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اللجنة الفنية الدائمة 
إلستراتيجية النخفيف من الفقر

آثار األزمة املزدوجة للنزوح بسبب جرائم داعش

وإنخفاض أسعار النفط على الوضع االقتصادي والفقر

في العراق 2014

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



البنك الدولي: 

تارة فيشوانت 	 
نانديني كرشنان 	 
سيرجيو اوليفري	 

الفريق الوطني العراقي:

د. مهدي محسن العالق / مدير مكتب رئيس الوزراء	 
جنالء علي مراد / وزارة التخطيط / مدير عام استراتيجية 	 

التخفيف من الفقر 
قصي عبد الفتاح رؤوف / اجلهاز املركزي لإلحصاء / مدير 	 

إحصاءات أحوال املعيشة  

فريق العمل



وآخرون انقطعت بهم السبل عن التواصل مع بقية مناطق 
البلد. وقد ُعد هؤالء الناس نازحني في مناطق مختلفة من 
العراق واستقر نصفهم في مناطق إقليم كردستان العراق. 

اآلثار التقديرية ألزمتي داعش والنفط في العراق

عليه  كانت  عما  لتقترب  املدنيني  السكان  معاناة  زادت 
اليها.  االشارة  متت  التي  لالضطرابات  كنتيجة   2007 عام 
النفط من  في صادرات  األمن سلباً  وقد أشرت حالة عدم 
الشمال ، كما تركت آثاراً ضارة على التجارة واالستثمار أدت 
السلع واخلدمات في  وانسيابية  التحتية  البنى  تراجع  الى 
مناطق العراق اخملتلفة، سبّب بالنتيجة انخفاضاً حاداً في 

الناجت احمللي االجمالي النفطي وغير النفطي.

األهداف

هذه  مثل  وطبيعة  االزمات،  لهذه  الصعبة  االثار  ادراك  مع 
االزمات في العراق، فأن تشخيص حجم آثارها وفهم ذلك 
الورقة  هذه  التنمية.  ولشركاء  للحكومة  مهماً  أمراً  يعد 
تلخص أهم نتائج التحليل اجلديد املبني على اسلوب احملاكاة 
يستخدم  االسلوب  هذا   ،  Micro – Simulation اجلزئية   –
السكانية  االسقاطات  وتقديرات  الكلي  االقتصاد  بيانات 
باالضافة الى بيانات املسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة 
وحراك  التوزيعية  اآلثار  وحتليل  مناسبة  تقديرات  لتوفير 

الفقر نتيجة االزمة. وهذا االسلوب يختبر:

مدى تأثر السكان من خالل التوزيع السكاني.. 1
تقييم مضامني التغير املكاني.. 2

األزمة املزدوجة لعام 2014

متالزمتني  ألزمتني  العراق  تعرض   
 ،2014 عام  من  الثاني  النصف  في 
االنخفاض  نتيجة  جاءت  أحداهما 
احلاد في اسعار النفط واألخرى احتالل 
حزيران  فمنذ  عديدة.  ملناطق  داعش 
اخلام  النفط  اسعار  تراجعت   ،2014
من 112 دوالراً امريكياً تقريباً الى 97 
دوالراً امريكياً في شهر ايلول ومن ثم 
الى 62 دوالراً أمريكياً في شهر كانون 
يعتمد  العراق  كان  وملا   .2014 االول 
بشكل كبير على النفط فيما يتعلق 
وبالصادرات،  االجمالي  احمللي  بناجته 
لإليرادات  الرئيس  املصدر  وباعتباره 
احلكومية، فأن االنخفاض في اسعاره 
ترك آثاره القاسية على اقتصاد البلد.

باإلضافة الى ما تقدم ، فان عصابات 
داعش ومنذ حزيران 2014 أمتد تأثيرها 
وغربه  العراق  شمال  الى  سوريا  من 
ونينوى وصالح  االنبار  في محافظات 
الدين، وكالً من كركوك وديالى بتأثير 
الف عائلة بني   354 أقل. فقد نزحت 
عام  من  االول  وكانون  حزيران  شهري 
2014، تضم حوالي 2.1 مليون نسمة 
 ، الدولية  الهجرة  منظمة  )املصدر: 
مصفوفة متركز النازحني، لعام 2014(، 

فقدان ما حتقق من 
اجنازات: 

الثروة واآلثار التوزيعية 

والنفط  النزوج  ألزمة 

في العراق عام 2014

 
آثار األزمة  

معدل الناتج المحلي اإلجمالي (نقاط النسب)  
معدل التشغيل (نقاط النسب) 

معدل الفقر (نقاط النسب) 
 نسبة السكان النازحين نسبة مئوية

 

 

 

 

 



تقدير تأثير األزمة من خالل الصدمات على املستوى  الكلي وعلى املستوى اجلزئي )السيما موجات . 3
النزوح الداخلي(.

تخمني أثر الفقر على الفقراء أنفسهم، وعلى اولئك الذين أصبحوا فقراء. )بضمنهم النازحون . 4
داخلياً(.

املقارنة بني خصائص هذه الفئات . 5
تعتمد النتائج التي تعرضها هذه التحليالت على البيانات التي وفرها اجلهاز املركزي لإلحصاء وهيئة 

احصاء اقليم كردستان.
يغطي هذا التحليل فترة عام 2014 فقط وهي ال توفر مؤشرات رسمية، بل تقديرات تخدم راسمي 
السياسات. وقد أعدت في ضوء استخدام أحدث الطرق املنهجية اعتماداً على ما توفر من بيانات ، 

وهي تعد أفضل بديل في غياب بيانات حديثة، لكن لها مضامني متعددة.

سيناريوهات اعتماد النمو االعتيادي املفترض مقابل أزمتي النفط وداعش

تقوم منهجية التحليل على املقارنة بني سيناريوهني ؛ االول يشير الى مستوى الرفاه في حال عدم 
وجود هزتي النفط وداعش، في حني يتضمن السيناريو اآلخر هاتني الهزتني.

جانب  الى   ،)IHSES( العراق  في  لألسرة  واالقتصادي  االجتماعي  املسح  بيانات  قاعدة  استخدمت 
مؤشرات االقتصاد الكلي للسنوات )2012 و 2013 و 2014( الى جانب املقارنة بني منوذجني لعام 2014:

 منوذج النمو االعتيادي املفترض (BaU) )Business as Usual, 2014( ، بافتراض استمرار الوضع 	 
االقتصادي  باعتماد حركة االقتصاد في عامي 2012  و 2013.

النفط، واحتالل داعش للمناطق، 	  انخفاض اسعار  بأزمتي  واالقتصاد  تأثر السكان   : أزمة  منوذج 
والنزوح الداخلي.

 

سيناريو النمو االعتيادي 
 2014 ,المفترض

 2014 ,سيناريو نموذج أزمة

 2014 , أثر االزمة



قسمت احملافظات ألغراض التحليل الى 6 مجاميع:

اقليم كردستان )اربيل ، السليمانية ، دهوك(.	. 
بغداد.	. 
املناطق املتأثرة باحتالل داعش؛ االنبار، نينوى ، صالح الدين.	. 
بقية مناطق شمال بغداد:  ديالى وكركوك.	. 
املنطقة الوسطى: بابل، واسط، النجف، كربالء.	. 
املنطقة اجلنوبية: البصرة، ذي قار، ميسان، املثنى، القادسية.	. 

املتبقون في املناطق التي 
احتلها داعش

النازحون

فقدان %60 من مدخوالتهم فقدان فرص العمل في 
القطاع اخلاص

فقدان التحويالت العامة واخلاصة 
باستثناء التقاعد

فقدان التحويالت اخلاصة

فقدان اخلدمات ملالكي الدور

فقدان موجوداتهم

فقدان %50 من مستوى 
خدمات االسكان

فرضيات حول السكان النازحني واملتأثرين 
بإحتالل داعش.

النازحون  السكان  يعرف  التحليل،  هذا  ألغراض 
بأنهم العراقيون الذين أجبروا على االنتقال عبر 
وما  داعش  احتالل  بسبب  محافظاتهم  حدود 
رافقه من اضطرابات وعدم أمن وأعتمد في تقدير 
البيانات  واجتاهات حركتهم على  النازحني  أعداد 
الصادرة من منظمة الهجرة العاملية )IOM( )من 
كانون الثاني عام 2014 الى كانون األول من العام 
بهم  فيقصد  املتبقون  السكان  أما  املذكور(، 
في  سكنهم  مناطق  يغادروا  لم  الذين  أولئك 
املناطق التي أحتلها داعش. وقد وضعت فرضيات 
من  املذكورون  النازحون  فقده  ما  حول  مناسبة 

مستوى رفاهم بسبب ذلك. 

أثر األزمة : منو االقتصاد الكلي

15 نقطة انخفاض في الناجت احمللي االجمالي 

بنسبة  العراقي  االقتصاد  ينمو  أن  متوقعاً  كان 
كان  كما   2014 و   2013 عامي  بني  سنوياً   9%
كذلك بني عامي 2012 و 2013. غير ان التقديرات 
االعتبار  بنظر  تأخذ  التي   2014 لعام  الرسمية 
من  بكل  املرتبطة  الكلي  االقتصاد  صدمات 
احتالل داعشي لألراضي، وانخفاض اسعار النفط 
تشير الى ان معدل النمو تأثر سلباً بنسبة 6%. 
وهذا يعني ان هذه الصدمات أدت الى تراجع في 
النسبة  من  نقطة   )15( بـ  العراقي  األقتصاد 

املئوية.



 
المناطق المتأثرة  بغداد

 بأحتالل داعش
بقية محافظات 
 شمال العراق

محافظات 
 الجنوب

محافظات 
 الوسط

 كردستان العراق

 متوسط نصيب دخل الفرد من العمل            متوسط نصيب الفرد من الدخل              متوسط نصيب الفرد من االستهالك 
   

ً قطاع الصناعة واالنشاءات هو االكثر تضررا

النقاط.حيث  من   45% بنسبة  منوه  معدل  في  كبيراً  انخفاضاً  واالنشاءات  الصناعة  قطاع  شهد 
انخفضت النسبة من %27 حتت إفتراض النمو االعتيادي الى معدل منو سالب بلغ %18 بسبب ازمة 

2014، اما القطاعات االقتصادية االخرى فشهدت انخفاضاً اقل في معدالت منوها.

تأثير األزمة : سوق العمل والدخل 

زيادة عدد العاطلني بحوالي 800 الف عراقي

يقدر انخفاض عدد املشتغلني نتيجة أزمة عام 2014  بحوالي 800 الف فرصة عمل. اي ان 800 الف 
شخص أضافي بعمر 15-63 سنة هم االن بدون شغل مقارنة بسيناريو النمو االعتيادي. باالضافة 
الصناعة  اعلى في قطاع  انتاجية عمل ومدخوالت  التحول من  الى  قادت  األزمة  فأن  الى ما سبق، 
انتاجية ومدخوالت أقل مع احتمال التوجه نحو العمل في االعمال غير املنتظمة  واالنشاءات الى 
قي قطاع الزراعة وفي قطاع اخلدمات. وهو أمر مقلق طاملا ان غالبية املشتغلني من الفقراء يعملون 
في االنشاءات والزراعة عام 2012. فمن جانب هم يفقدون فرص العمل في االنشاءات ويتحولون الى 

قطاع الزراعة - مع انخفاض عوائده عام 2012.

التغيرات في الدخل واالستهالك )مؤشرات األزمة مقابل النمو االعتيادي(



االنخفاض احلاد بدخول االفراد من العمل

ال شك ان التراجع االقتصادي والتأثيرات املتتالية 
على  السلبية  آثارها  تركت  العمل  سوق  على 
65 من دخول  العمل بنسبة %  دخول االفراد من 
االعتيادي  النمو  مع  وباملقارنة  عموماً.   االفراد 
االفراد من  )BaU(، فأن متوسط نصيب  املفترض 
و  النسبة  نقاط  من   14% بـ  انخفضت  الدخول 
بداللة سيناريو األزمة ، مؤدياً الى انخفاض قدره 
دخل  نصيب  ملتوسط  النسبة  نقاط  من   20%
مصادر  في  أقل  وانخفاض  العمل،  من  الفرد 
املؤجرة،  امللكية  الدخل من  األخرى مثل  الدخول 

والتحويالت من القطاعني العام واخلاص.

الى  واضح  بشكل  ميتد  االستنتاج  هذا  إن 
من  الفرد  نصيب  متوسط  في  االنخفاض 
االستهالك أيضا )الذي يقاس عادة مبستوى الرضا 
مبا  انخفضت  حيث   ، الفقر(  قياس  منظور  من 

معدله %10 من نقاط النسبة. 

أثر األزمة : الفقر وعدم املساواة

فقدان ما حتقق من اجنازات 

السلبية على مستوى  آثارها  تركت   2014 أزمة عام  اليها فأن  الوصول  التي مت  التقديرات  في ضوء 
الرفاه. لقد كان متوقعاً انخفاض نسبة الفقر من %19 عام 2012 الى %15 عام 2014 في ظل الظروف 
السائدة عام 2012، غير ان التقديرات تشير الى ارتفاع تلك النسبة الى %22.5 عام 2014. وهذا يعني 
زيادة بحوالي 7 نقاط من النسبة. كما ان ذلك أفضى الى ان ينحدر الفقراء بعيداً عن خط الفقر. ومن 
ذلك نستنتج أن نسبة الفقر عادت الى ماكانت عليه عام 2007، مبعنى فقدان ما مت جنيه للفترة بني 

عامي 2007 و 2012.

زيادة حادة في مستوى الفقر في أقليم كردستان واحملافظات املتأثرة بإحتالل داعش

لم يكن غريباً أن كالً من أقليم كردستان واحملافظات الواقعة حتت احتالل داعش الراضيها كانت االكثر 
تضرّراً. فقد ازدادت نسبة الفقر في أقليم كردستان من النسبة املتوقعة حتت افتراض النمو االعتيادي 
)BaU( الى %12.5 كنتيجة ملوجة النزوح الكبيرة، وفقدان فرص العمل وزيادة التنافس عليها، والضغط 
ايضاً على السلع واخلدمات. ففي احملافظات املتأثرة بأحتالل داعش الراضيها تضاعفت نسبة الفقر 
لتصل الى %41.2 حتت افتراض مؤشرات سيناريو األزمة. وفي حني كان التأثير محدوداً في بقية مناطق 
العراق، االّ ان نسبة الفقر ازدادت في كل احملافظات. السيما في اجلنوب، التي ظلت نسبة الفقر فيها 

مرتفعة، تزيد على %30 مع تزايد أثر األزمة االقتصادية عموماً.
ان  االّ  الوطني، وبقى قريباً من معدالتها،  يتأثر على املستوى  )Inequality( لم  ومع أن عدم املساواة 
هناك زيادة ملحوظة في ذلك في منطقة كردستان، وفي بغداد واحملافظات التي تأثرت بأحتالل داعش.



نسبة الفقر

 2014
التأثير

افتراض النمو االعتيادي  األزمة

العراق 15 22.5 7.5

كردستان 3.5 12.5 9

بغداد 8.5 12.8 4.4

املناطق املتأثرة بأحتالل داعش 20.5 41.2 20.6

بقية محافظات شمال العراق 12.1 17.7 5.6

محافظات الوسط 12.7 18.6 5.8

محافظات اجلنوب 26.1 31.5 5.5

أثر االزمة         النمو األعتيادي المفترض  
 

نسبة الفقر، إفتراض النمو االعتيادي مقابل االزمة ، العراق 2014  

المناطق  كردستان االعراق 
المتأثرة 
بأحتالل 
 داعش

بقية 
محافظات 

شمال 
 العراق

محافظات 
 الوسط

محافظات 
 الجنوب

 بغداد



أثر األزمة : صنف جديد من الفقراء

فقيرة  أصبحت  التي  األسر  بني  التحليل  مييز 
داعش  ألزمتي  التعرض  نتيجة  الفقر(  خط  )دون 
ان  متوقعاً  )كان  أصالً  الفقيرة  واألسر  والنفط، 
املفترض االعتيادي(  النمو  تكون فقيرة حتى مع 

واستمرت دون خط الفقر.
2.8 مليون نسمة اصبحوا فقراء من بني الفقراء 
الذين يقدر عددهم بثمانية ماليني فرد عام 2014 
هم  منهم   36% فأن  الزمة،  تأثير  افتراض  حتت 
فقراء جدد، يعانون من انخفاض نصيب الفرد من 
وبأنخفاض   ،40% على  تزيد  بنسبة  االستهالك 
 .50% تزيد على  الدخل بنسبة  الفرد من  نصيب 
الكبير  االنخفاض  الى  رئيس  ويعود ذلك بشكل 

في دخول العاملني.
هذه االسر كانت أصالً قريباً من خط الفقر لكنها 
إنخفضت الى ما دون ذلك. يستنتج مما سبق ان 
األسر الفقيرة أصالً والتي كانت حتت خط الفقر 

انحدرت بعيداً عن ذلك لتعاني من عمق الفقر.

أثر األزمة : السكان النازحون داخليـاً

حدود  عبر  السكان  نزوح  موجة  عكست 
نسمة  مليون   1.3 عددهم  البالغ  محافظاتهم 
والبالغ   2014 لعام  الكلي  النازحني  بني عدد  من 
عددهم 2.1 مليون نسمة. وملا كان االهتمام في 
خارج  نزحوا  الذين  اولئك  على  منّصباً  التحليل 
ما  فقدوا  هؤالء  ان  الواضح  فأن  محافظاتهم 
اليقل عن %20 من مستوى استهالكهم، واكثر 

من ذلك بالنسبة لدخولهم .

4 من بني كل 10 نازحني هم فقراء 

كان  النازحني  مدخوالت  في  احلاد  االنخفاض  ان 
من  كان  لذلك   ، ممتلكاتهم  بفقدان  مرتبطاً 
الطبيعي ان تزداد نسب الفقر بني االسر النازحة 
من  واحداً  فأن  أخرى  وبعبارة   .38% الى   23% من 
بني كل أربعة افراد من النازحني هم فقراء حالياً. 
حدود  خارج  الى  النازحني  ميثل  التقدير  وهذا 
محافظاتهم وبذلك فأنه ميثل احلد االدنى ملؤشر 

الفقراء من بني النازحني.

الفقراء الجدد من النازحين                    الفقراء الجدد   
الفقراء الموجودون وهم نازحون            الفقراء الموجودون 

 

توزيع الفقراء حسب حالة النزوح
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محافظات اجلنوب

محافظات الوسط

بقية محافظات شمال العراق

املناطق املتأثرة بإحتالل داعش

بغداد

كردستان

اجملموع

غير نازحني

نازحني

مليون نسمة

فقدان مكتسبات ماحتقق في السنوات األخيرة:

اآلثار املترتبة على هيكل الرفاه والتوزيع بسبب أزمتي داعش والنفط

يقدر عدد النازحني الذين اصبحوا فقراء بنصف مليون نسمة من بني عدد الفقراء اجلدد

توزيع الفقراء اجلدد 2.8 مليون نسمة حسب املناطق

حتولوا  من  ميثلون  وممن  العراق،  في  اجلدد  الفقراء  من  نسمة  مليون  نصف  عموماً  النازحون  يشكل 
الى حالة الفقر نتيجة ألزمة عام 2014، ولم يكونوا فقراء قبل ذلك. غير أن حصة النازحني من عدد 
%62 في أقليم كردستان، في  الفقراء اجلدد تختلف بشكل كبير من منطقة ألخرى. فهي تشكل 
حني ال تتجاوز %2 في املناطق اجلنوبية على الرغم من انها لم تتعرض ملا تعرضت له محافظات أخرى، 
ومع ذلك فأن زيادة عدد الفقراء في املناطق اجلنوبية مرتبط بالوضع االقتصادي الصعب بعد انخفاض 

اسعار النفط.

سيناريو أزمة عام 2014 نسبة الفقر للنازحني مقابل غير النازحني






