل 0.٩% مــن إجــاميل الســكان(، وازداد ضعفــاً بــني عامــي 2012-2007. 

كــام يظهــر التحليــل كيــف يواجــه األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــر النقــدي ارتفــاع معــدالت الحرمــان مــن كافــة حقوقهــم، ويوضــح أن 
الفقــر يزيــد مــن خطــر الحرمــان. عــىل ســبيل املثــال، ومبعــدل ٨% مــن األطفــال غــري الفقــراء ينقطعــون عــن الدراســة، إال أن هــذا الرقــم 

ميثــل تقريبــاً الخمــس )1٩%( بالنســبة لألطفــال الفقــراء. 

رغــم هــذا الوضــع، ال تغطــي برامــج الحاميــة االجتامعيــة الحاليــة يف العــراق األطفــال عــىل وجــه الخصــوص، إال أعــداد قليلــة مــن األيتــام. يف 
الواقــع يوضــح هــذا التحليــل أن ٨% فقــط مــن األطفــال يعيشــون يف األرس التــي تتلقــى التحويــالت النقديــة باملقارنــة بنســبة 11% مــن جميــع 
الســكان. وعــالوة عــىل ذلــك، رغــم ارتفــاع عــدد املســتفيدين مــن التحويــالت النقديــة بنســبة 22% بــني عامــي 2007 و 2012، إال أن هــذه 
الزيــادة غــري مواليــة لألطفــال. بــدالً مــن ذلــك انخفضــت التغطيــة لألطفــال الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 0-٤ ســنوات بنســبة ٣% وركــدت 
التغطيــة بالنســبة للفئــات العمريــة لألطفــال اآلخريــن. ومل تُوجــه املســاعدة النقديــة لصالــح الفقــراء. ونتيجــة لذلــك يعــد 2٤% فقــط مــن 

كافــة املســتفيدين مــن الفقــراء، وال يُغطــى غالبيــة الفقــراء الذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع )بنســبة ٨7%( والفقــراء )بنســبة ٨٩%(. 

ــراء،  ــن الفق ــة العظمــى م ــون األغلبي ــال ميثل ــال لســببني رئيســيني. أوالً، أن األطف ــة لألطف ــر إىل تأســيس منحــة موجه ــو هــذا التقري ويدع
وثانيــاً، االســتثامر يف األطفــال حيــث يزيــد العائــد عــىل املســاعدات النقديــة إىل أقــى حــد بســبب الضعــف االقتصــادي املنخفــض وإعــامل 
حقــوق الطفــل. كــام يوضــح التحليــل أن أنــواع االحتيــاج والضعــف تختلــف اختالفــاً كبــرياً بــني الذيــن يعانــون مــن الفقــر املدقــع والفقــراء 
والضعفــاء، لذلــك يجــب جعــل املســاعدة النقديــة تصاعديــة لتواجــه الفقــر بــني األطفــال والحرمــان باملســاواة واإلنصــاف. يقــدم التحليــل 

أساســاً قويــاً لتصميــم التحويــالت النقديــة املوجهــة والتصاعديــة. 

رصد الفقر بني األطفال وأوجه الحرمان يف الوقت الحايل  .4
تظهــر األدلــة يف هــذا التحليــل أن جميــع األطفــال مل يســتفيدوا ال بالقليــل مــن النمــو االقتصــادي الشــامل وانخفــاض الفقــر الالحــق بــني 
عامــي 2007 و 2012. فلــو إســتطاع صنــاع السياســة إدراك هــذه املعلومــة مــن قبــل، لكانــوا قدمــوا اســرتاتيجيات متقدمــة أو برامــج محــددة 
ملعالجــة فقــر األطفــال. تعــد التدابــري يف الوقــت الحــايل بالغــة األهميــة بالنســبة لهــذه الفئــات العمريــة ألن املتســع مــن الوقــت املتبقــي 
قصــري للغايــة أمــام األطفــال للتغلــب عــىل تبعــات الفقــر والحرمــان، وتكــون نتائجهــا يف كثــري مــن األحيــان حاســمة وال رجعــة فيهــا. عــىل 
ســبيل املثــال يعــد توقــف النمــو حالــة يجــب تحديدهــا يف الـــ 1000 يــوم األوىل مــن الحيــاة وال رجعــة فيــه بعــد ذلــك. حيــث يعــاين مــا 
يقــارب مــن ثلــث األطفــال يف العــراق مــن توقــف النمــو. كــام يعــد التطــور املعــريف مجــاالً حيويــاً آخــر ألنــه إذا تـُـرك دون معالجــة ســينتج 

عنــه عواقــب ال رجعــة فيهــا.

ــن الفقــر والحرمــان مــن حقوقهــم وعــدم متتعهــم  ــدة مــن الفقــراء ويواجهــون خطــورة أكــرب للوقــوع يف براث ــة متزاي ــل األطفــال غالبي ميث
بحاميــة اجتامعيــة عــىل نحــو متزايــد. وباإلضافــة إىل ذلــك، تتنــوع هــذه الحــاالت يف مختلــف املحافظــات مــع وجــود بعــض التوقعــات القامتة 
بســبب ارتفــاع معــدالت الفقــر والحرمــان، وكذلــك األوضــاع االقتصاديــة الراكــدة وارتفــاع معــدالت عــدم املســاواة. تدعــو التوصيــات بشــأن 
السياســات املبنيــة عــىل األدلــة إىل رضورة زيــادة تخصيــص امليزانيــة الراعيــة للطفــل مــن أجــل تعزيــز الربمجــة والتخطيــط الالمركــزي املبنــي 
عــىل أدلــة ومــن أجــل تقديــم منحــة ذات فوائــد تصاعديــة لألطفــال ضمــن شــبكة الحاميــة االجتامعيــة القامئــة التــي تســتهدف األطفــال 
الضعفــاء والفقــراء والذيــن يعانــون الفقــر املدقــع، ومــن أجــل تأســيس آليــة رصــد يف الوقــت الحــايل تلتقــط فقــر األطفــال بتعريفــه األوســع.
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امللحق أ:

محددات الفقر

تبــني الجــداول يف النــص الرئيــي عــادًة متوســط اآلثــار الهامشــية لنمــوذج االنحــدار اللوجســتي. يُقــدر متجــه معايــري النمــوذج اللوجســتي، 
β باالحتامليــة القصــوى. تحقــق خاصيــة ســجل اإلحتــامل  املعادلــة التاليــة:

logL(β) = ∑ yi logP (yi = 1|xi) + (1 - yi)log  (1 - P (yi = 1|xi))
N

i=1

P (yi = 1|xi) = exp (x'i β)
1 + exp (x'i β)

بالعبارة التالية:

يتمثــل املتغــري التابــع يف املعــادالت الســابقة yi والــذي يعــد مــؤرشاً ثنائيــاً للحالــة املرصــودة التــي نــود دراســتها )عــىل ســبيل املثــال حالــة 
ــة  ــول( املتغــريات التفســريية الفردي ــل متجــه )منق ــدرة و x’i ميث ــة املق ــل حجــم العين ــث ميث ــراء(؛ N حي ــري الفق ــة غ ــل حال ــراء مقاب الفق
ــار الهامشــية بســهولة مبجــرد  ــك(. ميكــن الحصــول عــىل اآلث ــا إىل ذل ــل عمــر رب األرسة، وحجــم األرسة، وم ــي تدخــل يف النمــوذج )مث الت
ــاً مــا تقيــس التأثــري عــىل  ــار الهامشــية، أو التأثــريات الجزئيــة غالب تقديــر املعايــري. علــق كامــريون وتريفيــدي عــام )200٥( أن، »أحــد اآلث
املتوســط املــروط yi للتغيــري يف واحــدة مــن التغــريات املســتقلة xk. يف منــوذج االنحــدار الخطــي، تســاوي اآلثــار الهامشــية معامــل االنحــدار 
ذات الصلــة، والــذي يعــد تحليــل مبســط للغايــة. وبالنســبة للنــامذج غــري الخطيــة مثــل اللوغاريتمــي أو االحتامليــة، تغــري األمــر، فــزادت 

وتنوعــت أســاليب احتســاب اآلثــار الهامشــية بشــكل ملحــوظ« )ص ٣٣٣(. 

ــة، يوضــح  ــا نبحــث يف التأثــري الهامــي الــذي جــرى حســابه مــن النمــوذج اللوغاريتمــي للمتغــري املســتقل الحاســم. يف هــذه الحال دعون
التأثــري الهامــي مــدى تغيــري االحتــامل املقــدر ليصبــح الشــخص فقــرياً- )P(yi = 1|x1,x2,x3,…,xk -مــع تحــول املتغــري النوعــي مــن فئــة 
املرجــع إىل فئــة أخــرى، بعــد الســيطرة بطريقــة مــا عــىل املتغــريات التفســريية األخــرى يف النمــوذج )يف الحالــة البســيطة ملتغــري مســتقل بــني 
شــيئني، وميثــل التأثــري الهامــي الفــرق يف التوقعــات املعدلــة ملجموعتــني، عــىل ســبيل املثــال املناطــق الحرضيــة والريفيــة(. وتتوفــر طــرق 
مختلفــة للســيطرة عــىل املتغــريات األخــرى يف النمــوذج، مــام يــؤدي إىل أنــواع مختلفــة مــن اآلثــار الهامشــية. نتحصــل عــىل معــدل  األثــر 
الهامــي عــن طريــق مقارنــة احتامليــة كــون املــرء فقــرياً ملتوســط افــرتايض لفرديــن، وال يختلــف إال فيــام يتعلــق بفئــة املتغــري املســتقل 
قيــد التحليــل، مــع جميــع املتغــريات املســتقلة األخــرى الثابتــة عنــد متوســط قيمتهــم يف العينــة. تســتخدم هــذه الطريقــة يف حســاب اآلثــار 
الهامشــية عــىل نطــاق واســع يف األدب ولكــن تشــوبها الطريقــة بعــض الســلبيات. أوال يصعــب تفســري »متوســط« األفــراد: حيــث يتواجــد 
األفــراد الذيــن يبلغــون مــن العمــر ٤7-٥7 ســنة، ال يوجــد أحــد مــن نســبة ٣٥.٥% مــن منطقــة حرضيــة أو مــن نســبة ٥2.٥% مــن اإلنــاث. 
وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن املتوســط ليــس ســوى واحــداً مــن العديــد مــن املجموعــات املحتملــة مــن القيــم التــي ميكــن اســتخدامها - وتبــدو 
مجموعــة القيــم، التــي ال ميكــن ألي شــخص حقيقــي أن ينفذهــا، مرهقــة. لهــذه األســباب، يفضــل العديــد مــن الباحثــني متوســط اآلثــار 

الهامشــية . و يُحســب متوســط اآلثــار الهامشــية لألفــراد مــن املناطــق الحرضيــة أليــاً عــىل النحــو التــايل:

تعامــل مــع كل شــخص يف العينــة كــام أنــه  ينتمــي إىل منطقــة حرضيــة، بغــض النظــر عــن بيئــة الشــخص. اتــرك كل قيــم املتغــريات   •
املســتقلة األخــرى كــام هــي. قــم بإحتســاب احتامليــة كــون كل شــخص فقــرياً، حيــث أن )P(yi = 1|x1,x2,x3,…,xk املــكان x2 يعــد 

.(x2 = 0( ــة ــة ريفي ــة )x2 = 1) أو منطق ــة حرضي ــش يف منطق ــت األرسة تعي ــا إذا كان ــني شــيئني يشــريان إىل م ــري املســتقل ب املتغ

P(yi = 1|x1,x2,x3,…,xk( :كرر الخطوة األوىل، وتعامل يف هذه املرة مع كل أرسة من العينة كام لو كانت من منطقة ريفية  •
 

ويعد الفرق املحتسب بني االحتاملني التأثري الهامي الفردي، لذلك يختلف التأثري الهامي يف كل شخص يف العينة.   •

احسب متوسط كافة اآلثار الهامشية. ستستخلص من ذلك متوسط اآلثار الهامشية لألشخاص من منطقة حرضية:   •

 ∑ P (yi = 1|x1,x2 = 1, x3, ... , xk) - P (yi = 1|x1,x2 = 0, x3, ... , xk,)
N

i=1

1
NAME =
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ونظــراً لهــذا املنهــج، باســتخدام متوســط اآلثــار الهامشــية تتــم مقارنــة  إثنــني مــن املجتمعــات االفرتاضيــة: حيــث يكــون أحدهــم مــن منطقة 
حرضيــة والثــاين مــن منطقــة ريفيــة، بقيــم ثابتــة للمتغــريات املســتقلة األخــرى عنــد قيمتهــم املرصــودة. وإذ يتمثــل الفــرق الوحيــد بــني 
هذيــن املجتمعــني يف بيئتهــم، يكــون القاطنــون باملناطــق الحرضيــة / الريفيــة ســبب االختالفــات يف احتامليــة تحولهــم إلىفقــراء. وبالتــايل، 
فيــام يتعلــق مبعــدل األثــر الهامــي، ال تعــد جميــع البيانــات التــي يتــم اســتخدامها مجــرد وســيلة، بــل تــؤدي إىل املزيــد مــن التقديــرات 

الواقعيــة.
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امللحق ب:

محددات أوجه حرمان الطفل

الجدول ب1 - ما الذي يسبب الحرمان من الطعام؟ 

حمية غذائيةالهزالنقص الوزنتوقف النمو

عمر رب األرسة )سنة(

00.2٨20.1000.0٦10.0٩7-2٩ )الخط األسايس(

٣-٣٩0*** 0.2٣00.0٨٩0.07٥*** 0.117

٤-٤٩0***0.22٩*** 0.07٤0.0٦٤*** 0.12٣

٥-٥٩0*** 0.20٥** 0.0٨20.072***0.11٤

٦-٦٩0***0.20٨***0.0720.0٦٦***0.12٦

+70*** 0.2٣٣0.10٨*** 0.12٨***0.1٣٣

التحصيل التعليمي لرب األرسة

0.2٣٦0.112بدون شهادة )الخط األسايس(

0.2٥0.112ابتدائية

0.1٣7***0.212 ***متوسطة/ثانوية

0.1٤7 ***0.1٩1***دبلوم أو أعىل

حالة النشاط االقتصادي لرب األرسة

0.121العاملون )الخط األسايس(

0.1٣٨عاطلون عن العمل

0.111 **خارج قوة العمل

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الزراعة

0.22٨0.117ال )الخط األسايس(

0.1٣٨ ***0.2٦2***نعم

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الصناعة

0.122ال )الخط األسايس(

0.0٨٩ ***نعم

قطاع العمل لرب األرسة: حكومي

0.0٨00.12٦ال )الخط األسايس(

0.10٣ ***0.0٩٨***نعم

حجم األرسة

10.07٥0.222-٤ )الخط األسايس(



٩٧

الجدول ب1 - ما الذي يسبب الحرمان من الطعام؟ 

حمية غذائيةالهزالنقص الوزنتوقف النمو

٥-٦0.0٦٩***0.1٦٤

٩-70.07٨*** 0.11٨

11-100.0٨2*** 0.0٩٣

1٤-12** 0.0٥٥*** 0.0٨٩

+1٥0.0٦1*** 0.0٨٥

عدد األطفال

10.1٣7 )الخط األسايس(

20.1٤1

٣0.12٤

٥-٦***0.112

+7*** 0.11

األفراد العاملون

00.1٩٣0.1٥٣ )الخط األسايس(

1*** 0.22٨***0.121

2*** 0.2٦٤***0.11٤

 ٣0.22٣*** 0.10٨

٤0.21٩***0.0٩٨

+٥0.201*** 0.10٥

البيئة

0.2720.1٤٩ريف )الخط األسايس(

0.0٩٩ ***0.207***حرض

الجنس

0.2170.07٨0.0٦٣بنات )الخط األسايس(

0.0٨ ***0.0٩1 ***0.2٤٣***أوالد

األرس التي تتلقى التحويالت االجتامعية العامة

0.0٦٩ال )الخط األسايس(

0.0٨٩ ***نعم

األرس التي تتلقى التقاعد العامة

0.121ال )الخط األسايس(

0.111***نعم



٩٨

الجدول ب1 - ما الذي يسبب الحرمان من الطعام؟ 

حمية غذائيةالهزالنقص الوزنتوقف النمو

الفئة العمرية

00.2٥٤0.1٣10.0٨٨-1 )الخط األسايس(

٤-2***0.21٥*** 0.0٥٣*** 0.0٦0

٥-٩

1٤-10

17-1٥

فئة انفاق الفرد الخامسية للسكان

10.2720.0٩٨0.0٨٥0.272 )الخط األسايس(

2*** 0.2٣70.0٩2*** 0.0٦٦***0.1٣٣

٣***0.22٤** 0.0٨٣*** 0.0٦٤*** 0.07٥

٤*** 0.20٩*** 0.0٦٤*** 0.0٦٤***0.0٥٥

 ٥***0.1٨٤0.0٨10.07٨*** 0.0٣0

املصــدر: تقديراتنــا بشــأن بيانــات املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرس يف العــراق يف عــام 2012.  تعنــي العالمتــان*** )**(  نســبة هامــة  95٪ )90٪( بالنســبة إىل فئــة الخــط األســايس. وال 
تظهــر ســوى االحتــامالت البــارزة

الجدول ب2 - ما الذي يسبب الحرمان من الصحة؟

الحصول عىل الرعاية 
الصحية

مدة الوصول إىل املرافق 
الرعاية الصحية

املساعدة املاهرة

عمر رب األرسة

00.0710.0٣٣-2٩ )الخط األسايس(

٣-٣٩00.0٦٨*** 0.0٤٤

٤-٤٩00.07٨0.0٣٨

٥-٥٩0*** 0.0٨٥0.02٩

٦-٦٩00.07*** 0.012

+70***0.0٥*** 0.01٣

التحصيل التعليمي لرب األرسة

0.0٨00.0٤20.0٣7بدون شهادة )الخط األسايس(

0.0٣1 **0.0٣7 ***0.07٤ ***ابتدائية

0.02 ***0.0٣٥ ***0.0٦2 ***متوسطة/ثانوية

0.01٨ ***0.01٤ ***0.0٦٥ ***دبلوم أو أعىل



٩٩

الجدول ب2 - ما الذي يسبب الحرمان من الصحة؟

الحصول عىل الرعاية 
الصحية

مدة الوصول إىل املرافق 
الرعاية الصحية

املساعدة املاهرة

الوضع الوظيفي لرب األرسة

0.0٦٩0.02٦العاملون )الخط األسايس(

0.07٨0.01٨عاطلون عن العمل

0.0٥٤ ***0.0٩ *** خارج قوة العمل

جنس رب األرسة

0.02٥0.012ذكر )الخط األسايس(

0.0٣٣ ***0.0٣٨ ***أنثى

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الزراعة

0.0٣٤0.02٩ال )الخط األسايس(

0.0٣٨ ***0.0٤7 ***نعم

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الصناعة

0.07٣0.0٣1ال )الخط األسايس(

0.01٩ ***0.0٨٣ **نعم

قطاع العمل لرب األرسة: حكومي

0.07٦0.0٣2ال )الخط األسايس(

0.02٣ ***0.0٦7 ***نعم

حجم األرسة

10.0٩٤0.0٥٦0.01٩-٤ )الخط األسايس(

٥-٦0.07٦0.0٥٩** 0.02٦

٩-70.07٦** 0.0٤2*** 0.02٩

11-10*** 0.0٦٥*** 0.0٣2*** 0.0٣٤

1٤-12*** 0.0٤٩*** 0.02*** 0.0٣٦

+1٥0.0٩2*** 0.02٨*** 0.0٤

عدد األطفال

10.0٣٥0.0٣1 )الخط األسايس(

2*** 0.0٥70.0٣٥

٣*** 0.0٦٩*** 0.02٣

٥-٦*** 0.07٨0.0٣7

+7*** 0.10٥*** 0.0٤٦



1٠٠

الجدول ب2 - ما الذي يسبب الحرمان من الصحة؟

الحصول عىل الرعاية 
الصحية

مدة الوصول إىل املرافق 
الرعاية الصحية

املساعدة املاهرة

عدد األفراد العاملني

00.0٨٩0.0٣٩ )الخط األسايس(

1*** 0.07٣*** 0.0٣2

2** 0.07٦*** 0.0٣

٣*** 0.0٦٩*** 0.0٥٣

٤*** 0.0٥٩0.0٤1

+٥0.077*** 0.0٥٩

البيئة

0.0٩20.0٤٩ريف )الخط األسايس(

0.01٩ ***0.00٤ ***حرض

األرس التي تتلقى التحويالت االجتامعية العامة

0.01٦0.02٤ال )الخط األسايس(

0.0٣٣ ***0.0٤2 **نعم

األرس التي تتلقى التقاعد العامة

0.07٦0.0٣٦ال )الخط األسايس(

0.0٤2 **0.0٦٥ ***نعم

الفئة العمرية

00.0٦٤-1 )الخط األسايس(

٤-20.0٦7

٥-٩***0.077

1٤-10*** 0.07٩

17-1٥***0.07٦

فئة انفاق الفرد الخامسية للسكان

10.0٩٨0.0٤٦0.0٣7 )الخط األسايس(

2*** 0.0٨*** 0.0٣٩0.0٣٦

 ٣*** 0.0٦7*** 0.0٣*** 0.01٨

٤*** 0.0٥2*** 0.02٤*** 0.0٣

٥*** 0.0٥٤*** 0.022*** 0.021

املصــدر: تقديراتنــا بشــأن بيانــات املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرس يف العــراق يف عــام 2012.  تعنــي العالمتــان*** )**(  نســبة هامــة  95٪ )90٪( بالنســبة إىل فئــة الخــط األســايس. وال 
تظهــر ســوى االحتــامالت البــارزة



1٠1

الجدول ب3 - ما الذي يسبب الحرمان من التعليم؟ 

مدة الوصول إىل املدرسةالتحصيل الدرايسمتابعة الدراسة

الحالة االجتامعية لرب األرسة 

0.0٥٦غري متزوج )الخط األسايس(

0.07٦***متزوج

تعليم رب األرسة

0.1٣٩0،٣0٨0.0٨٨بدون شهادة )الخط األسايس(

0.07٣ ***0.2٤٣***0.0٩٨***ابتدائية

0.0٦7 ***0.1٩ ***0.0٨٣***متوسطة/ثانوية

0.0٥1 ***0.0٩٣ ***0.0٥٦ ***دبلوم أو أعىل

الوضع الوظيفي لرب األرسة

0.2٣٤0.071العاملون )الخط األسايس(

0.٣٣0.0٨٨***عاطلون عن العمل

0.0٨٥ ***0.2٣7 خارج قوة العمل

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الزراعة

0.10٤0.070ال )الخط األسايس(

0.10٤ ***0.12٩***نعم

قطاع العمل لرب األرسة: حكومي

0.110ال )الخط األسايس(

0.0٩٦ ***نعم

حجم األرسة

10.1٣٨0.٤٥٣0.0٩٩-٤ )الخط األسايس(

٥-٦0.121*** 0.٣0٣0.11

٩-70.11٥*** 0.2٥٥0.0٨1

11-100،107*** 0.21٨** 0.071

1٤-12*** 0.0٩***0.1٩1*** 0.0٥٣

+1٥*** 0.07٨*** 0.1٣2***0.0٥

عدد األطفال

10.0٩٨0.17٨0.0٤٩ )الخط األسايس(

20.0٩٣0.2110.0٥٣

 ٣0.0٨٤*** 0.2٣7*** 0.0٦1

٥-٦0.10٩*** 0.2٥٥*** 0.0٨7



1٠2

الجدول ب3 - ما الذي يسبب الحرمان من التعليم؟ 

مدة الوصول إىل املدرسةالتحصيل الدرايسمتابعة الدراسة

+7*** 0.12٥***0.2٩٣*** 0.0٩7

عدد األفراد العاملني

00.1010.1٥٦0.0٦1 )الخط األسايس(

10.0٩٣0،17٩0.0٦٦

20.10٥*** 0.2٦٤0.0٦٣

 ٣***0.1٣٩***0.٣0٤***0.1

٤*** 0.1٥٣*** 0.٣٨٨*** 0.0٩7

+٥***0.1٦2***0.٤*** 0.1٥1

البيئة

0.12٨0.2٥٦0.12٥ريف )الخط األسايس(

0.0٤٣ ***0.2٣***0.0٩1 ***حرض

الجنس

0.1٤70.27٤بنات )الخط األسايس(

0.20٤***0.0٦7 ***أوالد

األرس التي تتلقى التحويالت االجتامعية العامة

0.2٦٤0.0٦0ال )الخط األسايس(

0.077***0.2٣2 ***نعم

األرس التي تتلقى التقاعد العامة

0.110ال )الخط األسايس(

0.0٩2 ***نعم

الفئة العمرية

0-1 )الخط األسايس(

٤-2

٥-٩0.0٦20.0٤٥

1٤-10***0.22٥*** 0.11٥

17-1٥*** 0.11٨

فئة انفاق الفرد الخامسية للسكان

10.1٥10.٣27 )الخط األسايس(

2*** 0.101***0.2٦7

 ٣*** 0.0٩٣*** 0.221



1٠3

الجدول ب3 - ما الذي يسبب الحرمان من التعليم؟ 

مدة الوصول إىل املدرسةالتحصيل الدرايسمتابعة الدراسة

٤*** 0.07*** 0.1٩

 ٥*** 0.0٦٥*** 0.1٤7

املصــدر: تقديراتنــا بشــأن بيانــات املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرس يف العــراق يف عــام 2012.  تعنــي العالمتــان*** )**(  نســبة هامــة  95٪ )90٪( بالنســبة إىل فئــة الخــط األســايس. وال 
تظهــر ســوى االحتــامالت البــارزة.

الجدول ب4 - ما الذي يسبب الحرمان من اإلسكان واملياه والرصف الصحي؟ 

املرافق الصحيةاملياهنوع املسكناالكتظاظ

الحالة الزواجية لرب األرسة

0.10٣غري متزوج )الخط األسايس(

0.07٩ ***متزوج

عمر رب األرسة

00.0٩70.0٩00.1٨٦0.0٦٣-2٩ )الخط األسايس(

٣-٣٩0*** 0.07٤0.0٨٦***0.1٦2*** 0.0٥2

٤-٤٩0*** 0.07٣*** 0.0٨***0.1٦0.0٥٦

٥-٥٩0***0.071***0.071*** 0.1٣*** 0.0٣٨

٦-٦٩0*** 0.0٥٤***0.077***0.1٣70.0٥٨

+70*** 0.0٤٦*** 0.0٥٤*** 0.11٨*** 0.0٤7

تعليم رب األرسة

0.0٨00.0٩٤0.1710.07٤بدون شهادة )الخط األسايس(

0.0٤٩ ***0.1٥***0.07٩ ***0.0٦٤ ***ابتدائية

0.0٣٦ ***0.1٣٤ ***0.0٥7 ***0.0٥٤ ***متوسطة/ثانوية

0.02٦***0.127***0.0٤٨ ***0.0٥***دبلوم أو أعىل

الوضع الوظيفي لرب األرسة

0.0720.1٤٦العاملون )الخط األسايس(

0.122 ***0.07٤عاطلون عن العمل

0.1٩٣***0.11٥ ***خارج قوة العمل

جنس رب األرسة

0.0٥70.0٤٥0.1120.0٣٩ذكر )الخط األسايس(

0.0٥٤ ***0.1٥٨***0.0٨٤ ***0.07 ***أنثى

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الزراعة

0.07٣0.1٤٤0.0٥1ال )الخط األسايس(



1٠4

الجدول ب4 - ما الذي يسبب الحرمان من اإلسكان واملياه والرصف الصحي؟ 

املرافق الصحيةاملياهنوع املسكناالكتظاظ

0.07٣ ***0.211 ***0.12٦***نعم

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الصناعة

0.0700.07٩ال )الخط األسايس(

0.10٥ ***0.0٥٥***نعم

نوع قطاع العمل لرب األرسة: حكومي

0.07٣0.1٥70.0٥٤ال )الخط األسايس(

0.0٤7 ***0.1٤٥ ***0.0٥٥***نعم

حجم األرسة

10.01٣0.1٤٤0.1٩70.0٨2-٤ )الخط األسايس(

٥-٦** 0.00٤***0.0٩٨***0.1720.0٦7

٩-7*** 0.0٤٤*** 0.07٨*** 0.1٥٥*** 0.0٥٤

11-10*** 0.0٨٤*** 0.07٣***0.1٥٦***0.0٣1

1٤-12*** 0.0٦1*** 0.0٦٤***0.1٤2*** 0.0٣٣

+1٥***0.1٨٦*** 0.0٦٩***0.12٦***0.0٣1

عدد األطفال

10.02٦0.0٦20.12٣0.0٦0 )الخط األسايس(

20.0٣7***0.07٦0.1٣٣0.0٦٣

 ٣*** 0.0٤10.0٦٨*** 0.1٤٩*** 0.0٤7

٥-٦*** 0.0٥٤*** 0.0٨***0.1٤20.0٥1

+7*** 0.0٩*** 0.0٩٤***0.1٨٩*** 0.0٤٥

عدد األفراد العاملني

00.0٨٩0.0٩٥0.1٦٩0.0٦7 )الخط األسايس(

1***0.072**0.0٨٦***0.1٥** 0.0٥7

2*** 0.0٦٤***0.071*** 0.1٤7*** 0.0٣٨

 ٣*** 0.0٥7*** 0.07٩0.1٦٣*** 0.0٤٦

٤*** 0.0٦*** 0.0٥٦** 0.1٥٤*** 0.0٣٨

+٥0.0٨7*** 0.0٦10.17٥*** 0.0٥2

البيئة

0.0710.1٣٤0.٣20ريف )الخط األسايس(

0.0٣٦ ***0.0٣٣ ***0.0٦7 ***حرض



1٠٥

الجدول ب4 - ما الذي يسبب الحرمان من اإلسكان واملياه والرصف الصحي؟ 

املرافق الصحيةاملياهنوع املسكناالكتظاظ

الجنس

0.0٥٥بنات )الخط األسايس(

0.0٥***أوالد

األرس التي تتلقى التحويالت االجتامعية العامة

0.07٦0.1120.0٨٩ال )الخط األسايس(

0.0٤٦ ***0.1٦٨***0.0٨1 ***نعم

األرس التي تتلقى التقاعد العام

0.0720.0٨٥0.1٥٩0.0٥٤ال )الخط األسايس(

0.0٤٣ ***0.1٣٣***0.0٥7 ***0.0٥٩ ***نعم

فئة انفاق الفرد الخامسية للسكان

10.1020.11٩0.1٨70.07٨ )الخط األسايس(

2*** 0.0٦*** 0.07٩***0.1٥٦*** 0.0٤٨

٣*** 0.0٤٦*** 0.0٥7*** 0.1٣٨*** 0.0٥2

٤*** 0.0٣٥*** 0.0٤1*** 0.10٨*** 0.0٣٥

٥*** 0.02٤*** 0.0٣٣***0.127*** 0.0٤٣

املصــدر: تقديراتنــا بشــأن بيانــات املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرس يف العــراق يف عــام 2012.  تعنــي العالمتــان*** )**(  نســبة هامــة  95٪ )90٪( بالنســبة إىل فئــة الخــط األســايس وال 
تظهــر ســوى االحتــامالت البــارزة

الجدول ب٥ - ما الذي يسبب الحرمان من املعلومات والحامية؟

املعلوماتالزواج املبكرعاملة األطفال

الحالة االجتامعية لرب األرسة

0.02٤0.1٥٤غري متزوج )الخط األسايس(

0.12٥ ***0.01٨ **متزوج

عمر رب األرسة

00.0٥00.0٣٩0.0٨٥-2٩ )الخط األسايس(

٣-٣٩0*** 0.0٩٦*** 0.011***0.12٤

٤-٤٩0***0.0٨2*** 0.02٤***0.1٣٣

٥-٥٩0*** 0.07*** 0.01٩*** 0.1٣

٦-٦٩00.0٦٣*** 0.01٣***0.11٣

+700.0٥٦*** 0.00٦*** 0.1٥7
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الجدول ب٥ - ما الذي يسبب الحرمان من املعلومات والحامية؟

املعلوماتالزواج املبكرعاملة األطفال

تعليم رب األرسة

0.1020.1٤0بدون شهادة )الخط األسايس(

0.07٦0.1٣٦***ابتدائية

0.112***0.0٥7 ***متوسطة/ثانوية

0.0٨7 ***0.0٣٦ ***دبلوم أو أعىل

الوضع الوظيفي لرب األرسة

0.0٦٩0.01٥0.1٣٥العاملون )الخط األسايس(

0.10٥ ***0.12٩0.01٤***عاطلون عن العمل

0.111***0.02٩ ***0.11٨ *** خارج قوة العمل

جنس رب األرسة

ذكر )الخط األسايس(

أنثى

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الزراعة

0.07٥0.12٦ال )الخط األسايس(

0.1٤٨ ***0.102***نعم

النشاط االقتصادي لرب األرسة: الصناعة

ال )الخط األسايس(

نعم

قطاع العمل لرب األرسة: حكومي

0.0٨10.1٣٦ال )الخط األسايس(

0.10٥ ***0.07 ***نعم

حجم األرسة

10.20٦0.0120.٣22-٤ )الخط األسايس(

٥-٦0.17٨0.007***0.21٥

٩-7*** 0.1٣0.01٦***0.1٣٣

11-10***0.0٨٣*** 0.02٣*** 0.0٩٤

1٤-12*** 0.0٥2** 0.021*** 0.07٩

+1٥***0.02٦*** 0.0٣*** 0.0٣٨

عدد األطفال

10.02٤0.0٨٨ )الخط األسايس(
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الجدول ب٥ - ما الذي يسبب الحرمان من املعلومات والحامية؟

املعلوماتالزواج املبكرعاملة األطفال

2** 0.0٣٣0.0٩٥

٣*** 0.0٣٦*** 0.11

٥-٦*** 0.0٩7***0.1٥٤

+7***0.1٨1*** 0.1٦٣

عدد األفراد العاملني

00.02٦0.0070.1٩٦ )الخط األسايس(

1*** 0.0٣70.00٦***0.1٣٩

2*** 0.0٨٨*** 0.027***0.102

٣*** 0.1٩٦*** 0.0٤٣***0.1

٤***0.2٩٥***0.02٦***0.0٨٦

+٥*** 0.٤٥٨*** 0.022*** 0.101

البيئة

0.0٨٩0.1٤1ريف )الخط األسايس(

0.12 ***0.07 ***حرض

الجنس

0.07٣0.022بنات )الخط األسايس(

0.01٤ ***0.0٨٤ ***أوالد

األرس التي تتلقى التحويالت االجتامعية العامة

0.0٨70.1٤٨ال )الخط األسايس(

0.12٣ ***0.077***نعم

األرس التي تتلقى التقاعد العام

0.0٨1ال )الخط األسايس(

0.0٦7 ***نعم

الفئة العمرية

0-1  )الخط األسايس(

٤-2

٥-٩0.0٦٦0.01٦0.0٣٦

1٤-10*** 0.11*** 0.022*** 0.27

17-1٥0.01٩*** 0.2٦٤
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الجدول ب٥ - ما الذي يسبب الحرمان من املعلومات والحامية؟

املعلوماتالزواج املبكرعاملة األطفال

فئة انفاق الفرد الخامسية للسكان

10.0٨٥0.01٨0.22٥ )الخط األسايس(

2*** 0.0٦٨*** 0.02٣*** 0.1٥٣

٣** 0.07٥*** 0.01*** 0.11

٤** 0.07٥*** 0.02٥*** 0.07٩

 ٥0.0٩٩** 0.012*** 0.0٣2

املصــدر: تقديراتنــا بشــأن بيانــات املســح االجتامعــي واالقتصــادي لــأرس يف العــراق يف عــام 2012.  تعنــي العالمتــان*** )**(  نســبة هامــة  95٪ )90٪( بالنســبة إىل فئــة الخــط األســايس. وال 
تظهر سوى االحتامالت البارزة 
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال:
قسم السياسة االجت�عية

يونيسف بغداد، العراق
baghdad@unicef.org :الربيد اإللكرتو�

@UNICEFIraq :تابعونا عىل صفحات تويرت وفيسبوك
https://www.facebook.com/unicefiraq


