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 الممخص التنفيذي 

عمى الرغم من اهتسام الدمطة التذريعية في دوراتها الشيابية الستالحقة وتركيز الحكهمات     
 في مشاهجها الحكهمية وخططها القطاعية، الدابقة في التعاطي مع مهضهع الفقر في العراق

الفقر العالية والخطرة في لسعالجة ندبة الى مرحمة التركيز الكافي  ىذلك االهتسام ال يرقالزال 
اعداد والتقارير السعدة من قبل وزارة التخطيط تشامي اذ تؤكد السدهحات  ،اغمب محافظات العراق

جميًا في اخر  روهه ما يظه الدكان الفقراء وارتفاع ندب الفقر في أغمب محافظات العراق
, فزال  2102و 2102واإلحراءات التي أجريت من قبل وزارة التخطيط لعامي السدهحات 

الى حاليًا بان ندب الفقر في العراق ارتفعت الدكتهر خالد بتال  الديد عن تأكيد وزير التخطيط
 % .21البالغة اكثر من  2102مقارنة بسا كانت عميه عام ، % 70.3
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 2108و  2102ندبة الفقر عمى مدتوى المحافظات لدنة 

 %معدل التغيير 2108الفقر %ندبة  2102ندبة الفقر % المحافظة  ت

 84.84 1..2 0.21 دههك 0

 8.84 73.31 75.01 نيشهى  2

 11..08 5.01 2.11 الدميسانية  7

 04.84- 1..3 0.01 كركهك  5

 44.00 31.. 1..7 أربيل  0

 4..8 22.01 21.01 ديالى  .

 01.08 03.11 00.51 االنبار  3

 1...0- 0.01 02.11 بغداد 2

 .80.8- 00.01 05.01 بابل  0

 00.88 07.21 02.51 كربالء  01

 .84.0- 02.31 01..2 واسط 00

 40.. 03.01 1...0 صالح الدين 02

 .04.4 1..02 01.21 الشجف  07

 .2.0 53.31 55.01 القادسية  05
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 .1.3- 02.01 02.01 السثشى 00

 03.00- 77.01 51.01 ذي قار .0

 3.77 50.51 52.71 ميدان 03

 2.32 21..0 05.01 البررة 02

 12.. 21.10 02.01 العراق

 

ان ندالب الفقالر فالي اغمالب السحافظالات  2102الالى  2102لمدالشهات مالن نالحظ من الجدول أعالال  
فالالي حالالالة ازديالالاد باسالالتثشاء بعالالت السحافظالالات وهالالىا مؤكالالر خطالالر عمالالى الحكهمالالة  يالالدع الالالى مراجعالالة 

ومن اهم السحافظات التي نالحالظ انخفالاف فالي ندالب الدبل واإلجراءات الستخىة لمتقميل من الفقر 
فالالي  %02.31الالالى   2102% فالالي سالالشة 01..2الفقالر مثالالل محافظالالة واسالالط حيالالم انخفزالالت مالالن 

,وكالالىلك الحالالال بالشدالالبة لسحافظالالة بابالالل حيالالم % 22.70ندالالبة انخفالالاف  لمالالا يعالالاد  2102سالالشة 
 لعالادمالا ي 2102% فالي سالشة 00.01الالى  2102% فالي سالشة  05.0انخفزت ندالبة الفقالر مالن 

لمدالشهات  رحالالة ازديالاد فالي ندالب الفقالفالي  فظالات% , اما حال اغمالب السحا27.50ندبة انخفاف 
 .إحراء ورد من وزارة التخطيط  ألخرالتي وردت في التقرير وهي 

 

 

 

 

 

 



 مجلس النواب           
 دائرة البحوث والدراسات النيابية

 مكتب بحوث الموازنة                                                                                             تقرير     

4 
 علي محسن باقر

 2108ندبة واعداد الفقر لدنة 

 اعداد الفقراء اعداد الدكان ندبة الفقر المحافظة التدمدل

 000002 0202070 %1..2 دهوك 0

 03717 20.2230 %5.01 الدميمانية 2

 024271 0854778 %6.71 اربيل 3

 0416219 3729998 %37.71 نينوى  4

 020439 0597476 %7.61 كركوك 5

 368376 0637226 %22.01 ديالى 6

 310082 0770656 %07.11 االنبار 7

 285547 0595235 %07.91 صالح الدين 8

 814549 8026755 %9.91 بغداد 9

 229221 2165142 %00.01 بابل 01

 068085 0208732 %03.81 كربالء 00

 257820 0378723 %08.71 واسط 02

 085420 0470592 %02.61 النجف 03

 605831 0290148 %47.71 القادسية 04

 424287 804370 %52.01 المثنى 05

 701263 2195072 %33.91 ذي قار 06
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 515054 0002673 %45.41 ميدان 07

 470076 2918490 %06.21 البصرة 08

 7087388 38024082 %08.85 العراق

اعمالالالى الشدالالالب فالالالي  عاليالالالة  و تتركالالالزندالالالب الفقالالالر فالالالي محافظالالالات العالالالراق  الجالالالدول أعالالالال يتبالالالين مالالالن 
% وهي 02.01محافظات الهسط والجشهب حيم بمغت اعمى ندبة وهي لسحافظة السثشى والبالغة 

% وهالي ايزالًا ندالبة مرتفعالة ومالن 53.31ندبة مرتفعة ومن بعدها تأتي محافظالة القادسالية بشدالبة 
% , امالا 73.31% , فيسا حققت محافظالة نيشالهى ندالبة فقالر 50.51بعدها محافظة ميدان بشدبة 

% 5.01بالشدبة ألدنى مدتهيات الفقر في العراق فقد تحققت في محافظة الدميسانية حيم بمغالت 
وهالالالىا يبالالالين التبالالالاين فالالالي مدالالالتهى الفقالالالر بالالالين % 31.. التميهالالالا محالالالافظتي أربيالالالل وكركالالالهك كميهسالالالا  بالالال

ان محافظات العراق ومدتهى الخدمات الرحية والخدميالة والالدخل التالي هالي مالن مؤكالرات الفقالر , 
 , ل حدب اخر إحراء من وزارة التخطيطالجدو هىا 

واجالالاله العالالالراق تحالالالديات خطيالالالرة فالالالي مالالالا يخالالال  السدالالالتهى  امالالالا فالالالي الفتالالالرة التالالالي تمالالالت هالالالىا التقريالالالر  
كهرونا وتهقف كثير  وباءمعدالت الفقر اخىت باالزدياد نتيجة لظروف الحظر بدبب السعاكي و 

من االعسال وكالىلك بدالبب انخفالاف سالعر العسمالة التالي اىالرت عمالى الدالهق العسالل وااليالدي العاممالة 
 .رد ومدتهى دخل الف

عالالن ارتفالالاع لالاله  0أعمالالن فالالي ترالالري ، تخطالاليط األسالالتاذ الالالدكتهر خالالالد بتالالالالدالاليد وزيالالر ال عمسالالًا ان  
، %21والبالغالالة  2102الشدالبة عالام  % مقارنالالة بسالا كانالت عمياله70.3ندالبة الفقالر فالي العالراق إلالى 

أوضالالال  ان الالالالهزارة ، انجالالالزت مالالالؤخرا دراسالالالة تفرالالاليمية عالالالن تقالالالهيم اىالالالر جا حالالالة كهرونالالالا عمالالالى الفقالالالر و 
وفريال  مبالادرة  والفئات الهذة فالي السجتسالع العراقالي بالتعالاون مالع البشالك الالدولي ومشظسالة اليهندالي ،

ان عالالدد  وبالالينم الستحالالدة لمدالالكان، "أوكدالالفهرد" لمفقالالر والتشسيالالة البذالالرية، ومدتذالالار مالالن صالالشدوق االمالال
( الالف فالرد، بعالد ان كالان قبالل األزمالة حالهالي 511( مميهنالا و)00الفقراء بسهجب هىا االرتفاع بمغ )

)بعالالد جا حالالة كهرونالالا(  02(ماليالالين فالالرد، الفتالالا، الالالى ان ندالالبة الفقالالر بالالين األطفالالال دون سالالن الالالال 01)
 . %72بمغت 

                                                           
0
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