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االســتفادة  مــن  الفــرص  تلــك  مكنتهــا  األفضــل 
الجديــدة،  االســتثمار  وفــرص  األوضــاع  أســرع مــن 
بينمــا تأخــرت المحافظــات الجنوبيــة والمناطق التي 
ــات  انتكاس ــت  ــث واجه ــرًا، حي ــاب كثي ــت لإلره تعرض
ال  الفجــوات  باطــراد  واتســعت  كبيــرة،  وعقبــات 
)احتــال   2014 عــام  المزدوجــة  االزمــة  بعــد  ســيما 
أســعار  وانهيــار  المحافظــات  مــن  لعــدد  اإلرهــاب 

النفــط(.    
 

الحــروب والحصــار واالحتــال ومــا نجــم  آثــار     لقــد تفاقمــت 
فــي  تدهــور  مــن  االنســاني  االمــن  علــى  تداعيــات  مــن  عنهــا 
ومتغيــرات  بيئيــة  وكــوارث  البشــرية  التنميــة  مؤشــرات 
ألقــت بظالهــا علــى المشــهد  مجتمعيــة وأمــراض وبائيــة، 
بنيــة وحضــارة وشــخصية  ي، اســتهدفت المجتمــع  التنمــو
رافــق  الكبيــرة. ومــا  ومــوارد، جســدتها سلســلة مــن االحــداث 
ذلــك مــن تداعيــات إنســانية علــى الصعيــد الوطنــي والمحلــي 
واقتصاديــة  سياســية  مشــكات  مــن  ذلــك  رافــق  ومــا 
تماســك  علــى  فاعــل  بشــكل  اثــرت  واجتماعيــة  وصحيــة 
االمــن  علــى  بــدوره  انعكــس  ي  والــذ االجتماعــي  النســيج 

ومكوناتــه. شــرائحه  بكافــة  والمجتمــع  للفــرد  االنســاني 

العــراق بكافــة أطيافــه مــن مســتويات  لقــد عانــى المجتمــع 
وأحــداث  طويلــة  ســنين  عبــر  تراكمــت  الحرمــان  مــن  عاليــة 
العــراق  ضربــت  التــي  المزدوجــة  األزمــة  لكــن  جســيمة. 
عــام   مــن  األول  النصــف  فــي  العالــم  بلــدان  مــن  كغيــره 
بشــدة  االقتصاديــة( ، تضــرب  واألمــة  2020 )جائحــة كورونــا 
المكونــة للتنميــة  العناصــر  وتهــدد  الحيــاة   جميــع مفاصــل 
بســبب  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  فاألزمــة  المســتدامة: 
وتعطــل  النفــط،  أســعار  انهيــار  الناجمــة عــن  وبــاء كورونــا 
الحيــاة االقتصاديــة ومــا تبعــه مــن  انخفــاض فــي المداخيــل، 
ارتفــاع عــدد  العامــة )تســبب مباشــرة فــي  الصحــة  وتدهــور 
إضافــي  ارتفــاع  إلــى  مباشــر  غيــر  بشــكل  ي  ويــؤد الوفيــات 
تدهــور  عــن  فضــا  يــوم(،  كل  األطفــال  وفيــات  لمعــدالت 
التنميــة  وارتفــاع مســتويات  التحتيــة  واتســاع فجــوات  البنــى 
التحتيــة  والبنــى  الخدمــات  ومشــكات  والتســرب  االميــة 
وغيــر  بشــكل مباشــر  انعكســت  المحافظــات .  فــي جميــع 
ــادة  الزي ــا  ــا فيه ــًا بم ــة عموم ــاع االجتماعي ــى األوض ــر عل مباش
والطــاق  المنزلــي  العنــف  مســتويات  فــي  المتصاعــدة 
بالكامــل لحــد  يتــم توثيقهــا  لــم  ي  الــذ واالنتحــار،  والجريمــة 
اآلن، واحتســاب اآلثــار غيــر المباشــرة علــى االمــن اإلنســاني 

، للمجتمــع

ورشــة عمــل نظمتهــا منظمــة تمــوز  ألقيــت فــي   ورقــة 
10/11/2021 بتاريــخ  االجتماعيــة  للتنميــة 

مقدمة

أكثــر مــن ثاثــة عقــود )تحديــدًا  ومنــذ  العــراق  يمــر 
العديــد  بيــن  الثانيــة 1990(، مــن  الخليــج  حــرب  منــذ 
حاســم  طــرق  مفتــرق  فــي  المأزومــة،  البلــدان  مــن 
تتهــدد خالهــا فــرص الحفــاظ علــى االمــن اإلنســاني، 
وتوفيــر  واالجتماعــي،  ي  االقتصــاد واالســتقرار 
النــاس، وتأميــن  الخدمــات العامــة، وضمــان رفاهيــة 
االندمــاج  فــرص  وتحقيــق  واالنصــاف،  العدالــة 
عمــوم  تعــرض  ان  بعــد  االجتماعيــة،  والتنميــة 
وانتهــاكات جســيمة  هــددت  المجتمــع الختراقــات 
الحرمــان  مســتويات  وفاقمــت  الحيــاة  مصــادر 
أفضــل،  بحيــاة  النــاس للعيــش  احتياجــات  وتوفيــر 
والوصــول  للتنميــة البشــرية الشــاملة  والمنســقة.

ــتدامة  ــة المس التنمي ــار    ــك ان   مس ــن ش ــس م ولي
ان  ذلــك  متعثــرًا،  يــزال  مــا  العــراق  فــي  الشــاملة 
التحديــات،  العــراق لمجموعــة واســعة مــن  تعــرض 
القيــود  ملزمــة  تصبــح  أن  المحتمــل  مــن  بعضهــا 
الحيــاة )إنســان  فــي جهودهــا لتعزيــز جــودة نوعيــة 
عــدم  ان  غيــر  وتطويــرًا(.  واســتدامة  عــداًل  أكثــر 
الرغــم  المســاواة مــا تــزال كبيــرة ومثيــرة للقلــق، علــى 
ى الوطني  مــن المبــادرات المتعــددة – علــى المســتو
والمحلــي أيًضــا.  لقــد أظهرت المســوح والدراســات 
الرغــم مــن اتســاع معــدالت توزيــع  أنــه علــى  الحديثــة 
اتســعت  قــد  فيهــا  المســاواة  عــدم  ان  إال  الدخــل 
عــدم  ان    عــن  فضــًا  األخيريــن،  العقديــن  خــال 
ــت  ــروة أصبح ــل والث الدخ ــي  ــاوت ف ــاواة والتف المس
تلــك  اتســعت  إذ  متبــاداًل.  وتأثيــرًا  ترابًطــا  أكثــر 
بيــن االقليــم والمركــز، فضــًا  التفاوتــات والفجــوات 
الحضريــة  التنميــة  بيــن  الحقيقيــة  الثغــرات  عــن 
والريفيــة. وبيــن المحافظــات وبيــن الذكــور واالنــاث. 
اوضاعهــا  كانــت  اســتقرارًا  األكثــر  المحافظــات 
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التــي طالــت  ســاهمت التحديــات الكبيــرة وعقــود مــن الصــراع 
ان  فــي  تأثيراتهــا  وتوســعت  مســبباتها  وتداخلــت  آمادهــا 
البشــرية  التنميــة  المرتبــة )120( فــي مؤشــرات  العــراق  يحتــل 
ي تواجــه الــدول المتأثــرة بأوضــاع  عــام 2019.  إذ فــي الوقــت الــذ
ــا  ــرة، فإنه ــف كبي ــن ضع ــات مواط ــزاع واألزم ــة والن الهشاش
تحقيــق  علــى  قــدرة  وأقــل  اســتعداًدا  أقــل  تكــون  مــا  غالبــا 
المجتمــع  يقطــع  بينمــا  المســتدامة.  التنميــة  أهــداف 
وتمكيــن  دائمــة  دســاتير  بنــاء  فــي  طويــا  شــوطا  الدولــي 
التحتيــة والتخفيــف  البنيــة  المؤسســات الحكوميــة وترصيــن 
مجتمــع  بنــاء  متطلبــات  وتلبيــة  الحرمــان  مســتويات  مــن 

المعرفــة.  

ــة  ــات المركب ــراع واألزم ــن الص ــود م ــراق بعق الع ــي  ابتل ــد     لق
الدولــة معــًا،  آثــارًا بنيويــة علــى المجتمــع ومؤسســات  تركــت 
ووضــع  الخطــط  لبنــاء  الســريع  التحــرك  يتطلــب  مــا  وهــو 
ــرص  ــق ف ــام وخل ــي والس التعاف ــرص  ــز ف ــات لتعزي السياس
ي أعلنــت الحكومــة  الــذ الوقــت  البشــرية، فــي  جديــدة للتنميــة 

التنميــة المســتدامة 2030.  التزامهــا بأهــداف  العراقيــة 

انتهــاج سياســات للتعافــي  التقريــر إلــى إمكانيــة  ينظــر هــذا 
ــة  ــة )الصحي ــة المركب ــن االزم ــة ع الناجم ــار  ــن االث ــف م للتخفي
التنميــة  أهــداف  بلــوغ  فــي  والتعجيــل  واالقتصاديــة( 
الفقــر، مــع تقييــم مســتمر لمســار  البشــرية والتخفيــف مــن 
أربعــة  أكثــر مــن  البشــرية. فالعــراق لــم يتعافــى بعــد  التنميــة 
البيئــة العراقيــة تزدحــم  عقــود مــن الصــراع وبالتالــي مــا تــزال 
بيــن دول  البيئــات أمنــًا واســتقرارا  بيــن أقــل  بالمخاطــر وهــي 

العالــم،

فــي   )113( المرتبــة  العــراق  حقــق  العالمــي  الصعيــد  وعلــى 
بيــن )166( دولــة  التنميــة المســتدامة لعــام 2020 مــن  مؤشــر 
عربيــًا.   )12( المرتبــة  واحتــل  نقطــة،   )63.1( نقــاط  وبرصيــد 
ــتدامة  ــة المس التنمي ــداف  ــق أه ــوة األداء لتحقي ــت فج وبلغ
التــي حققــت  بالمقارنــة مــع مملكــة الســويد األولــى عالميــًا 
)84.6( نقطــة بنحــو )%34.1.(. ومــا تــزال هنــاك تحديــات كبيــرة 

التنميــة المســتدامة. تواجــه تحقيــق 12 هدفــا مــن أهــداف 

التوتــر وتعاظــم        لقــد فرضــت هــذه المشــكات حــاالت مــن 
النــاس  بيــن  المحســومة  غيــر  االجتماعيــة  للمخاطــر 
النــاس والبيئــة المحيطــة بهــم، وبيــن  والتكنولوجيــا، وبيــن 
تشــكل  التوتــرات  وهــذه  يملكــون.  ال  ومــن  يملكــون  مــن 
المســاواة  عــدم  مــن  جديــدة  ومســتويات  جيــًا  بالفعــل 
الضروريــات  مــن  وهــي  المعــززة  بالقــدرات  -المتعلقــة 
كمــا  والعشــرين،  ي  الحــاد القــرن  لمجتمعــات  الجديــدة 
البشــرية عــام 2019. لكــن االســتجابة  التنميــة  حددتهــا تقاريــر   
وبنــاء  منهــا  والتخفيــف  االجتماعيــة  والمخاطــر  لألزمــات 
ــا  ــرات وم التوت ــذه  ــة ه ــة معالج ــدد كيفي ــن أن تح ــة يمك المنع

تقلصــت. قــد  البشــرية  التنميــة  فــي  التفاوتــات  كانــت  إذا 

الميدانيــة شــدة  والتوثيقــات  الواقــع  وتعكــس معطيــات   
يوميــًا. إذ  وتداعياتهــا  التــي تتكشــف عواقبهــا  التنميــة  أزمــة 
االجتماعــي  المشــهد  بظالهــا علــى  التحديــات  القــت هــذه 
واالســرة  الفــرد  صعيــد  علــى  المشــكات  وتفاقمــت 
العنــف  مســتويات  وتصاعــدت  المحلــي،  والمجتمــع 
أســاس  المبنــي علــى  العنــف  ومنهــا  واالرهــاب،  والتطــرف 
المتمثلــة  التحديــات  تزامــن  ان  كمــا  االجتماعــي،  النــوع 
ــم  ــا نج ــة( وم ــة المزدوج ــة )االزم ــة االقتصادي ــة واألزم باألوبئ
الكثيــر مــن الشــرائح  عنهــا مــن حرمــان وفقــر وبطالــة عــرض 
الفقيــرة والعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم مــن ممارســة 
ي  التنمــو المشــهد  بظالــه علــى  القــى  أعمالهــم، كل ذلــك 
ى المخاطــر االجتماعيــة بشــكل  بشــكل عــام وارتفــاع مســتو
المشــكات  هــذه  اغــوار  ســبر  الــى  يدعــو  مــا  وهــو  خــاص، 
راســمي  تخــدم  ومقترحــات  توصيــات  وتقديــم  وتداعياتهــا 

القــرارات. وصانعــي  السياســات 
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التعليــم )حيــث تخلــف  العالــم( ،  مليــون ونصــف انســان فــي 
التعليــم نتيجــة عــن  العالــم عــن  اطفــال  اكثــر مــن %60 مــن 
ــار  ــذه االث ــت . وه ــى االنترني ال ــم  ــول معظمه ــدرة وص ــدم ق ع
وانواعــه  العنــف  اثــارًا غيــر مباشــرة علــى مســتويات  ولــدت 
التفاوتــات فــي  وعمقــت اوجــه عــدم المســاواة وزادت حــدة 

البشــرية. التنميــة  مســتويات 

والبرامــج  والسياســات  الخطــط  ان  القــول  يمكــن  وعليــه 
العــراق  البشــرية فــي  التنميــة  المســتجيبة لتحســين حــال 
وانتشــار  االزمــات  هــذه  اذكاء  بفعــل  والتأثيــر  االثــر  خاويــة 
والمكانيــة  الزمنيــة  امتداداتهــا  وطــول  وتجددهــا  االوبئــة 
إلنجــازات  االيجابــي  االثــر  قــوة  مــن  فاقتنصــت  أثرهــا  وقــوة 
فــي  المحــرز  التقــدم  ى  ومســتو المتحقــق  ي  التنمــو االداء 
المركبــة  االزمــة  وكبحــت  المســتدامة  التنميــة  اهــداف 
أفضــل. مســتقبل  نحــو  تطلعاتنــا  الصحيــة   – االقتصاديــة 

الدولية:  العراق في االدلة والمؤشرات 

 HDI 1. دليل التنمية البشرية

كشــفت الجائحــة عــن ازمــة انمائيــة غيــر مســبوقة فمعــدالت 
فــي  وكمــا   1990 منــذ  مــرة  ألول  تتراجــع  البشــرية  التنميــة 

.)1( الشــكل 

البشــرية  التنميــة  ابعــاد  العنــان الزمــة فــي  فالجائحــة تطلــق 
التــي  الحاليــة مــن مســتويات الحرمــان  وهــي قريبــة بظروفهــا 
الثمانينــات حيــث تضــرب  شــوهدت آلخــر مــرة فــي منتصــف 
وبشــدة جميــع العناصــر المكونــة للتنميــة البشــرية: )الدخــل 
الكســاد  ي منــذ  االقتصــاد النشــاط  انكمــاش فــي  اكبــر  مــع 
اكثــر مــن  الكبيــر، الصحــة )تســببت بشــكل مباشــر فــي وفــاة 

التغيــر   )1( شــكل 
دليــل  قيمــة  فــي 
البشــرية  التنميــة 
)HDI( للمــدة -1990

2 0 2 0

شكل )2(  ألوان 
االقتصاد من 

منظور التنمية 
البشرية
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التنميــة البشــرية فــي ظــل التحديــات الكبيــرة وعقــود مــن الصــراع  الــدول المتأثــرة باألزمــات فحــال  وال يختلــف العــراق عــن باقــي 
بلــدًا فــي  المرتبــة )123( مــن مجمــوع )189(  التــي طالــت آمادهــا وتداخلــت مســبباتها وتوســعت تأثيراتهــا نجــده احتــل  والنزاعــات 
اربعــة عقــود مــن عــدم االســتقرار  أكثــر مــن  العــراق لــم يتعافــى بعــد  بــان  البشــرية عــام 2020، فيظهــر لنــا  التنميــة  مؤشــرات 
العالــم.  بيــن دول  رًا  واســتقرا امنــًا  البيئــات  اقــل  بيــن  وهــي  بالمخاطــر  العراقيــة تزدحــم  البيئــة  وال تــزال  ي  واالقتصــاد االمنــي 
الحيــاة  الخــام عالميــًا( فــي ضــرب جــودة نوعيــة  وجــاءت جائحــة كورونــا لتضــاف مــع االزمــة االقتصاديــة )انخفــاض اســعار نفــط 
الفــرد والمجتمــع واالقتصــاد والمؤسســات فغيبــت معهــا االنجــازات المتحققــة فــي  اثــارًا بنيويــة علــى  واســتدامتها تاركــة 
التماســك المجتمعــي بداللــة  الفقــر والهشاشــة المتعــددة االبعــاد وفككــت  البشــرية ورفعــت مــن معــدالت  التنميــة  ابعــاد 

ــرية 2020. البش ــة  ــي للتنمي ــر العالم التقري ــب  ــر 0.674 حس ــة المؤش ــت قيم ي بلغ ــذ ال ــب  ــع ترتي تراج

2. مؤشر ات التنمية المستدامة لعام 2020

ــد  ــة وبرصي ــن 166 دول بي ــن  ــام 2020 م ــتدامة لع ــة المس التنمي ــر  ــي مؤش ــة )113( ف المرتب ــي  ــد العالم ــى الصعي ــراق عل الع ــق     حق
الجــدول )1(.  المرتبــة 12 عربيــًا مــن مجمــوع 18 دولــة كمــا فــي  نقــاط 63.1 نقطــة. فــي حيــن حقــق 

    جدول )1( يبين ترتيب البلدان العربية في مؤشر التنمية المستدامة 2020

رصيد النقاطالترتيب عربيًاالترتيب عالميًاالدولة
56172.9الجزائر
63271.4تونس

64371.3المغرب
71470.3االمارات

76569.7عمان
82668.8البحرين
89768.1األردن
95866.7لبنان

97965.8السعودية
1031064.7قطر

1121163.1الكويت
1131263.1العراق
1261359.3سوريا

1301457.7موريتانيا
1381554.7جيبوتي
1511657.3اليمن

1591749.6السودان
1641846.2الصومال

      .Source: The Sustainable development report 2020, P. 36  
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ي فــي تحقيــق االهــداف بالمقارنــة مــع مملكــة الســويد االولــى عالميــًا التــي حققــت 84.6 نقطــة  فــي حيــن بلغــت فجــوة االداء التنمــو
بنحــو %34.1 وال تــزال هنــاك تحديــات تواجهــه فــي تحقيــق 12 هدفــًا مــن اهــداف التنميــة المســتدامة.

الجزائــر االولــى عربيــًا والتــي حققــت 72.3 نقطــة حوالــي %14.6 وكمــا  امــا عربيــًا بلغــت فجــوة االداء فــي تحقيــق االهــداف مقارنــة مــع 
موضحــة فــي الشــكل االتــي:

ي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2020 شكل )4( فجوة االداء التنمو

شكل )3( ترتيب البلدان العربية في مؤشر التنمية المستدامة 0202
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ي وبلــغ متوســط نقاطهــا 58 نقطــة مــن  التنمــو بشــكل عــام لــم تحــرز المنطقــة العربيــة درجــة عاليــة فــي قيمــة مؤشــر االداء 
ــة . ــل 100 نقط اص

   والعــراق مــع باقــي البلــدان المتأثــرة بالحــروب والنزاعــات واالضطرابــات تخلفــت عــن الركــب حيــث حصــل العــراق وســوريا علــى 
التنميــة المســتدامة فــي لوحــة متابعــة االهــداف ممــا يجعلهــا بعيــدة عــن  اكثــر مــن )10( اهــداف مــن اهــاف  درجــات حمــراء فــي 
التعافــي  بــل تعمــق ممــا يجعــل مــن جهودهــا فــي مرحلــة  الجائحــة ال  التراجــع مــع  تحقيــق هــذه االهــداف عــام 2019 واســتمر هــذا 

الركــب. التحويلــي مضاعفــة مــع ضــرورة المســاندة مــن الشــركاء االقليمييــن والدولييــن لضمــان عــدم تــرك احــدًا خلــف 

3. مؤشر جودة الحياة

البلــدان حســب درجــة " ماءمــة العيــش " فيهــا حــث يتمتــع المواطنــون بحيــاة اطــول وصحــة  يحقــق هــذا المؤشــر تراتبيــة فــي 
ي وفــرص اقتصاديــة متنوعــة وتعليــم للجميــع وانظمــة  افضــل وامــن مجتمعــي يدعمــه هيــكل مجتمعــي متماســك وقــو
القانــون ناهيــك  انفــاذ  ا لطلــب علــى قــوة العمــل المهــارة مــع كفــاءة فــي اجهــزة  تعليميــة مســتجيبة لســوق العمــل وتغطــي 
الرخــاء والرفاهيــة لكافــة مواطنيهــا وبنيــة تحتيــة قويــة تمكــن مــن االبتــكار وخيــارات " نمــط  عــن توفيرهــا مســتويات عاليــة مــن 

الحيــاة " .

الدول العربية.  الحياة لعام 2019  في ترتيب  المرتبة 14 من بين 19 دولة عربية في مؤشر جودة  حقق العراق 

شكل )5( مؤشر جودة الحياة لعام 2019

التقــدم فــي  ــر علينــا جميعــا، وتمحــي وتخاطــر بثمــار عقــود مــن  الجائحــة معقــدة وتؤث التــي تفرزهــا  ــار   البــد مــن االعتــراف ان اآلث
مكافحــة الفقــر وخفــض المســتويات العاليــة مــن عــدم المســاواة بين البلــدان وداخلها. فضًا عــن ان التقلب وعدم االســتقرار 
التــي  المــواد الغذائيــة، ال ســيما االضــرار  باتــت تؤثــر علــى أســعار  آلياتــه،  التخزيــن والســيطرة علــى  والعبــث فــي االســواق وســوء 
االضطرابــات  الفــور، فــان  وعلــى  الناجعــة  التدابيــر  وضــع  يتــم  ومــا لــم  األكثــر ضعفــا.  المخصصــة للفئــات  التغذيــة  تســببها 
الفيــروس ســيزيد مــن تعقيــد الموقــف. وهــذا مهــم بشــكل خــاص  الوبــاء والتدابيــر المتخــذة لكبــح  التــي يفرضهــا  والتداعيــات 
آثــار األزمــة بســبب الحجــم  التعقيــد ومــن المرجــح أن تتفاقــم  البلــدان األقــل تقدمــًا، حيــث تتعاظــم درجــة  وعلــى أقــل تقديــر فــي 

الرســمي.     الكبيــرة مــن الســكان المســتضعفين واتســاع مســاحة القطــاع غيــر  والكثافــة 
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لألزمــات. ومــن الســابق ألوانــه إجــراء تقييــم شــامل لعواقــب 
الممكــن  ولكــن مــن  البشــرية.  التنميــة  جائحــة كورونــا علــى 
ــتخدام  ــخاص باس ــدرات األش ــى ق ــة عل ــار المحتمل ــر اآلث تقدي
أكثــر حساســية  ي يكــون  الــذ  )HDI(البشــرية التنميــة  مؤشــر 
المعــدل  المؤشــر   هــذا  الجائحــة.    تأثيــرات  قيــاس  فــي 
المؤشــرات  باعتمــاد  القياســي   HDI بمؤشــر  يحتفــظ 
المــدارس  إغــاق  آثــار  تعكــس  التــي  للتعليــم  المعدلــة  
التخفيــف.  المهــم بالنســبة للقــدرات هــو مــا إذا كان  وتدابيــر 
الطــاب يشــاركون بالفعــل فــي األنشــطة التعليميــة، والتي 
تعتمــد علــى والوصــول الطبيعــي )الجســمي( واالفتراضــي 
التعلــم.  ومصــادر  المــدارس  اإلنترنــت( إلــى  )المســتند إلــى 
النقــد  أيًضــا توقعــات صنــدوق  يســتخدم المؤشــر المعــدل 
القومــي  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  لتحديــد   )IMF( الدولــي 
عنــد  المتوقــع  العمــر  متوســط    أمــا   .2020 لعــام  اإلجمالــي 
الــوالدة فــي عــام 2020 اعتمــد علــى أســاس   مراجعــة اقســام 
واالجتماعيــة لعــام  االقتصاديــة  المتحــدة للشــؤون  األمــم 
2019 بخصــوص التوقعــات الســكانية فــي العالــم    مــن خــال 
التأثيــرات المحتملــة لجائحــة كورونــا  علــى الصحــة، مــع األخــذ 
حديثــة  دراســة  فــي  التأثيــر  المنخفــض  الســيناريو  االعتبــار 
ــي  ــال . ف ــات األطف ــة لوفي ــة العالمي ــة الصح ــرتها  منظم ُنش
ظــل هــذا الســيناريو، مــن المتوقــع أن يكــون متوســط   العمــر 
ــا لمســتواه فــي عــام 

ً
الــوالدة فــي عــام 2020 قريب المتوقــع عنــد 

  .2019

الهدف األول: القضاء على الفقر

شــرائح 	  اضعــاف  الــى  ي  يــؤد والربــح،  الدخــل  فقــدان 
الفقــر. خــط  تحــت  األســر  مــن  الكثيــر  وســقوط  المجتمــع 

العمــل 	  بســبب فقــدان فــرص  الفقــر  ارتفــاع معــدالت 
العــام. واالغــاق  والكســاد 

الفئات المستضعفة والهشة. 	  تأثيرات عميقة على 

الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 

الغذائــي 	  االمــن  وفقــدان  الغــذاء  وتوزيــع  تعطــل إنتــاج 
العالميــة. التجهيــزات  انخفــاض  بســبب 

وعــدم 	  الدخــل  انخفــاض  بســبب  الجــوع  نســب  ارتفــاع 
االغــاق. عمليــات  خــال  الطعــام  وفــرة 

بســبب 	  األغذيــة  مــن  كبيــرة  كميــات  وضيــاع  فقــدان 
العمــل. فــرص  وفقــدان  النقــل  تحديــات 

اختــال 	  بســبب  الطلبــة  تغذيــة  ى  مســتو فــي  فقــر 
المدرســية.  التغذيــة  منظومــة 

ثانيــًا- جائحــة كورونا  وأهــداف التنمية 
   SDGS المستدامة

غيــر  أحــداث  مثلــت  بانهــا  كورونــا  جائحــة  يميــز  مــا  لعــل 
أزمــة  إلــى  صحيــة  صدمــة  مــن  تطورهــا  بســبب  مســبوقة 
ــف  ــي والتوق ــد االجتماع التباع ى  ــة. إذ أد ــة واجتماعي اقتصادي
البشــرية.   فــي األعمــال غيــر الضروريــة إلــى تباطــؤ األنشــطة 
ســاعات  فــي  انخفاضــا  الدولــي  العمــل  منظمــة  وتتوقــع 
يقــدر ب 195  وبمــا  الثانــي مــن عــام 2020 ،  الربــع  العمــل فــي 

كامــل1.  بــدوام  يعملــون  عامــل  مليــون 

ى، ضربــت العمالــة مــن خــال  وعلــى عكــس األزمــات األخــر
يأتــي  قناتيــن رئيســيتين. انكمــاش فــي الطلــب علــى العمالــة 
لهــا  تعرضــت  التــي  وآثــار  ي  البشــر النشــاط  انخفــاض  مــن 
ى  الثــروة بســبب الركــود العالمــي. واالنخفــاض القصيــر المــد
يأتــي بســبب تعليــق األنشــطة اإلنتاجيــة  فــي عــرض العمالــة 
البلــدان2.   ويتطلــب تقليــص  غيــر األساســية فــي العديــد مــن 
ــة  ــة كلي ــات اقتصادي ــة سياس البطال ــادة  ــة وزي ــرض العمال ع
االنخفــاض فــي إجمالــي  المعتــاد  اآلثــار تتجــاوز  فاعلــة. لكــن 
تحفيــز  خــال  مــن  عــادة  معــه  التعامــل  يتــم  ي  الــذ الطلــب 
ألن  وذلــك  ي.  االقتصــاد النشــاط  وتشــجيع  االســتهاك 
الجائحــة تقــوم  انتشــار  سياســات الصحــة العامــة لمعالجــة 
علــى  ينعكــس  وبالتالــي  ي  البشــر التفاعــل  مــن  الحــد  علــى 

ي. االقتصــاد النشــاط  مجمــل 

التنميــة  البلــدان ذات  الكثيــر مــن  الناحيــة العمليــة، عانــت  مــن 
البشــرية المرتفعــة مــن الصدمــة الصحيــة أواًل، مــع محفزات 
وسياســات  قويــة  صحيــة  أنظمــة  إلــى  اســتندت  اســتجابة 
بعــض  )مــع  الناميــة  االقتصــادات  داعمــة.  وماليــة  نقديــة 
بفيــروس  وســنغافورة( تأثــرت  الصيــن  االســتثناءات، مثــل 
كورونــا مــع تأخــر فــي االســتجابة. لكــن األزمــة الصحيــة ال تــزال 
الناميــة متأثــرة بشــدة  البلــدان  قائمــة. مــن المتوقــع ان تبقــى 
المــدة المتبقيــة مــن عــام 20203.  لقــد تفاقمــت أوضــاع  خــال 
عــدم  وتزايــد  ي  االقتصــاد االنهيــار  بســبب  الــدول  بعــض 
اليقيــن )بمــا فــي ذلــك فــي األمــن الصحــي واألمــن الغذائــي 
ظــروف  مــن  تعانــي  ي  الــذ الوقــت  فــي   ، الوظيفــي(  واألمــن 

هيكليــة هشــة تقيــد فــرص مواجهتهــا. 

ي وقــت  أكثــر ثــراًء مــن أ لقــد ضربــت هــذه الصدمــات عالمًــا 
التنميــة  فــي  عميقــة  انقســامات  تواجــه  لكنهــا  مضــى 
واالســتعداد  االصابــة  قــدرات  علــى  أثــر  -ممــا  البشــرية 
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وبــاء كورونــا.  الوقايــة مــن 
الميــاه والصــرف الصحــي بســبب 	  انجــاز مشــاريع  عرقلــة 

االغــاق والحظــر.
الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة	 
ي 	  ــؤد ي ــراد  ــات واألف ــدادات  للمؤسس ــن اإلم ــص تأمي نق

وهــو مــا  الكهربــاء،  الحصــول علــى  الــى تعطيــل  فــرص 
النظــام الصحــي علــى  الــى إضعــاف قــدرة   بالنتيجــة  ي  يــؤد

ــي ــام الصح النظ ــات  ــتجابة لمتطلب االس
انجــاز 	  ي يســاهم فــي عرقلــة  النمــو االقتصــاد . تباطــؤ فــي 

الحيــاة  نوعيــة  جــودة  علــى  والتأثيــر  الطاقــة  مشــاريع 
امتها.   اســتد و

الهدف الثامن: العمل الالئق ونمو االقتصاد: 
مســتويات 	  وخفــض  اقتصاديــة،  األنشــطة  تعليــق 

الــى  أوقــات عمــل أقــل، والبطالــة المؤكــدة  ي  الدخــل يــؤد
معينــة.  لمهــن 

ــي 	  ــاة ف الحي ــل  ــع مفاص ــت جمي ــة ضرب ــة االقتصادي  األزم
ــا

ً
ــم تقريب العال

التجارة	  تعطل 
البطالة الجماعية	 
ي / والكساد	  التجار اإلفاس 
العجز  والشلل العام 	 

الهدف التاسع: الصناعة واالبتكار والهياكل 
األساسية

النواتج الصناعية	  انخفاض 
حــاالت 	  وإعــان  الصناعــات  بعــض  تأميــم  احتمــال 

والكســاد اإلفــاس 
التعاون العلمي إليجاد العاجات واللقاحات	 
الصحــة 	  فــي  الرقميــة  التقنيــات  اســتيعاب  تســريع 

اإللكترونيــة والتعليــم اإللكترونــي والحكومــة اإللكترونيــة 
اإللكترونيــة. والمدفوعــات 

الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة	 
الفئــات 	  علــى  الســلبية  واالقتصاديــة  الصحيــة  اآلثــار 

ولاجئيــن،  )النازحيــن  والهشــة  المســتضعفة 
مــن  تعانــي  التــي  البلــدان  فــي  ســيما  ال  والمهاجريــن( 

االجتماعــي. األمــان  شــبكات  فــي  ضعــف 
االجــر 	  ي  وذو مهــارة  األقــل  للعمــال  وظائــف  فقــدان   

لمنخفــض ا

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه:

الرعاية الصحية ونوعيتها. 	  تأثير مدمر   لخدمات 
بســبب 	  والوفيــات  واالمــراض  اإلصابــات  ارتفــاع نســب 

الوبــاء.
واالعبــاء 	  الصحــي  انظــام  بســبب تدهــور  وفيــات عاليــة 

االزمــة. أثنــاء  الثقيلــة 
الحــوادث 	  عــن  الناجمــة  الوفيــات  فــي  قليــل  انخفــاض   

بســبب انخفــاض النشــاطات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
الطــرق(. )مثــل حــوادث 

بســبب 	  األمــد(  )قصيــرة  محتملــة  صحيــة  مكاســب   
البيئــي. التلــوث  انخفــاض 

الصحيــة 	  األوضــاع  تفاقــم  عــن  ناجمــة  ســلبية  تأثيــرات 
)الكآبــة/  والعقليــة  النفســية  الصحــة  علــى  وتأثيرهــا 

اإلحبــاط/......(. 

الهدف الرابع: التعليم الجيد

الباد  	  التعليمية في  إغاق تام لكل المراحل 
ي	  خسارة في تنمية رأس المال البشر
الوجبات المدرسية	  التغذية بسبب انقطاع  سوء 
ــة 	  ــل فعالي ــم أق ــو تعل ــد، وه ــن بع ــم ع التعل ــى  ــاد عل اعتم

البعــض.  وليــس فــي متنــاول 

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين

تصبــح الكثيــر مــن مكاســب المــرأة االقتصاديــة فــي دائــرة 	 
الخطر)فقــدان فــرص العمل، الفقــر......(. 

تأثيــر اجتماعــي آخــر علــى النســاء بســبب االغــاق )ارتفــاع 	 
النــوع  أســاس  علــى  المبنــي  العنــف  مســتويات  فــي 

االجتماعــي(.
الرعايــة الصحيــة 	  النســاء يمثلــن غالبيــة العامليــن فــي   

ــات  ــًا لإلصاب ــر تعرض أكث ــم  ــا يجعله ــو م ــة وه واالجتماعي
بالوبــاء. 

الرجــال 	  بيــن  الفيــروس  مــن  الوفيــات  معــدالت  ارتفــاع 
المزمنــة  االمــراض  مشــكات  مــن  يعانــون  )ألنهــم 

التدخيــن(.  معــدالت  ارتفــاع  عــن  الناجمــة 

الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية

الــى ميــاه نظيفــة 	  التجهيــز والوصــول  تصــدع منظومــة 
نظيفــة  مرافــق  إلــى  الوصــول  فــرص  يعــوق  وآمنــة 
لغســل وتنظيــف الجســم، وهــي واحــدة مــن اهــم تدابيــر 



11

الهدف الخامس عشر: الحياة في البر

التــي يتعــرض 	  التهديــدات  ى فــي  المــد انخفــاض قصيــر 
البيولوجــي لــألرض والميــاه العذبــة بســبب  التنــوع  لهــا 
واالســتهاك العالمــي  ي  االقتصــاد النشــاط  انخفــاض 

ضغــوط للحــد مــن اتفاقيــة تنظيــم التنــوع البيولوجــي فــي 	 
اإليكولوجيــة )علــى  واألنظمــة  واالرض  العذبــة   الميــاه 

الغابــات( المثــال علــى إزالــة  ســبيل 

الهدف السادس عشر: السالم والعدل 
والمؤسسات القوية

للقتــال 	  فعالــة  تدابيــر  اتخــاذ  دون  الصراعــات  تحــول 
كورونــا ومواجهــة 

 الســكان فــي مناطــق الصــراع هــم األكثــر عرضــة للخطــر 	 
بســبب المعانــاة المدمــر ة الناجمــة عن الخســائر المادية 

والبشــرية للجائحــة.
 زيــادة الضغــط علــى الحكومــات للتخفيــف مــن العواقب 	 

الصحيــة واالقتصاديــة للجائحة
ــول 	  ــن الوص ــي يمك الت ــة  ــة الصحي الرعاي ــادة  ــط لزي الضغ

بعــد علــى تغطيــة  التــي لــم تحصــل  البلــدان  إليهــا فــي 
شــاملة صحيــة 

زيادة العجز  والدين العام	 
تعطل العمليات التشريعية والنقاشات العامة	 
تعليق قوانين حرية المعلومات وسياسات الشفافية	 

لتحقيــق  الشــراكات  عقــد  عشــر:  الســابع  الهــدف 
ف ا هــد ال ا

الوقــت 	  تفاقــم ردود األفعــال ضــد العولمــة؛ ولكــن فــي 
التعــاون  أهميــة  علــى  الضــوء  تســليط  يتــم  نفســه 

العامــة.  الصحــة  مجــال  فــي  الدولــي 
المحتملــة 	  الدولــي  المجتمــع  اســتجابة  انخفــاض 

فقــرًا األشــد  البلــدان  الحتياجــات 
الدولية والتمويل عبر الحدود	  التحويات  انخفاض 
إغاق الحدود	 
الدولية	  التجارة  تباطؤ 
الديون	  أزمة 

ي عشر: مدن ومجتمعات محلية  الهدف الحاد
مستدامة

الفقيــرة 	  األحيــاء  يعيشــون فــي  الذيــن  الســكان  يواجــه 
لفيــروس  التعــرض  فــي  أعلــى  خطــر  والعشــوائيات 
وفقــر  الســكانية  الكثافــة  ارتفــاع  بســبب  كورونــا 

الصحــي.  الصــرف  مســتويات 
ارتفاع  نسبة الفقر والهشاشة الحضرية	 
النقل العام.	  توقف 
واألماكــن 	  الخضــراء  المناطــق  فــرص محــدودة لدخــول 

العامــة.
التلوث 	  انخفاض حاد )لمدد محدودة( في مستويات 

 الهدف الثاني عشر: االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

ى 	  المــد علــى  الطبيعيــة  المــوارد  اســتخدام  انخفــاض 
واإلنتــاج  االقتصــاد  النخفــاض  نتيجــة  القصيــر 

 . ك ســتها ال ا و
باالقتصــاد 	  المتعلقــة  اللوائــح  لفقــدان  الضغــط 

جيلهــا تأ و
المثــال يســتخدم 	  الباســتيك )علــى ســبيل  زيــادة تلــوث 

ــخصية ــات الش ــدات والمنتج ــاج مع إلنت

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

التزام مخفض للعمل في محاربة تغير المناخ	 
البيئــة بســبب قلــة 	   اســهامات أقــل فــي المحافظــة علــى 

النقــل.  اإلنتــاج   ووســائل 
ى 	  تخفيــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة العالمية علــى المد

لقصير ا
البيئية	  الضغط للحد من الضمانات 
البيئية	  عدم الوضوح بشأن االستثمارات 
انخفــاض 	  فــي  يســهم  ي  االقتصــاد النمــو  فــي  تباطــؤ 

علــى  الحصــول  فــرص  يزيــد  قــد  ممــا  الطاقــة  أســعار 
المتجــددة. الطاقــة  حافــز  مــن  يقلــل  ولكنــه  الطاقــة 

الهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء

الحــد مــن التهديــدات التــي يتعرض لهــا التنــوع البيولوجي 	 
النشــاط  ى القصيــر نتيجــة النخفــاض  المــد ي علــى  البحــر

ي العالمــي واالســتهاك االقتصــاد
ي وضمانــات 	  البحــر البيولوجــي  التنــوع  الضغــط للحمايــة  

البيئــي النظــام 
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آثــار عكســية خطيــرة  المــدارس آلمــاد طويلــة لهــا  إن إغــاق 
التعلــم  آليــات  علــى الطفولــة والشــباب، بمــا فــي ذلــك تصــدع 
للتطــور  ي  ضــرور أمــر  وهــو  اإلنســاني،  التفاعــل  وفقــدان 
يفقــد  المــدارس،  تغلــق  فعندمــا  الســلوكي.  االجتماعــي 
فــي  المقدمــة  الغذائيــة  الوجبــات  األطفــال  مــن  العديــد 
علــى  التأثيــر  هــذا  اآلمنــة.  بالمســاحات  والتمتــع  المدرســة 
بــدوره  ي يضيــف  تغذيتهــم لــه تأثيــر علــى دخــل األســرة، والــذ
والفتيــات للعمــل غيــر مدفــوع  النســاء  الطلــب علــى  علــى 
العالمــي  الغــذاء  برنامــج  يقــدر  الســياق  هــذا  وفــي  األجــر. 
المــدارس  فــي  طفــل  مليــون   320 مــن  أكثــر  ان   )WFP(
الوجبــات  االبتدائيــة فــي 120 دولــة فــي عــداد المحروميــن مــن 
المدرســية. كمــا ان انقطــاع المدرســة يســبب أيضــًا فجــوات 
فــرص  علــى  الضغــوط  يضــع  ممــا  األطفــال،  رعايــة  فــي 
الحيــاة، وال ســيما  بيــن العمــل وجــودة نوعيــة  التــوازن  تأميــن 
بالنســبة للنســاء، والوالديــن حينمــا يطلــب منهــم تســهيل 

المنــزل.  األطفــال فــي  تعلــم 

عــن  االنقطــاع  ي  يــؤد أن  يمكــن  االجتماعــي  الصعيــد  علــى 
األطفــال  ارتفــاع فــي عمالــة  إلــى  بشــكل مســتمر  التعليــم 
ى لنمــو  اخــر القاصــرات، تضــع معوقــات  او  وزواج األطفــال 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  ورقــة  وأظهــرت  الناميــة.  البلــدان 
ــي  ــج المحل النات ــض  ــى خف ال ي  ــؤد ي ــال  ــرة أن زواج األطف األخي

.1%7 بنســبة  الدخــل  المنخفضــة  للبلــدان  اإلجمالــي 

فيــه  لعبــت  واقعــًا  الوبائيــة  االزمــة  ظــروف  فرضــت  لقــد 
التمكيــن  الرقميــة دورًا إيجابيــًا فــي تحســين فــرص  التقنيــات 
لمواجهــة األزمــة، وتســهيل األعمــال وضمان اســتمراريتها 
ومســاعدتهم  مضــى  وقــت  ي  أ مــن  أكثــر  النــاس  وربــط 
الجيــدة.  والنفســية  الصحيــة  أوضاعهــم  علــى  بالحفــاظ 
ومــع ذلــك، يســتمر عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى نطــاق 
عريــض مــن التواصــل وعرقلتهــا وعــدم إمكانيــة الوصــول إلى 
ــاركة  ــن المش ــي تؤم الت ــاالت  ــات واالتص ــا المعلوم تكنولوجي
والوصــول الفعــال لترتيبات التعليــم   والصحة والمعلومات 
والتطبيــب عــن بعــد مــن قبــل الجميــع. وفقــا لتقاريــر االتحــاد 
العالــم  يــزال 3.6 مليــار شــخص فــي  الدولــي لاتصــاالت، مــا 
النــاس ال  ال يتوفــر لديهــم اتصــال باإلنترنــت، مــع غالبيــة مــن 

ــورا.      ــل تط ــدول االق ال ــي  ــون ف ــم يعيش ــة له صل

الــى  االنتبــاه  لفــت  الورقــة  هــذه  فــي  عليــه  التركيــز  نريــد  مــا 
والــدروس  الصحيــة  لألزمــة  الــدول  بعــض  اســتجابات 
التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي مجــال الصحــة  المســتجدة 
المعنيــة  والجهــات  والجمهــور،  )الحكومــات،  العامــة، 

ثالثًا- االزمة المزدوجة ومخاض 
التنمية البشرية في العراق

التربية والتعليم

فــي  ضعفــًا  العــراق  يشــهد  البشــرية  التنميــة  ميــدان  فــي 
إلــى  باألســاس  ى  يعــز ي  الــذ ي  البشــر المــال  رأس  مؤشــر 
للبنــك  تقريــر  يظهــر  إذ  للتعليــم.  الضئيلــة  المحصــات 
بالمــدارس،  الحاليــة لالتحــاق  انــه وفقــًا للمعــدالت  الدولــي 
العراقــي مــن إكمــال 6.9  الطفــل  يتمكــن  أن  المتوقــع  مــن 
التعليــم المدرســي مقارنــًة ب 11.3 ســنة  ســنوات فقــط مــن 
إذا  آمــا  إفريقيــا.  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي 
التلميــذ  ي يحصــل عليــه  الــذ التعلــم  آخذنــا فــي االعتبــار مقــدار 
فعليــًا مقاســًا مــن خــال االختبــارات المعياريــة، فإنــه يحصــل 
ــن  ــغ س ــا يبل ــط عندم ــية فق ــنوات دراس ــادل 4 س ــا يع ــى م عل
البالــغ 7.6  الثامنــة عشــر بالمقارنــة مــع متوســط المنطقــة 
ال 6.9 ســنوات  ونتيجــًة لذلــك، فــإن 2.9 مــن مجمــوع  ســنة.  
فــي   40  ) المدرســة  فــي  العراقــي  الطفــل  يمضيهــا  التــي 
إنتاجيــة  مهــارات  إلــى  تترجــم  وال   » »ضائعــة  تعتبــر  المائــة) 

العاملــة.4   ى  القــو بصفــوف  يلتحــق  عندمــا  يحتاجهــا 

بالموقــع  المعــدالت تخفــي تفاوتــات كبيــرة ترتبــط  إن هــذه 
وتشــمل  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  والحالــة  الجغرافــي 
يتجلــى ذلــك فــي نســب  التعليــم، كمــا  معظــم مســتويات 
األســرية. المســوح  فــي  المســجل  بالمدرســة  الحضــور 
الريــف بمرحلــة مــا  حيــث ال يحضــر اال 0.3 % فقــط مــن أطفــال 
ي مــا يعــادل ُعشــر أقرانهــم فــي المناطــق  قبــل المدرســة، أ
المائــة  الدراســة المتوســطة يحضــر 35 فــي  الحضريــة. وفــي 
الفقيــرة بالمــدارس( مقارنــة ب 77  فقــط مــن أطفــال األســر 
% مــن أطفــال اأُلســر األكثــر ثــراًء)، ويصــح القــول نفســه على 
الريفيــة (مقارنــة ب 64 %  المناطــق  44 % فقــط مــن أطفــال 

الحضريــة(5. المناطــق  أطفــال  مــن 

التعليــم كبيــرًا، علــى ســبيل  الجائحــة علــى  وقــد كان تأثيــر      
المثــال، نفــذت 166 دولــة أغاقــًا تامــًا للمــدارس والجامعــات 
طفــل  مليــار   1.52 مــن  أكثــر  وان  البــاد.   أنحــاء  جميــع  فــي 
يمثــل %87 مــن  الجامعــة،  أو  المدرســة  وشــاب كانــوا خــارج 
فــي  والجامعــات  المــدارس  طــاب  مــن  المســجلين  عــدد 
يقــرب مــن 60.2  يلتحــق مــا  باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم  العالــم. 

الدراســية6. الصفــوف  فــي  معلــم  مليــون 



13

العــراق،  البشــرية المنخفضــة والمتوســطة ومنهــا  التنميــة 
ويقلــص  النــاس  امــام  المتاحــة  الخيــارات  مــن  يحــد  ممــا 
هــذا  وفــي    .Social Mobility االجتماعــي  الحــراك  مســاحة 
الســياق يمكــن ان تشــكل االســتثمارات لبنــاء االنســان فــي 
مراحــل التعليــم المبكــرة نقطــة دخــول لمعالجــة دورات عدم 

األجيــال.  بيــن  المســاواة 

التاريخيــة  واالمتــدادات  الخلفيــات  اغــوار  ســبر  وعنــد 
عــن  اللثــام  إماطــة  مــن  البــد  التفاوتــات،  لهــذه  والثقافيــة 
عبــر  واســتمرارها  وتفاعلهــا  ظهورهــا  وكيفيــة  أســباب 
والمؤشــرات  األدبيــات  معظــم  أظهــرت  وقــد  األجيــال. 
بــأن عــدم  التنمويــة التــي ســلطت األضــواء علــى هــذا المســار 
ــاالت  ــة مج أربع ــى  ا عل

ً
ــلب ــس س ــل ينعك الدخ ــي  ــاواة ف المس

بعضهــا  وتتداخــل  تترابــط  البشــرية  للتنميــة  أساســية 
بالتنميــة  مباشــرة  يرتبطــان  منهمــا  اثنــان  اآلخــر.  بالبعــض 
المجــاالن  بينمــا تتجــاوز  والصحــة.  التعليــم  البشــرية همــا: 
التــي  الفرديــة، ويشــيران إلــى الظــروف  النتائــج  الثالــث والرابــع 
ــة  ى ثق ــد ــي، وم ــك االجتماع التماس ــرية:  البش ــة  التنمي ــر  تؤط
الحيــاة المدنيــة  البعــض، والمشــاركة فــي  النــاس ببعضهــم 
البيئــة  واالجتماعيــة لمجتمعاتهــم، والســام واألمــن، وهــي 
الكاملــة.   إمكاناتهــم  لتطويــر  النــاس  يحتاجهــا  التــي  اآلمنــة 
اإلعاقــات فــي كل مــن  أن  االدبيــات  الكثيــر مــن  أشــارت  كمــا 
الــى عواقــب عــدم المســاواة،  هــذه المجــاالت ال تعــود فقــط 
المزيــد مــن الفجــوات وعــدم المســاواة  أيًضــا تخلــق  ولكنهــا 
البشــرية، ألنهــا باألســاس  التنميــة  ى مــن  أخــر فــي مجــاالت 
ــا 

ً
التفاوتــات غالب البعــض. فضــًا عــن ان،  مرتبطــة ببعضهــا 

االســتمرار. يكتــب لهــا  وبالتالــي  األجيــال  بيــن  مــا تنتقــل 

 التعليم قبل الجائحة: 

ي يصــدر ســنويًا عــن  الــذ التنميــة المســتدامة  وفقــًا لمؤشــر 
ــل  ــتدامة حص ــة المس التنمي ــول  ــدة لحل ــم المتح ــبكة األم ش
نقطــة   )26.0( علــى  التعليــم  بجــودة  يتعلــق  فيمــا  العــراق 
والتــي حصلــت علــى )81.6(  األولــى عربيــًا  باإلمــارات  مقارنــة 
نقطــة وكنــدا األولى عالميــًا برصيد )99.3( نقطــة. وهذا يعني 
الغايــات المتعلقــة  العــراق أقــل فــي قدرتــه وإمكاناتــه فــي  أن 
 "  2030 المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن  الرابــع  بالهــدف 
التنميــة المســتدامة لعــام 2018  الجيــد" وفــق مؤشــر  التعليــم 
بنســبة )%282( عــن كنــدا األفضــل عالميــًا، وبنســبة )237%( 

ــًا. ــل عربي ــدة األفض ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــن دول ع

بالمواجهــة(. لقــد أظهــرت األزمــة نقــاط ضعــف عميقــة فــي 
االزمــة فــي  بمــا فــي ذلــك تفاقــم  العامــة،  الصحيــة  نظمنــا 
مــن  باســتمرار  يعــدون  الذيــن  البلــدان  أغنــى  مــن  العديــد 
ــه،  ــت نفس الوق ــي  ــاء.  وف الوب ــذا  ــل ه ــًدا لمث ــتعدين جي المس
أظهــرت بعــض البلــدان، وخاصة فــي آســيا-منطقة المحيط 
الوبــاء وتقليــل  ئ، )حتــى اآلن( نجاحــًا ملفتــًا فــي احتــواء  الهــاد

بمجتمعاتهــم.  لحقــت  التــي  األضــرار 

   وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا المجال ان بلــدان منظمة التعاون 
ي والتنميــة OECD، اعتمــدت نهجــا جديــدا ومؤشــر  االقتصــاد
وهــو  الوبــاء،  علــى  االفعــال  ردود  فعاليــة  لقيــاس  تجريبيــا 
األداء  معــًا.  واالقتصــاد  الصحــة  اعتبــارات  يدمــج  مؤشــر 
لــم  البلــدان  أن  بالضــرورة  يعنــي  المؤشــر ال  الضعيــف فــي 
ــل  ــي ظ ــة ف الجائح ــار  آث ــة  ــب لمواجه ــكل مناس ــتجب بش تس
الــى تأميــن  التــي تفتقــر  البلــدان  التــي تمــر فيهــا. ففــي  الظــروف 
ومجموعــات  األقنعــة  الشــخصية، مثــل  الحمايــة  معــدات 
المركــزة،  العنايــة  وحــدات  ومحدوديــة فــي قــدرات  االختبــار 
كان اإلغــاق الصــارم والمطــول هــو األكثــر إلحاحــًا الحتــواء 
ومــع ذلــك،  الوفيــات.  وخفــض معــدالت  الفيــروس  انتشــار 
البلــدان  بعــض  مكنــت  التــي  الكيفيــة  الــى  االشــارة  تجــدر 
التــي كانــت مســتعدة بشــكل أفضــل  )مثــل كوريــا الجنوبيــة( 
المــرض بكفــاءة عاليــة حتــى اآلن  التعامــل مــع تفشــي  مــن 
خــال  ومــن  الســريع  والعــزل  والتتبــع  االختبــار  خــال  مــن 
الوقايــة الشــخصية لمعظــم  ي لمعــدات  الفــور االســتخدام 
مــن  التخفيــف  فــي  كبيــر  بشــكل  تســاعد  والتــي  الســكان، 
اآلثــار االقتصاديــة الســلبية. إلــى جانــب اإلجــراءات الحكوميــة، 
معــدالت  النخفــاض  ى  اخــر تفســيرات  تدخــل  أن  يمكــن 
وغيرهــا  والديموغرافيــا،  الجغرافيــا،  مثــل  الوبــاء  وفيــات 
التجــارب  البيئيــة والمجتمعيــة بمــا فــي ذلــك  مــن العوامــل 

الفيروســات.   األخيــرة مــع تفشــي 

وتجدر اإلشارة هنا ان استراتيجيات وبرامج التنمية البشرية 
تضــع بنــاء االنســان فــي قلــب الحــوارات ومناقشــات التنمية 
ي  التقليــد البشــرية  التنميــة  بــل ويتجــاوز نهــج  المســتدامة. 
التنميــة  ي لتقييــم مســار  النمــو االقتصــاد مــا وراء عمليــات 
البشــرية فــي جميــع بلــدان العالــم. وقــد جــاء )بنــاء االنســان( 

التنمويــة. العــراق 2030 فــي مقدمــة األهــداف  فــي رؤيــة 

العالــم فــي  ي شــهده  الــذ الكبيــر  التقــدم  الرغــم مــن  وعلــى 
ذات  البلــدان  فــي  ســيما  وال  والمعرفــة،  التعليــم  مجــاالت 
التعليميــة  البشــرية المنخفضــة، وتضييــق الفجــوة  التنميــة 
وعــدم  الفجــوات  تســتمر  الوطنيــة،  المســتويات  علــى 
البلــدان ذات  التعليــم أعلــى فــي  بيــن األجيــال فــي  المســاواة 
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جدول )2( المؤشرات الداخلة في حساب جودة التعليم في العراق لعام 2018
   األفضل عربيًا      األفضل عالميًا            العراق    المؤشر

صافي معدل االلتحاق 
بالمدارس االبتدائية %

تونس          %98.6كندا             %100العراق           92.3%

متوسط سنوات 
الدراسة

قطر             %9.8              سويسرا        %13.4العراق              6.6%

القراءة  معدل معرفة 
البالغين  والكتابة بين 

)24-15 سنة( %

الكويت         %99.3أوزبكستان      %100العراق            52.3%

Source: Sustainable Development Solutions Network, SDG Index and Dashboards Report 2018, Global Responsibilities, 2018, P26-28

العــراق فــي مؤشــر صافــي معــدل االلتحــاق بالمــدارس االبتدائيــة بنســبة )%8.3( عــن كنــدا األفضــل عالميــًا، وبنســبة  أداء  يقــل 
)%6.8( عــن تونــس األفضــل عربيــًا. 

األفضــل عالميــًا  بنســبة )%103( عــن سويســرا  يقــل  العــراق  أداء  الدراســة، فــإن  بمؤشــر متوســط ســنوات  يتعلــق  أمــا فيمــا 
األفضــل عربيــًا. أداء دولــة قطــر  وبنســبة )%48.5( عــن 

العــراق يقــل  أداء  الفئــة العمريــة )24-15( لــكا الجنســين، فقــد كان  البالغيــن مــن  بيــن  القــراءة والكتابــة  بالنســبة لمعــدل معرفــة 
الكويــت األفضــل عربيــًا. بنســبة )%91.2( عــن أوزبكســتان األول عالميــًا، وبنســبة )%89.9( عــن دولــة 

   
  جدو ل )  3  ( مقارنة األداء في مؤشر التعليم بين العراق واالمارات وفنلندا

   المؤشر
    العراق

2018               2008
          فنلندا

2018               2008
   االمارات العربية 

المتحدة
2018            2008

التعليم 30.6              31.830.8                 32.4           23.3                19.0   اتاحة 
ي  رأس المال البشر

5.5                 10.65.7                 3.914.0                   5.0لقوة العمل
التعليم 32.0                39.934.0                 17.440.9                 17.9جودة 
68.0                 70.4  83.2               44.787.4                 41.9المؤشر العام

Source: Legatun Institute,  The Legatum Prosperity Index 2018, Country Profiles, Twelfth Edition, London, 2018, P.25, 211,235

التربية والتعليم عشية الجائحة

منــذ مطلــع العشــرية الثالثــة )عــام  2020 ( يشــهد العالــم   حدثــًا غيــر مســبوق قــد يهــدد التعليــم بأزمــة معولمــة ربمــا تكــون األخطر 
التعليــم.  أكثــر مــن 10 ماييــن طالــب وطالبــة علــى االنقطــاع عــن  اذ اجبــر  العــراق ببعيــد عــن تأثيراتهــا  فــي زماننــا المعاصــر. وليــس 
ــا  ــون فيه ــم ال يتلق ــدارس، لكنه الم ــي  ــاب ف ــن الط ــر م الكثي ــاك  ــة، فهن ــة تعليمي أزم ــن  ــه م ــد في البل ــي  ــت يعان ــي وق ــك ف ــاء ذل وج

التعليــم. الحيــاة العمليــة. فــي ظــل انفصــال بيــن ســوق العمــل وقطــاع  التــي يحتاجونهــا فــي  المهــارات األساســية 
ي يمكــن أن ينشــأ بينهمــا، وجعــل 	  الــذ الــدور الوظيفــي  ي  التعليمــي والنظــام االقتصــاد النظــام  بيــن  الروابــط  انعــدام  ض  قــوَّ

التقليديــة، مــن دون أن يكــون منتجــا  ي، باســتثناء عاقــات العمــل واالســتهاك  النظــام االقتصــاد التعليمــي خــارج  النظــام 
ي بمــا يحتــاج إليــه، عبــر ســوق عمــل نشــطة وديناميكيــة، ومــن دون أن تجــد مؤسســات  للمعرفــة، أو رافــدا للنظــام االقتصــاد
البحــث العلمــي؛ لخدمــة اإلنتــاج المحلــي وإبــداع حلــول تكنولوجيــة ناجعــة لمشــكاتها.  البحــث العلمــي دورا لهــا فــي تكريــس 

بيــن الخريجيــن مظهــر واضــح لغيــاب هــذه الوظيفــة. فالبطالــة المرتفعــة 
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بيــن أعــداد 	  البشــرية  ى  القــو التنمويــة مــن  بيــن المســتلزمات  التوافــق  العــراق مــن مشــكلة عــدم  العالــي فــي  التعليــم  يعانــي 
العالــي ومــا ينتظــره المجتمــع منــه. التعليــم  بــه  بيــن مــا يقــوم  الخريجيــن ونوعيتهــم؛ وإنَّ هنــاك فجــوة 

التقليديــة، وتهــدد 	  المحــك، ليهــز أوصــال األنظمــة  التربويــة والمعرفيــة واالجتماعيــة علــى  لقــد وضعــت األزمــة األنظمــة 
ــذا  ــا، وه ــن تألقه ــر م الكثي ــة  الجائح ــر  ــت تأثي ــدت تح ــوم فق الي ــات  ــدارس والمؤسس ــة، فالم التقليدي ــة  ــئة والتربي التنش ــاط  أنم
الــى تأطيرهــا  باســتمرار  أمــام مســؤولية جديــدة تحتــاج  والتربويــة  االجتماعيــة  االنســاق  وضــع  الجديــد  االجتماعــي  المتغيــر 

االســتجابة لمواجهتهــا. وتحديــد معالــم  وتداعياتهــا  الحلــول لمتغيراتهــا  وإيجــاد 
المنــزل، وال تســتطيع االســرة 	  باتــت االســرة تعيــش أوضاعــًا جديــدة، يتكــدس فيهــا األطفــال فــي  ففــي ظــل جائحــة كورونــا 

ي/ أخاقــي/  أداء وظائفهــا الحيويــة، فــي التنشــئة بشــكل عــام والعمليــة التربويــة بشــكل خــاص، ضمــن فضــاء طبيعــي )تربــو
اجتماعــي(، تتكامــل مــع بعضهــا لتشــكل شــخصية الطفــل. فالمدرســة تشــمل جوانــب قيميــة واخاقيــة وتربويــة، وهــي 

التقليديــة.  الكثيــر مــن وظائفهــا  ضمــن هــذا االتجــاه تفقــد 
ي. إال ان 	  البشــر المــال  البلــدان خــال العقــد الماضــي فــي تحســين رأس  ي حققتــه العديــد مــن  الــذ التقــدم  الرغــم مــن  وعلــى 

انتشــار جائحــة كورونــا اليــوم شــكل تهديــدًا مباشــرًا وغيــر مباشــر للكثيــر مــن االنجــازات والمكاســب التنمويــة، وهــو مــا يتطلــب 
وعنــاء  بجهــد  التــي تحققــت  التقــدم  أوجــه  المحكمــة لحمايــة  اإلجــراءات  ومدروســة عبــر سلســلة مــن  اســتجابة ســريعة 
الازمــة  التدخــات  وتصميــم   .)Vulnerable Groups( الهشــة والفئــات  الفقــراء  بيــن  وال ســيما  ي،  البشــر المــال  رأس  فــي 

ــة. ــى فاعلي ــق أعل ــتهدافها لتحقي واس

ى التعليمي 2018-2019                      جدول )4( عدد الطلبة ونسبتهم بحسب المستو
ذكور المرحلة

طالب                       %
اناث

طالبة                   %
المجموع

رياض 
االطفال

51.1                10694848.9              102432209380

30652066501053             343584747.1              52.9االبتدائية
50603مهنية

معاهد اعداد 
المعلمين

61.3                   510838.7                    32268334

13527852984148              163136345.3              54.7الثانوية
الجامعية 

االولية
54.7                12792445.3                106011233935

الجامعية 
)العليا(

51.4                  2011248.6                  1902939141

464868910.026.594              532730246.4              53.1المجموع
ي.  ي لإلحصاء، اإلحصاء االجتماعي والتربو   وزارة التخطيط، الجهاز المركز

  
ج- تحديات التربية والتعليم

التربية والتعليم من أزمة معقدة نتجت عن: جاءت جائحة كورونا في وقت يعاني فيه قطاع 
االوضــاع التاريخيــة لتطــور نظــام التعليــم فــي العــراق المبنــي علــى تلبيــة رغبــة االســر فــي تعليــم ابنائهــا دون االلتفــات الــى ربــط 	 

مخرجــات التعليــم بحاجــات ســوق العمل.
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التحتيــة )المــدارس 	  البنــى  االســتثمار فــي  الحــاد فــي  والنقــص  التعليــم  االنفــاق علــى  الناتجــة عــن تراجــع  الماليــة:  االوضــاع 
الجامعــات و

.االوضــاع االمنيــة: التــي فرضــت منــذ عــام 2003 مزيــدا مــن انســحاب االطفــال بعيدا عــن المدارس تحــت وطأة تراجع االســتقرار 	 
وتزايد العمليــات االرهابية.

يعيــق الفســاد إكمــال مشــاريع البنيــة التحتيــة الســيما المــدارس فــي اغلــب المحافظــات، وقــد عمقــت الجائحــة نقــص فــرص 	 
االســتثمار فــي البنــى التحتيــة.

بالدراســة نتيجــة لخــوف المتصاعــد مــن 	  الخــوف مــن االصابــة بالمــرض، وهــو مــا شــكل قيــدًا فــي تحفيــز الطلبــة علــى االنتظــام 
الدراســية.   ابنائهــم وبناتهــم نتيجــة االختــاط مــع اقرانهــم فضــًا عــن كثافــة الصفــوف  اصابــة 

فــرض التعليــم المنزلــي اعبــاء اســرية جديــدة بالنســبة للعائــات والطــاب ويمكــن توقــع تفاقــم الوضــع بســبب ضيــق الوقــت 	 
أو المــوارد الماليــة أو عــدم تعليــم الوالديــن.

أداء االمتحانــات ال ســيما 	  الــى عــدم تمكــن بعــض األطفــال مــن  الجائحــة  التعليــم، إذ أدت  ارتفــاع المشــاكل المرتبطــة بجــودة 
فــي التعليــم مــا قبــل الجامعــي وبشــكل الكترونــي فــي التعليــم الجامعــي ومــن غيــر الواضــح تأثيــر ذلــك فــي التحصيــل الدراســي 
الــى  التــي كانــت تؤهلهــم لذلــك. كمــا أدت ظــروف االزمــة  الــى مراحــل اعلــى مــن دون اكتســاب المعــارف  انتقلــوا  الذيــن  للطلبــة 
فقــدان الطلبــة لواجباتهــم اليوميــة فــي المدرســة. فضــًا عــن مشــاكل االندمــاج االجتماعــي فالمدرســة والجامعــة والمعهــد 
هــي مؤسســات للتنشــئة والدمــج االجتماعــي، وتــزداد المخــاوف مــن االبقــاء علــى المكاســب التــي تحققــت فــي أوقات ســابقة، 

بالفتيــات. الســيما تلــك المكاســب المتعلقــة 
الفقيــرة مــع تأثيــرات كورونــا 	  تبايــن االثــر المعرفــي للجائحــة بحســب أوضــاع االســر، إذ مــن غيــر المعــروف كيفيــة تعامــل االســر 

ــي  ــراط ف ــي االنخ ــاعدهم ف ــي تس الت ــا االدوات  ــا وبناته أبنائه ــح  ــى من ــدرة عل ــل ق ــا اق انه ــه  ــروغ من ــر المف ــة، اال ان االم التعليمي
ــة. ــة الفعال الوقاي ــر ادوات  أو توفي ــي،  ــم االلكترون التعلي

ــدارس. 	  الم ــن  ــيبتعدون ع ــن س الذي ــات  ــألوالد والبن ــبة ل ــلبيا بالنس ــرا س ــع تأثي ــة نتوق الجائح ــل  ــي ظ ــر ف الفق ــبة  ــاع نس ارتف ان 
ــا. ــاع فيهم ــن األوض ــع تباي ــر م ــف والحض ــبة للري ــة بالنس الجائح ــر  ــن تأثي ــع أن يتباي ــن المتوق وم

اليومية في المدرسة.	  ارتفاع معدالت تسرب الطاب، فضًا عن فقدان الطلبة لواجباتهم 
مشــاكل االندمــاج االجتماعــي فالمدرســة والجامعــة والمعهــد هــي مؤسســات للتنشــئة والدمــج االجتماعي.وهنــاك مخاوف 	 

مــن االبقــاء علــى المكاســب التــي تحققــت فــي أوقــات ســابقة، الســيما تلــك المكاســب المتعلقــة بالفتيــات.
المــدارس بخدمــة 	  ي مــن  الــى عــدم تــزود أ ي لإلحصــاء  بيانــات الجهــاز المركــز التحتيــة االلكترونيــة، إذ تشــير  البنــى  عــدم توفــر 

ــدارس  ــان م ــه ف ــم. علي التعلي ــراض  ــيب ألغ ــا حواس ــي فيه الت ــدارس  الم ــن  ــاك %35 م ــة )%0(، وهن ــراض تعليمي ــت ألغ االنترني
التعليــم االلكترونــي. الــى  التربيــة غيــر مهيــأة للولــوج  وزارة 

السياسات التي تم تبنيها للحد من أثر الجائحة

المــدارس والكليــات والمعاهــد، فاجبــر عشــرة ماييــن طالــب 	  الرســمي فــي جميــع  الــدوام  الــى توقــف  الجائحــة  ى تفشــي  أد
التربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي حــًا ســريعًا تــم  البقــاء فــي بيوتهــم. وأمــام هــذا المــأزق اعتمــدت وزارة  وطالبــة علــى 
تقديمــه لكافــة المراحــل التعليميــة عبــر سياســة التعلــم عــن بعــد، ســواء من خــال اإلنترنــت أو من خــال القنــوات التلفزيونية 

المخصصــة لهــذا الغــرض.
القابــل 	  ى  الرغــم مــن الطبيعــة المعقــدة لهــذه العمليــة، مــن توفيــر المحتــو التعلــم عــن بعــد، علــى  الوزارتيــن   تجربــة  تبنــت كا 

التوجيــه لألســر والطلبــة والتغلــب علــى صعوبــات الوصــول إلــى اإلنترنــت. لألتمتــة ودعــم المعلميــن واالســاتذة، وتوفيــر 
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أساســية  ركيــزة  الكاملــة  الصحيــة  التغطيــة  تحقيــق  يعــد 
للمزيــد مــن العدالــة واالنصــاف فــي القطــاع الصحــي، فهــي 
الخدمــات  مــن  يلزمهــم  مــا  علــى  الجميــع  حصــول  ضمــان 

يتطلــب:  هــذا  وتحقيــق  الصحيــة 
وجــود نظــام رعايــة صحيــة فعــال يلبــي جميــع احتياجــات 	 

المجتمــع.
التمويل	  ضمان استدامة 
الحــاالت 	  الحديثــة لتشــخيص  واألجهــزة  االدويــة  توفيــر 

وعاجهــا. الصحيــة 
البشــرية فــي القطــاع الصحــي 	  المــوارد  تحســين قــدرات 

لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة.
وتحديثهــا 	  وتطويرهــا  ومعلومــات  بيانــات  قاعــدة  بتــاء 

دوريــًا
قطــاع 	  فــي  المؤثــرة  القطاعــات  مــع  العاقــات  تعزيــز 

لمجتمــع  الجوهريــة  األســس  توفــر  والتــي  الصحــة 
أصحــاء.           وســكان  معافــى 

الدولــي ثاثــة  البنــك  رصــدت مجموعــة  الســياق  وفــي هــذا 
أهــداف رئيســة لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وهــي:

الخدمــات 	  الــى  للوصــول  للجميــع  الفــرص  تتوافــر  ان 
مناســبة.  وبأســعار  الجيــدة  الصحيــة 

ي شــخص فــي براثن الفقــر، لضمان 	  ضمــان عــدم وقوع أ
التــي يحتاجها. دفــع نفقات الرعايــة الصحية 

ــاع 	  ــارج قط ى خ ــر ــات األخ ــي القطاع ــتثمارات ف ــز االس حف
لمجتمــع  الجوهريــة  األســس  توفــر  والتــي  الصحــة 

معافــى. 

تحقيــق  ان  هــو  اليهــا،  اإلشــارة  تجــدر  ى  أخــر قضيــة  ثمــة 
اإلجــراءات  مــن  سلســلة  اتخــاذ  يتطلــب  أعــاه  األهــداف 
التعليــم،  خــارج نطــاق القطــاع الصحــي بمــا فــي ذلــك قطــاع 
التحتيــة  والبنــى  واالقتصــاد  االجتماعيــة،  والحمايــة 
موقــع  يظهــر  االتــي  الجــدول  والمعلومــات.   والتكنولوجيــا 
ببعــض  مقارنــة  الصحيــة  التغطيــة  مؤشــر  فــي  العــراق 

العربيــة: البلــدان 

2 -الصحة

بهــدف  الحكوميــة  واالســتعداد  االهتمــام  الرغــم مــن  علــى 
العــراق،  فــي  والمجتمــع  للفــرد  الصحــي  بالوضــع  االرتقــاء 
بنيويــة ذات  اختــاالت  يعانــي مــن  الصحــي  النظــام  مــا تــزال 
ــي  الت ــات  التحدي ــب  ــى جان ال ــة  ــة واجتماعي ــدادات اقتصادي امت
الدولــة  اتخــذت  وقــد  العامــة.  الصحيــة  السياســات  تواجــه 
مــن  العديــد  وخطــت  والقوانيــن  القــرارات  مــن  العديــد 
التغطيــة الشــاملة لجميــع العراقييــن،  الخطــوات لضمــان 
وقــد  القادريــن ماديــًا.   الرعايــة لغيــر  ويضمــن  يكفــل  وبمــا 
التــي  الدســتورية  االســتحقاقات  مــع  المســار  هــذا  تزامــن 
الحــق  ئ  مبــاد تحقيــق  علــى  المــواد  مــن  العديــد  فــي  تنــص 
الدولــة بتوفيــر  التــزام  العــاج، مــع  فــي الصحــة، والحــق فــي 

العالميــة. المعــدالت  الــى  ليصــل  الــازم  التمويــل 

العــراق 2030 للتنميــة     وفــي هــذا اإلطــار صــدرت وثيقــة رؤيــة 
ــان(   ــاء االنس ــور األول )بن ــا المح ــاء فيه ــي ج الت ــتدامة  المس
بنــاء نظــام صحــي ذو  الهــدف )4-1(  علــى  ي نــص فيــه  والــذ

ــال:  ــن خ ــة م ــاءة وتغطي كف

وفئويــًا 	  مكانيــُا   الصحيــة  الخدمــات  نطــاق  توســيع 
جودتهــا  وتحســين 

آلياته.	  التأمين الصحي  وتوفير   تطبيق نظام 
المخــدرات 	  انتشــار  رقابــة صــارم للحــد مــن  تبنــي نظــام 

وغيرهــا وااليــدز 
أداء المؤسســات الصحيــة وتعزيــز قدرتهــا 	  رفــع كفــاءة 

ــان ــكات اإلدم ــة مش ــة لمعالج التمويلي

العــراق  رؤيــة  اهــداف  اتســاق  تكشــف  الحقيقــة  وهــذه 
التنميــة المســتدامة  للتنميــة المســتدامة 2030، مــع أهــداف 
األمميــة 2030. إذ يســعى الهدف الخــاص بالمحور االجتماعي 
البشــرية وكذلــك  التنميــة  العــراق فــي محــور  الــى رفــع ترتيــب 

ــي.  البيئ ــوث  التل ــن  ــد م الح ــي  ــراق ف الع ــب  ــع ترتي رف
ــن  ــق االم ــر تحقي ــم عناص ــان اه ــدم، ف ــا تق ــى م ــا عل    وتأسيس
الرعايــة الصحيــة الشــاملة  الصحــي الوطنــي يتطلــب تحقيــق 
الرعايــة الصحيــة األوليــة، وإتاحــة الخدمــات الصحيــة  وتوفيــر 

ــية. األساس

نعــرض فيمــا يلــي بعض جوانــب ومؤشــرات النظــام الصحي 
العــراق مــن خــال اســتعراض بعــض القضايــا الحاكمــة  فــي 

ي:  بمــا فيهــا نظــرة وثائــق التنميــة لهــذا القطــاع الحيــو
الكاملة:  تحقيق التغطية الصحية 
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  جدول )5( مقارنة بين العراق وبعض الدول العربية في مؤشر التغطية الصحية الشاملة

مؤشر التغطية %الدولة
61العراق1
68مصر2
76االردن3
76الكويت4
73لبنان5
70المغرب6
69عمان7
64فلسطين8
68قطر9

74السعودية10
44السودان11
70تونس12
76االمارات13
77البحرين14

 .Source: Monitoring Health and Health System Performance in the Eastern Mediterranean Region, 2019, P. 16

أ - الرعاية الصحية األولية:

التــي تتــاح علــى نحــو شــامل لألفــراد واالســر فــي  الخدمــات الصحيــة األساســية  الرعايــة الصحيــة األوليــة مجموعــة مــن  تمثــل 
الكاملــة، وبكلفــة ميســرة للجميــع8.  وهــذه الخدمــات تمثــل نــواة للنظــام  المجتمــع المحليــة عبــر وســائل مقبولــة وبمشــاركتهم 
التهديــدات الصحيــة مثــل األوبئــة، هــي جــزء اصيــل مــن  الصحــي وتضــم العناصــر األساســية لتحقيــق االمــن الصحــي ومواجهــة 
انهــا تركــز علــى توفيــر االحتياجــات الصحيــة طــول حيــاة الشــخص،  البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع، كمــا  التنميــة 
التأهيــل والرعايــة  الكاملــة بمــا فيهــا العــاج وإعــادة  الرعايــة الشــاملة بعناصرهــا  بــل تضمــن  وهــي ال تقتصــر علــى امــراض بعينهــا 

الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى: الملطفــة. ويركــز مفهــوم 
تلبيــة احتياجــات المجتمــع الصحيــة مــن خــال رعايــة شــاملة ارشــادية )توعيــة(، وحمائيــة )وقائيــة(، وعاجيــة وتأهيليــة طــوال 	 

ــان.  حياة االنس
وخصائــص 	  والبيئيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الخصائــص  ذلــك  فــي  )بمــا  للصحــة  االوســع  المحــددات  مــع  التعامــل 

المجتمــع(.  وســلوكيات 
النحــو األمثــل كمدافعيــن عــن سياســات تعــزز 	  تمكيــن االفــراد واالســر والمجتمعــات المحليــة مــن تحســين صحتهــم علــى 

وتحمــي الصحــة والرفــاه، وكمشــاركين فــي تطويــر الخدمــات الصحيــة، وكمقدميــن للرعايــة الصحيــة لذاتهــم ولآلخريــن. 
الرعايــة  الــدول العربيــة فــي مؤشــر التغطيــة بخدمــات  العــراق مقارنــة ببعــض  الفقــرات االتيــة تظهــر موقــف     المعطيــات فــي 

ألــف نســمة.   الصحيــة األوليــة لــكل 100000 
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الجدول ) 6( موقف العراق مقارنة ببعض الدول العربية في مؤشر التغطية بخدمات الرعاية الصحية األولية 
لكل 100000 الف نسمة

مؤشر التغطية %الدولة
0.7العراق1
0.6مصر2
7االردن3
0.2الكويت4
0.5لبنان5
0.8المغرب6
0.5عمان7
1.6فلسطين8
3.2قطر9

0.7السعودية10
1.5السودان11
1.9تونس12
3.8االمارات13
0.2البحرين14

 .Source: Monitoring Health and Health System Performance in the Eastern Mediterranean Region, 2019, P. 16

مؤشرات الرعاية الصحية األولية:

معدالت الوفيات: 

يشــير الجــدول ) 8( الــى ان مؤشــرات وفيــات األمهــات ووفيــات األطفــال أقــل مــن خمــس ســنوات ووفيــات حديثــي الــوالدة 
العــراق هــي األفضــل مقارنــة  المنــزل وميــاه شــرب وصــرف صحــي غيــر آمــن فــي  الناجمــة عــن تلــوث هــواء  الوفيــات  وكذلــك 
ى العالمــي وكذلــك أقاليــم افريقيــا وجنــوب شــرق اســيا ، وهــي أقاليــم تضــم دواًل ناميــة )معظمهــا مؤشــراتها  بالمســتو
ضعيفــة(، ولكنهــا هــي األضعــف مقارنــة بأقاليــم االمريكيتيــن )مــا عــدا مؤشــرات وفيــات األمهــات( واالوربــي والباســفك، 

وهــذه األقاليــم تضــم دواًل متقدمــة )غالبــًا مؤشــراتها مرتفعــة(.  



20

جدول )7 (   بعض مؤشرات الرعاية الصحية األولية في العراق والعالم وأقاليم منظمة الصحة العالمية

جنوب شرق االميركتانأفريقيا العالمالعراقالمؤشرات
الباسفيكشرق االوربياسيا

معدل وفيات 
األمهات لكل 

100000 ألف مولود 
حي 

31.5211525571521316441

معدل وفيات 
األطفال أقل من 5 
سنوات لكل 1000 
مولود حي )2018(

24.33976143494712

معدل وفيات 
حديثي الوالدة لكل 

ألف مولود حي 
)2018(

13.918277205266

الوفيات  معدل 
نتيجة تلوث هواء 

المنزل لكل 100000 
نسمة )2016(

35114.1180.929.7165.836.312512.8

الوفيات  معدل 
نتيجة مياه وصرف 

صحي غير  آمن 
لكل 100000 نسمة 

 )2016(

3.011.745.81.115.40.310.61.0

 .Source: Monitoring Health and Health system Performance in the Eastern Mediterranean Region, p. 8, P. 10

ب-التغطية الصحية لبعض التدخالت العالجية:
الرعايــة  التــي تقــدم مــن خــال  التدخــات العاجيــة  الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق ببعــض  العــراق وبعــض  بيــن  الجــدول ) 9 (  يقــارن 
ــراق  الع ــي  ــوالدة  ف ال ــد  ــاء وبع ــل واثن ــات قب ــا األمه ــل عليه ــي تحص الت ــة  ــي الصحي الت ــات  ــى ان الخدم ال ــير  ــة، إذ يش ــة األولي الصحي
متوســطة، حيــث جــاء العــراق فيمــا يتعلــق بنســبة الســيدات الاتــي حصلــن علــى وســائل حديثــة لتنظيم االســرة بنســبة )61.8%(. 
الــى  )%35.0(  وكان  او أكثــر فقــد انخفــض المؤشــر  زيــارات لرعايــة الحمــل  اربــع  أمــا بالنســبة   لمؤشــر األمهــات الاتــي حصلــن علــى 
ــت  ــي تم الت ــوالدات  بال ــق  ــا يتعل ــبة )%91.1( فيم ــى نس ــراق عل الع ــل  ــا حص ــن )  %99.1(، بينم البحري ــة  ــب دول ــن نصي ــبة م ــى نس أعل
أدنــى  بلغــت  بينمــا  وقطــر ،  وفلســطين  االمــارات  و  أعلــى نســية )%100.0( للكويــت  وكانــت  بواســطة عامليــن صحييــن مهــرة، 

ــودان )77.0%(.  ــبة للس نس
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جدول )8 ( مقارنة بين العراق وبعض الدول العربية )إقليم شرق المتوسط( لبعض التدخالت 
العالجية 

الدولة
% السيدات الالتي حصلن 

على وسائل حديثة لتنظيم 
االسرة

% األمهات الالتي حصلن على 
اربع زيارات لرعاية حمل او أكثر 

اثناء الحمل

% الوالدات التي تمت 
بواسطة عاملين 

صحيين مهرة
61.835.091.1العراق
61.983.399.6األردن
81.087.891.5مصر

54.659.8100.0الكويت
-----61.890.0لبنان

78.560.986.6المغرب
38.076.398.6عمان

95.5100.0----فلسطين
61.985.0100.0قطر

73.298.099.4السعودية
33.350.777.0السودان

74.786.498.6تونس
60.997.3100.0االمارات
61.699.1100.0البحرين

 . Source: Monitoring Health and Health system Performance in the Eastern Mediterranean Region, 2019, P. 16 
  

ــة  ــة الصحي ــة والرعاي ــات الحكومي ــن الخدم ــدا ع ــة بعي ــات الصحي ــة لألزم ــدان المعرض البل ــوارد  ــتجابات م ــه اس ــا توج ــًا م   غالب
األساســية، حيــث يتــم تركيــز المــوارد المخصصــة لمواجهــة تفشــي المــرض والتعامــل بمرونــة مع كافــة المتغيــرات لمعالجة 
العــراق حيــث يعانــي مــن ضعــف  الحــاالت المؤكــدة ثــم إدارتهــا. وفــي ظــروف  أزمــة كورونــا تمنــح األولويــة الختبــار  األزمــة: وفــي 
ي إلــى نقــص فــي  الحمايــة االجتماعيــة وأنظمــة الصحــة التــي تفتقــر إلــى القــدرة علــى الصمــود والمرونــة، وهــو مــا يمكــن أن تــؤد
ي  توفيــر الرعايــة االجتماعيــة والصحيــة، وفــي النهايــة أدت بشــكل غيــر مباشــر إلــى ارتفــاع نســب الوفيــات. ويقتــرن بهــذا التحد

أثنــاء ذلــك تفشــي الجائحــة9.   خــوف العامليــن الصحييــن مــن اإلصابــة 

ي نجــم عنــه انخفــاض  الــذ الهــواء نتيجــة انخفــاض حركــة وســائل المواصــات  الرغــم مــن انخفــاض معــدالت تلــوث        وعلــى 
الوفــاة الجديــدة، كمــا أضافــت أعبــاء  الوبــاء كان مــن أهــم مســببات  انتشــار  بــه. إال ان  معــدالت اإلصابــة باألمــراض المرتبطــة 
االنتظــار فــي  وطــول فتــرة  بالفيــروس،  اإلصابــة  ى  الصحيــة مــن عــدو المراجعيــن للمؤسســات  بتوجــس  جديــدة تمثلــت 
الوبــاء، مــع  العيــادات نتيجــة اإلجــراءات المتخــذة، فضــًا عــن تأثــر بعــض الخدمــات الصحيــة باإلجــراءات االحترازيــة لمكافحــة 

النفســية.10 بارتفــاع معــدالت االضطرابــات  احتمــاالت كبيــرة 

ان    الصحــي11. فضــًا عــن  النظــام  التــي تواجــه  التحديــات  الــى مضاعفــة    اللقاحــات  اكتشــاف  ى تأخــر  أد آخــر،      علــى صعيــد 
الكــوادر الطبيــة، وقلــة  التحتيــة، ونقــص  البنــى  ى، فــي مقدمتهــا ضعــف  العــراق يعانــي مــن عواقــب أخــر النظــام الصحــي فــي 
ى العامليــن فــي المهــن الصحيــة.  وخــال األزمــة الصحيــة تحتــل عمليــة  الوفيــات لــد الماليــة وارتفــاع معــدل  التخصيصــات 
ــث  ــرة، حي ــر المباش ــات غي الوفي ــن  ــات ع ــود معلوم ــة وج ــس اهمي ــرض نف الم ــي  ــن تفش ــة ع ــات دقيق ــى معلوم ــول عل الحص
الوفيــات غيــر المباشــرة لألزمــة مــع نظــام صحــي يفتقــر إلــى المرونــة والرصانــة كارثــة حقيقيــة ال تقــل أهميــة عــن  آثــار  تشــكل 

الوفيات12.  اآلثار المباشرة لألزمة على 
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بوصــول  يتعلــق  فيمــا  المــرأة.  ضــد  العنــف  حــوادث  عــن 
عــد. 

ُ
ب الضحايــا المســتمر إلــى العدالــة، تعمــل المحاكــم عــن 

التقاريــر فــي مكاتــب  بعــد إجــراء تقييــم للمخاطــر، اســتؤنفت 
ي. األســر بالعنــف  للمتهميــن  المراقبــة 

ي للمرأة االمن االقتصاد
ي للمــرأة، تــم تقديــم المســاعدة      ولدعــم األمــن االقتصــاد
االحتياجــات  أغذيــة عينيــة. للتخفيــف مــن  فــي شــكل توزيــع 
الفقيــرة والفئــات الهشــة، تــم توزيــع مــا  األكثــر إلحاًحــا لألســر 
ــة  النظاف ــواد  ــة وم ــواد الغذائي الم ــن  ــة م ــن   مجموع ــرب م يق
نســاء،  ترأســها  التــي  األســر  علــى  البــاد  أنحــاء  جميــع  فــي 
المجتمــع  وأفــراد  العرقيــة،  واألقليــات  واألمهــات،  واآلبــاء 
العمليــة  بنشــاط فــي هــذه  وتشــارك  النــزوح .  ومخيمــات   ،
ــي  ــرأة ف الم ــن  ــرة تمكي ــل دائ ــة، مث ــة ذات الصل ــات العام الهيئ
والحكومــات  والمجالــس  الــوزراء  العامــة لمجلــس  األمانــة 
ــان.  ــوق اإلنس ــة حق ــات، وهيئ ــوم المحافظ ــي عم ــة ف المحلي

التمكين

ي  كمــا اتخذت الحكومة خطوات لضمــان التمكين االقتصاد
االقتصاديــة.  والبرامــج  الصغيــرة  المنــح  للمــرأة مــن خــال 
للجائحــة،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  اآلثــار  مــن  للتخفيــف 
قامــت وزارة االقتصاد والتنمية المســتدامة بتوســيع برامج 
التــي تقــدم قروًضــا ألصحــاب المشــاريع.  ي  الدعــم االقتصــاد
التــي  والعوائــق  الشــروط  بعــض  إزالــة  تــم  لذلــك،  ونتيجــة 
بالتقــدم.  النســاء  مــن  لمزيــد  للســماح  البرنامــج  تعتــرض 
التــي تديرهــا ســيدات  عــاوة علــى ذلــك، ســتحصل الشــركات 

التقييــم. أثنــاء  والمتقدمــات علــى نقــاط إضافيــة 

اســتمدت مــن  الحالــة  بدراســة هــذه  الخاصــة  المعلومــات 
"النــوع  المــرأة  وتمكيــن  لدعــم  الحكومــة  سياســات  تتبــع 
بانتظــام تدابيــر  ي يحــدد  االجتماعــي وفيــروس كورونــا"   والــذ
الحكومــة   المســتجيبة للنــوع االجتماعــي للتخفيــف مــن تأثيــر   

الجائحــة. 

ــي  ــواط ف ــن أش ــة م ــرأة العراقي الم ــه  ــا قطعت ــم مم الرغ ــى  عل
وبنــاء تصــورات  وتأكيــد ذاتهــا  الدفــاع عــن حقوقهــا  ســبيل 
ان تقــوم  يمكــن  التــي  التنمويــة  األدوار  أهميــة  إيجابيــة عــن 
المجتمــع  بهــا  يمــر  التــي  التحــول  بهــا ال ســيما فــي ظــروف 
امتــداد  علــى  المتاحقــة  االزمــات  ارهقتــه  ي  الــذ العراقــي 
بإيقــاع  يتغيــر  الحرجــة، فــي عالــم  الســنين  أربــع عقــود مــن 
الــى تحقيــق طموحــات  الجميــع  يتطلــع فيــه  غيــر مســبوق 

الصحيــة للجائحــة تلعــب قــدرات  االســتجابة  وعلــى صعيــد 
ا رئيســا فــي االســتجابة لمضاعفات األزمــة ترتبط  األفــراد دوًر
تجعــل  التــي  التمكينيــة  بالعوامــل  الدوائيــة  غيــر  التدخــات 
التدخــات  التدخــل أقــل كلفــة أو تســهل نجاحــه. وتمثــل أهــم 
التــي تؤثــر علــى  الوقائــي الصحــي  التباعــد  أشــكااًل مختلفــة مــن 
العمــل  فــي  اآلخريــن  مــع  التفاعــل  علــى  األشــخاص  قــدرة 

االجتماعــي.  والتواصــل  والترفيــه  والتســوق  والمدرســة 

3-األمن اإلنساني للمرأة
افــرازات وتداعيــات   األزمــات المركبــة        ليــس مــن شــك ان 
تتناســل مــن بعضهــا، فتتراكــم قيمهــا وتتضاعــف تأثيراتهــا 
ســريع  بشــكل  انعكــس  التــام  فاإلغــاق  وامتداداتــه، 
ي للفــرد واالســرة العراقيــة،  وســلبي علــى الوضــع االقتصــاد
ــى  ال ــن 20.5%  ــر م الفق ــم  ــن ث ــة وم البطال ــدالت  ــت مع فارتفع
مــا يقــارب %32  ومــا يتركــه مــن تداعيــات اجتماعيــة ونفســية  

والمجتمــع. اإلنســاني للفــرد  االمــن  تهــدد 

لقــد كشــفت   تجليــات االزمــة عــن تأثيــرات واســعة وخطيــرة 
علــى مجمــل االنســاق المجتمعيــة، وكانــت الجائحــة أكثــر مــن 
بايولوجيــة، حيــث يتجلــى تأثيرهــا فــي مختلــف  كونهــا قضيــة 
ي  للــرأ الشــاغل  الشــغل  وأصبحــت  والعلــوم،  الفنــون 

جمعــاء. لإلنســانية 

المــرأة تنفيــذ نهــًج اســتباقًي،  ي للعنــف ضــد  يتطلــب التصــد
بمــا فــي ذلــك تطويــر منهجيــة جديــدة للكشــف عــن حــاالت 
األزمــة،  بدايــة  ومنــذ  لهــا.  واالســتجابة  ي  األســر العنــف 
الدولــة  وبمســاعدة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  كثفــت 
بالبشــر عبــر تعزيــز نمــوذج تقديــم  االتجــار  دعمهــا لضحايــا 
التــي تديرهــا  الخدمــات لجميــع مراكــز األزمــات والمؤسســات 
الخدمــات  إلــى  الوصــول  اســتمرار  يضمــن  ممــا  الدولــة، 
يتــم  الجائحــة  انتشــار  منــع  أجــل  مــن  للناجيــن.  المجانيــة 
يتــم  منفصلــة.  أماكــن  فــي  مؤقًتــا  الجــدد  الوافديــن  إيــواء 
ــن  ــد الموظفي ــم تزوي ــد، ويت ع

ُ
ب ــن  ــات ع ــض الخدم ــم بع تقدي

لزيــادة  الشــخصية.  والحمايــة  الوقايــة  بمعــدات  بانتظــام 
ــائل  ــة رس الداخلي ــت وزارة  ــرأة، عمم الم ــد  ــف ض ــي بالعن الوع
ئ  إلــى عمــوم الســكان فيمــا يتعلــق بالخــط الســاخن للطــوار
مــن  بالناجيــات  الصلــة  ي  ذ المحمــول  الهاتــف  وتطبيــق 

المــرأة.    ضــد  والعنــف  المنزلــي  العنــف 

مختلــف  بمشــاركة  العامــة  الخدمــة  إعانــات  بــث  تــم 
ى تدعــو الجمهــور إلــى اإلبــاغ  المســتويات رفيعــي المســتو
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   وفي  ظل تيارات العولمة وحضارة الموجة الثالثة وتجليات 
المــرأة  اليــوم، تقــف  التــي نعيشــها  الرابعــة  الثــورة الصناعيــة 
وآثــار  الكارثيــة،  الحــروب  امــام متغيــرات خطيــرة ناجمــة عــن 
الكبيــرة فــي  التحــوالت الهيكليــة فــي االقتصــاد، والتطــورات 
أزمــة جائحــة كورونــا  المعرفــة والتكنولوجيــا وآخرهــا تداعيــات 
ومــا نجــم عنهــا مــن آثــار اقتصاديــة. وفــي البلــدان الناميــة كمــا 
وينتشــر  الهشاشــة،  الدولــة مــن  العــراق، حيــث تعانــي  فــي 
التمكينيــة للمــرأة، فــي  القــدرات  الفســاد، فضــًا عــن ضعــف 
المتكافئــة، مــع  المنافســة والعاقــات غيــر  ســوق تحكمــه 
أســيرة  المــرأة  تصبــح  والضمــان،  الحمايــة  آليــات  ضعــف 
القائــم  والعنــف  المبكــر  والتزويــج  البطالــة،  أو  االســتغال، 

النــوع االجتماعــي وغيرهــا. علــى 

السياسات المستجيبة لألزمة: 

وفــي تنفيــذ  الجنســين  بيــن  المســاواة  دم كبيــر فــي تعزيــز 
اســتراتيجيات المســاواة بيــن الجنســين، جــاءت أزمــة كورونــا 
ــات  ــع تحدي ــن م بالتزام ــب  ــذه المكاس ــم ه ــي الصمي ــدد ف لته
تضطلــع  التــي  النســائية  القيــادات  فــي  كالنقــص  ى،  أخــر
ــوارد  ــود م ــدم وج ــانية وع ــاع اإلنس ــي األوض ــة ف ــام رئيس بمه
المنظمــات  فــي  الجنســين  بيــن  للمســاواة  كافيــة  ماليــة 
اإلنمائيــة، فضــًا عــن الحاجــة إلــى معالجــات أفضــل لمواجهة 
المســاواة. إذ مــا تــزال هنــاك  الجديــدة مــن عــدم  األشــكال 
بــه، واالســتفادة مــن  القيــام  حاجــة لعمــل مــدروس يتعيــن 
فــي  التقــدم  خطــى  تســريع  فــي  ستســاعد  التــي  الــدروس 

القادمــة. الســنوات  الجنســين فــي  بيــن  المســاواة  مجــال 

التخفيف من سطوة األعراف االجتماعية

  تشــكل األعــراف االجتماعيــة أحــد أهــم التحديــات األساســية 
في التحرك بشــكل أســرع لمســاعدة الحكومــات على تحويل 
التمييزيــة  المؤسســات األبويــة وهيــاكل ومعالجــة األعــراف 
والسياســات.  البرامــج  الجماعيــة مــن خــال  والســلوكيات 
وهــذا يتطلــب وضــع سياســات وبرامــج فاعلــة للتخفيــف من 
القضايــا  بمــا فــي ذلــك  التمييزيــة،  االجتماعيــة  األعــراف  أثــر 
الرعايــة غيــر مدفوعــة  أعمــال  التــي تــدور حــول إعــادة توزيــع 

الرقمــي وغيرهــا. األجــر، والقيــادة، والمجــال 

التقليديــة  الثقافيــة  ى.  وال شــك ان المصــدات  تنمويــة كبــر
ــى  ــة عل التنموي ــات  ــات والتطلع ــكل الطموح ــدة ل ــت مقي ظل

الواقــع.    ارض 

الرغــم مــن ظهــور عشــرات  وبعــد االحتــال عــام 2003، وعلــى 
التمييــز  النســوية، وتنفيــذ مبــدأ  منظمــات المجتمــع المدنــي 
الحيــاة السياســية  المــرأة فــي  اإليجابــي، ومــن ثــم مشــاركة 
عــن  فضــًا  األحــزاب،  عضويــة  وفــي  القــرارات،  اتخــاذ  وفــي 
التمييــز  مــن  بالحــد  تختــص  ولجــان  للمــرأة،  وزارة  انشــاء 
وظهــور  ي،  النســو االعــام  تطــور  جانــب  الــى  المــرأة،  ضــد 
مجــات تختــص بشــؤون المــرأة فضــًا عــن البرامــج االذاعيــة 
علــى  تحقــق  ومــا  الواقــع   معطيــات  ان  إال  والتلفزيونيــة، 
يتحقــق  ال  اإليجابــي  التمييــز  ان  حقيقــة  يخفــي  ال  أهميتــه 
الذكوريــة مــا تــزال تهيمــن علــى كثيــر مــن  الثقافــة  دائمــًا، وان 
المجتمــع  منظمــات  وان  القــرارات،  وصناعــة  السياســات 
مشــكات  مــن  تعانــي  زالــت  مــا  وغيرهــا،  النســوية  المدنــي 
المــرأة  مســيرة  خدمــة  فــي  قدرتهــا  ى  مــد علــى  تنعكــس 
النــوع  علــى  القائــم  العنــف  مــن  الحــد  هــدف  ذلــك  فــي  بمــا 

االجتماعــي.  
 

التطــرف  الدولــة بمشــكات   كمــا ان انشــغال مؤسســات 
واإلرهــاب والنــزوح والعنــف والفســاد والبطالــة، حالــت دون 
المــرأة وفــي مقدمتهــا  القــرار علــى مشــكات  ان يركــز متخــذو 
اليوميــة. ولذلــك يمكــن  الحيــاة  العنــف الممــارس ضدهــا فــي 
المثقفــة  المــرأة  تعيشــها  اغتــراب  حالــة  هنــاك  ان  القــول 
وبيــن  بحقوقهــا  وعيهــا  بيــن  مــا  تقاطــع  علــى  ي  تنطــو

اليوميــة.  الجاريــة فــي حياتهــا  الممارســات 

النســاء،  الكثيــر مــن  ولعــل االمــر األهــم فــي هــذا الســياق، ان 
كل  يبــررن  فهــن  وبالتالــي  بحقوقهــن،  وعيــًا  أقــل  زلــن  مــا 
دورًا  االجتماعيــة  التنشــئة  تلعــب  إذ  عليهــم،  يقــع  عــدوان 
مدافعــًا  فيــه  تصبــح  ي  الــذ الحــد  الــى  ترويضهــا  فــي  كبيــرا 

حقوقهــا.  يســلب  عمــن  وتتنــازل  يضطهدهــا  عمــن  

فــي  وربمــا  المنــزل،  فــي  يقــع  ي  الــذ العنــف  مــن  جانبــًا  ان 
تقســيم  يعكــس  العمــل،  ومــكان  والجامعــة  المدرســة 
القائــم علــى قاعدتــي الجنــس  العــادل للســلطة،  العمــل غيــر 
التــي  اإلنجــازات  معظــم  ان  القــول،  يمكنــا  وهنــا  والعمــر. 
النســاء  مــن  فالكثيــر  )نخبويــة(  بكونهــا  تتميــز  تحققــت 
يســير مــن تلــك  يصلهــن إال جــزء  األريــاف لــم  والســيما فــي 

ات.  ز اإلنجــا



24

بعيــد. فمــا تحقــق حتــى  الواقــع مــن  ظلــت تمــس 
فــي  ســيما  وال  الطمــوح  ى  مســتو عــن  يقــل  االن 
حقــوق  فيهــا  تنتهــك  التــي  المأزومــة   مجتمعاتنــا 
وغيــر  الرســمية  الضوابــط   بســبب ضعــف  المــرأة 

ســمية لر ا

خلق وتعزيز الشراكات القوية

اســتراتيجية  تنفيــذ  لتحقيــق  ضروريــة  الجديــدة  الشــراكات 
ي أوجــدت جائحــة  الــذ الوقــت  بيــن الجنســين. فــي  المســاواة 
ى اعــان  اليقيــن حــول إحيــاء ذكــر ــا حالــة مــن عــدم  كورون
ى  والذكــر   )Beiing + 25   ( بكيــن  مؤتمــر  ئ  مبــاد
العشــرين لقــرار مجلــس االمــن رقــم 1325 ، إذ ما تزال  
بالعمــل  ملتزمــة  الدوليــة  المنظمــات  مــن  الكثيــر 
المبينــة فــي هــذه  ئ  المبــاد بشــكل تعاونــي لتنفيــذ 

البــارزة.  المبــادرات 

االلتزام بتوسيع نطاق التحول الرقمي

المجــاالت  فــي  التحــول  نطــاق  توســيع  فــي  االســتثمار 
التنميــة  أهــداف  لتحقيقهــا  تســعى  التــي  الرئيســة 
القــادم  الجيــل  المســتدامة. إذ البــد ان إعطــاء أولويــة لتنفيــذ 
مــن التحــول فــي قضايــا الفقــر والنمــو الشــامل، بمــا فــي ذلك 
المراعيــة لمنظــور  سياســات وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة 
التــي تؤثــر فيهــا "الثــورة  الكيفيــات  النــوع االجتماعــي لمعالجــة 
النســاء  علــى  العمــل  ســوق  ورقمنــة  الرابعــة"  الصناعيــة 
أيًضــا علــى معالجــة األشــكال  بــد مــن العمــل  والفتيــات. وال 
الجديــدة مــن عــدم المســاواة واالســتثمار فــي قــدرات الدولــة 
والمجتمــع لضمــان معالجــة مشــكات عــدم المســاواة بين 
ــد  ــا بع ــات وم ــياقات األزم ــي س ــي ف ــكل منهج ــين بش الجنس

االوبئــة. أزمــة  وفــي مقدمــة ذلــك  األزمــات، 

التعمق بالنظر والتحليل القائم على النوع االجتماعي

تظهــر تقييمــات أن التحليــل الشــامل والمنهجي للمســاواة 
ي حــول  أداء قــو األهميــة لتحقيــق  بالــغ  أمــر  الجنســين  بيــن 
المســاواة والبرامــج المســتجيبة للنــوع االجتماعــي فــي إطــار 
ي  الــذ الوقــت  وفــي  المســتدامة.    التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
ألزمــة  المســبوقة  غيــر  اآلثــار  لمعالجــة  العمــل  يتواصــل 
ــركاء  ــم دور الش ــى تعظي ــز عل التركي ــن  ــد م ــا، الب ــة كورون جائح
اهــداف  الــى  التعافــي للوصــول  بعــد  للنظــر فــي مرحلــة مــا 
عالــي  التــزام  يتطلــب  مــا  وهــو   .2030 المســتدامة  التنميــة 
أن  يعلــم  فالــكل  ملموســة،  حقيقــة  المســار  هــذا  لجعــل 
اآلن. ووقــت للتغييــر  اختيــار  الجنســين هــي  بيــن  المســاواة 
المرجعيــات  ان  القــول  يمكننــا  األحــوال،  بــكل       
ــي  ــي ومعرف ــل علم ــن ثق ــه م ــا تحمل ــكل م ب ــة،  الدولي
خصوصــًا،  ي  النظــر الصعيــد  علــى  إنســانية  وقيــم 
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4- الشباب: 
ي يمكن      غالبــًا مــا تكــون النســاء والشــباب ضحايــا ألشــكال متعــددة ومتشــابكة من التمييــز واالســتبعاد الذ
التــي  التنميــة االقتصاديــة والشــؤون  القــوة ممــا يســتبعدهم مــن المشــاركة فــي  ي إلــى اختــال تــوازن  يــؤد أن 
ــم.  ــم ومطاولته ــرص تمكينه ــات وف ــم وتطلع ــاف احتياجاته ــة المط ــي نهاي ــوض ف ــا يق ــو م ــم، وه ــر عليه تؤث
بـــ   40 % هــم تحــت ســن 15  الديموغرافيــة"، مــع مــا يقــدر  العــراق يقــف علــى اعتــاب "الهبــة  كمــا هــو معــروف ان 
بيــن 65-15 ســنة. لكــن الســؤال هنــا هــل ان "تضخــم الشــباب" يشــكل تهديــًدا  ســنة، و %65.5 تتــراوح أعمارهــم 
ــتبعاد  ــا اس ــم به يت ــي  الت ــة  الدرج ــى  ــر عل ــد كبي ــى ح ــد إل ــذا يعتم ــاني، وه ــه اإلنس ــد وأمن البل ــتقرار  ــتمرًا الس مس
ي يمكنهــم الوصــول إلــى  ى الــذ وتهميــش الشــباب فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية؛ والمــد

.)Social Mobility( فــرص العمــل والتعليــم والحــراك االجتماعــي

الشباب عماد المجتمع وهم الشريحة األكثر تضررًا من الجائحة

فئــة الشــباب مــن أكثــر الفئــات تضــررا من تداعيــات االوبئة ممــا يتطلب االنضمام الــى   االســتجابة العالمية. ووفقــًا للتقديرات 
الديموغرافيــة للبلــد. والشــباب هــم  ى العاملــة الصحيــة، وفقــًا للتركيبــة  القــو العالميــة يعمــل الماييــن مــن الشــباب فــي 

أكثــر المتضرريــن مــن اآلثــار االجتماعيــة االقتصاديــة للجائحــة: بيــن  بالفعــل مــن 

أكثــر مــن 	  المــدارس والجامعــات فــي  أبعــدوا عــن  العالــم  أكثــر مــن 1.5 مليــار شــاب، أو ٪87 مــن إجمالــي عــدد الطــاب فــي  ان 
165 دولــة.

الشباب أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالقلق وامراض الصحة العقلية.	 
ى مــن العنــف 	  النــوع االجتماعــي واألشــكال األخــر المبنــي علــى أســاس  أكثــر عرضــة لخطــر العنــف  الشــابات والفتيــات 

ــاء. الوب ــوع  ــدة وق ــال م ــي خ المنزل
الخــاص وال ســيما مــن الشــباب العامليــن فــي األنشــطة 	  ارتفــاع عــدد العامليــن المســرحين مــن القطــاع  مــن المتوقــع 

ــه. ــم والترفي ــياحة والمطاع ــة بالس المتعلق
أو إعطــاء العامليــن 	  اتخــاذ إجــراءات بشــأن تخفيــض األجــور  التــي تــم  تراجــع دخــل العامليــن بأجــر ال ســيما فــي األنشــطة 

الجائحــة. راتــب خــال  بــدون  إجــازات 
يواجــه معظــم الشــباب تقلــص فــرص االنخــراط فــي العمــل )الوظائــف( المشــغولة فــي االقتصــاد بســبب توقــف بعــض 	 

األنشــطة االقتصاديــة أو تســريح العامليــن.
أزمــة عــام 2008، وصلــت معــدالت بطالــة الشــباب فــي 	  ي العالمــي. إذ بعــد  الركــود االقتصــاد ســيعاني الشــباب كثيــرا مــن 

ــام  ــي ع ــغ %43 ف بل ــيًا  ــًا قياس ــا رقم ــي إيطالي ــدة ؛ و ف ــات المتح الوالي ــي  ــي %18  ف ــي %21؛ وحوال ــى حوال ــدة إل ــة المتح المملك
ــباب. ى الش ــد ــف ل ــاط الضع ــادة نق زي ــي ادت  الت ــاكل  ــن المش ــد م المزي ــام 2008  ــذ ع ــي من ــاد العالم ــهد االقتص ــد ش 2014. وق

الخــاص نتيجــة تراجــع الطلــب عليهــا، 	  الفئــات العاملــة فــي القطــاع  يواجــه الشــباب تهديــدًا متصاعــدًا بســبب تأثــر بعــض 
القيــود المفروضــة علــى مزاولــة بعــض األنشــطة االقتصاديــة. يتأثــر أصحــاب المنشــآت الصغيــرة نتيجــة  حيــث 

الوبــاء 	  الذيــن ســيعانون بشــكل غيــر متناســب مــن  العالــم  أكثــر مــن %30 مــن المهاجريــن والاجئيــن فــي  يشــكل الشــباب 
زيــادة كــره األجانــب لهــم ومــا إلــى ذلــك. او فــرص عمــل أقــل، وربمــا  وعواقبــه -ســواء كان ذلــك بســبب حركتهــم المحــدودة، 
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التراجــع فــي االقتصــاد وتضاءلــت اآلمــال  تواصلــت ظــروف 
فــي  حتــى  واالقتصاديــة(  )الصحيــة  المزدوجــة  االزمــة  بعــد 
تأميــن رواتــب العامليــن وتوفيــر الحاجــات الطارئــة، وأصبحت 
البذخــي   ي  المظهــر االســتهاك  فــي  بعمــق  غارقــة  البــاد 
وســط  األغلبيــة،  عيــش  وظــروف  مصالــح  حســاب  علــى 
البيئــة خصبــة لظهــور  انتشــار واســع للفقــر، وبالتالــي كانــت 
التنميــة  مؤشــرات  وتراجــع  والعنــف  واإلرهــاب  االنحــراف 
كاف  بشــكل  باالســتجابة  القــدرة  وعــدم  المســتدامة، 
القبليــة  وظفــت  وهكــذا  الجماهيــر.  وتطلعــات  الحتياجــات 
والمناطقيــة واالقليميــة والقوميــة والمذهبيــة واســتخدام 

المتكافئــة. غيــر  التنميــة  لتبريــر  الدينيــة  المشــاعر 

بيــن أغلبيــة لنــاس  هــذا يعنــي ان إثــارة اإلحبــاط والامبــاالة 
التمــرد واالحتجــاج   ى حــاالت   وال ســيما فئــة الشــباب قــد غــذ
الــى االضطــراب واإلرهــاب والعنــف وغيرهــا مــن  ي يقــود  الــذ
البيئــات غيــر  األنشــطة المعاديــة للمجتمــع. وفــي مثــل هــذه 
امــان  الــى مظــان  باللجــوء  النــاس  الصحيــة، يميــل بعــض 
فيهــا  بمــا  حمايــة؛  شــبكات  إليجــاد  الفرعيــة  الــوالءات  عبــر 
ضــد  المطالــب  ســقف  رفــع  أو  الدعــم؛  كســب  فــي  الرغبــة 
تحيــق  اجــل  مــن  سياســيا  التعبئــة  أو  السياســي؛  النظــام 

واالســتقرار.  االمــن 

الدوليــة ان %50 مــن وظائــف  الكثيــر مــن اإلحصــاءات  تتوقــع 
بالمقابــل  كورونــا.  جائحــة  بســبب  بالتأثــر  مهــددة  العالــم 
زيــادة االهتمــام بموضــوع التشــغيل  الجائحــة فــي  ســاهمت 
الذاتــي وتوليــد فــرص عمــل مــن خــال العمــل عــن بعــد. وعلى 
اتجــاه تنازلــي فــي  التــي كانــت فــي  البطالــة  أيــة حــال،  تشــهد 
القريــب وتتبايــن وفقــًا للنــوع االجتماعــي   واألبعــاد  الماضــي 
المكانيــة تصاعــدًا ملموســًا بتأثيــر الجائحــة، وحتــى بيــن اولئك 
يتأثــر الوضــع  الريفيــة حيــث  الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
ي والصحــي والتعليمــي لحياتهــم.  ولعــل الحقيقة  االقتصــاد
ى العاملــة، إن البطالــة هي  المؤشــرة فــي تقويــم أوضــاع القــو
ــد  ــي   بع ــل تعليم ــم تحصي ــن لديه ــباب مم ى الش ــد ــى ل األعل
ي إلــى الشــعور باإلحبــاط  يــؤد ي، كمــا ياحــظ،  ي والــذ الثانــو
االنتحــار، ال ســيما  او  االنحــراف  الــى  وربمــا  والهجــرة  والفقــر 

ــن. ــن المتعلمي بي

أن  الرســمية  والتقاريــر  المعطيــات  تكشــف  الجوهــر،  فــي 
ــم  ــن ث ــتويات وم ــى المس ــجل اعل ــاد س الب ــوب  ــي جن ــر ف الفق
فهــي حقيقــة صادمــة غالبــًا مــا عكســت مــا يســمى "الوعــد 
بعــد  العراقييــن  مــن  الكثيــر  يأملــه  كان  ي  الــذ الفاشــل" 
ارتبطــت أيضــًا باالحتجاجــات  التطــورات  االحتــال 2003. هــذه 
مــع   2019 تشــرين  مطلــع  فــي  انطلقــت  التــي  الشــعبية 
وفســاد  مبــددة  ثــروات  بيــن  الثــورة،  إلــى  الصــراع  صعــود 
ي مســتحكم، وفجــوات تنميــة متســعة وحــراك  مالــي وادار
االبعــاد ال  وفقــر متعــدد   )Replacement( اجتماعــي مزيــف
التــي بلــغ عــدد التجمعــات الســكنية  ســيما فــي العشــوائيات 
521947 العشــوائية  المســاكن  وعــدد   3687  العشــوائية 
، مــع ارتفــاع فــي نســب الفقــر فــي المجتمعــات الريفيــة. "فقــد 
الدولــة الشــفافية والمســاءلة  افتقــرت برامــج وسياســات 
تتبنــى  جماعــات  صعــود  فــي  وســاهمت  القانــون  وحكــم 
اإلحبــاط  ى  مســتو إن  الدولــة.  ســلطة  وترفــض  العنــف 
البــاد يشــكل أرض خصبــة  بيــن الشــباب فــي عمــوم  والفقــر 
لانحــراف والعنــف واإلرهــاب. فالمشــكلة برمتهــا تعــود إلــى 
تفــكك صنــع السياســات العامــة، حيــث تلــكأت الحكومــات 
رفاهيــة  جعــل  وفــي  المســتويات  جميــع  فــي  الســابقة 
بــأن  التــي تســمح لشــبابها  أولويــة.    فالدولــة  المواطنيــن 
النــاس  ألن  موقوتــة  قنبلــة  علــى  تجلــس  عاطليــن  يكونــوا 
الــى فلســفة تبريريــة  يقــود  بالغبــن  وشــعورهم  محبطيــن 

اف. لانحــر

لســنوات  األكبــر  العــبء  أيضــا  تحمــل  العــراق  أن  ويبــدو 
والتفاوتــات  البنيويــة  واالختــاالت  اإلهمــال  مــن  عديــدة 
ــروف  ــة الظ ــي معالج ــل ف ــن الفش ــر م ــد كبي ــى ح ــأ إل ــي تنش الت
كمــا  االقتصاديــة،  الفــرص  وقلــة  الســيئة  المعيشــية 
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الحاليــة  االزمــة  انعكاســات  بحــث  البدايــة،  نقطــة  وتتمثــل 
المتبــادل  الترابــط  العــراق، فــي فهــم أوجــه  الفقــر فــي  علــى 
نمــو  مثــل  الظاهــرة،  بهــذه  الصلــة  وثيقــة  المتغيــرات  بيــن 
الفقــر، حيــث  والتخفيــف مــن حــدة  التوزيــع،  وإعــادة  الدخــل، 
بيــن  للتمييــز  المجتمــع  فــي  الفقــر  صــورة  رســم  يســتخدم 
وتحليــل  الســكان،  مــن  الفقيــرة  وغيــر  الفقيــرة  الشــرائح 

الفقــراء.  وخصائــص  الفقــر،  وبــؤر  ومســارات  مامــح 
الكبيــرة تأثيــرات مباشــرة وغيــر  التحــوالت      لقــد ولــدت هــذه 
مباشــرة علــى جميــع فئــات المجتمــع ال ســيما فئــة الشــباب 
ــدد  ــغ ع بل ــكانية،  ــة الس اللوح ــي  ــة ف ــبة مهم ــكل نس ــي تش الت
بنســبة   مليــون    )23.450( فأكثــر  ســنة   )15( بعمــر  الســكان 
أعمــار  الفئــة تمثــل  وهــذه  الكلــي،  الســكان  )%56( مــن عــدد 
ي  يبحــث عــن عمل(الــذ او  اقتصاديــا )يعمــل –  الناشــطين 
تبلــغ نســبته )%42.8( مــن اجمالــي قــوة العمــل ،  مــا يقــارب )  

10 مليــون) نســمة.

ى  المشــكلة تعاظمــت لــد ان مســاحة  النظــر  يلفــت  وممــا 
يتــراوح عــدد العامليــن  ي  الــذ الخــاص  العامليــن فــي القطــاع 
بيــن )6-5( مليــون، وأن مــا يمثــل  )%40( مــن  فيــه حوالــي مــا 
النظامــي. علمــا  العامليــن منهــم   يعملــون فــي القطــاع غيــر 
الخــاص يشــكل مــا نســبته )%33( مــن مجمــوع  ان القطــاع 
قطــاع  فــي   )99%( يعمــل  للبلــد،  االقتصاديــة  األنشــطة 
التحويليــة، و )97%(  الزراعــة، و  )%57( فــي قطــاع الصناعــات 
التجــارة  قطــاع  فــي   )90%( و  والبنــاء،   التشــييد  قطــاع  فــي 
النقــل والمواصــات والخــزن. والفندقــة و )%93(  فــي قطــاع 

باجــر  يعملــون  الذيــن  الخــاص  القطــاع  مــن  العامليــن  امــا 
بلــغ عددهــم )3.15( مليــون ويمثلــون )%70(  مــن  للغيــر فقــد 
يبلــغ  عــدد  بينمــا  الخــاص.     القطــاع  العامليــن فــي  اجمالــي 
يعمــل  الخــاص تحــت تصنيــف مــن  القطــاع  العامليــن مــن 
حرفــة  صغيــر،  محــل  تكســي،  بســطية،  (صاحــب  لنفســة  

حوالــي )0.7( مليــون.        انفراديــة)  

بعــدم  المصحوبــة  الحاليــة  المشــكلة  أفضــت  لقــد 
الــى تعاظــم  التحتيــة  البنــى  وتــآكل  والهشاشــة  االســتقرار 
المتعــددة   وتداخاتــه  بتفرعاتــه  الخــاص  القطــاع  معانــاة 
االعمــال  توقــف  ضــوء  فــي  صعــب  مســار  فــي  وضعــه 
وامنهــم  الفقــراء  حــال  وكذلــك  واالغــاق  واألنشــطة 
اإلنســاني ومســتلزماتهم األساســية ممــا يتطلــب نوعــًا مــن 
ي  المــرن وخارطــة لواقــع العمــل واالنفــاق االســر التعاطــي 
البطاقــة  وشــبكة الحمايــة االجتماعيــة والفقــراء وشــمولية 

. ينيــة لتمو ا

رابعًا- االزمة  المزدوجة والتنمية  
االجتماعية

الفقــر والحمايــة االجتماعيــة والتماســك 
المجتمعــي

عراقــي  مليــون   4.5 يقــارب  مــا  دفــع  الــى  الجائحــة  ازمــة  ادت 
الفقــر  خــط  دون  مــا  الــى  الســكان،  اجمالــي  مــن   )11.7%(
الــى  الوطنــي مــن %20.5 عــام 2018  الفقــر  وارتفــاع معــدالت 
أكثــر  العــراق   حرمانــًا يقابــل  %31.7، وعانــى %42 مــن ســكان 
مجــاالت  فــي  الهشاشــة  دليــل  أبعــاد  مــن  واحــد  بعــد  مــن 
المــوارد  وتاميــن  المعيشــة،  ظــروف  الصحــة،  التعليــم،   (
العديــد  توقــف  الــى  الجائحــة  ادت  كمــا  الكريــم(.  للعيــش 
ــة  ــى بطال ال ى  ــا اد ــاص مم الخ ــاع  ــرة والقط الح ــال  ــن االعم م
التهميــش  الــى جانــب توســيع دائــرة  مضافــة يكمــن خطرهــا، 
يزيــد مــن  الــى مخاطــر امنيــة ممــا قــد  ي،  والضعــف االقتصــاد

فعــا.  القائمــة  السياســية  التوتــرات 

االقتصاديــة  وتداعياتهــا  المركبــة  االزمــة  أســهمت  لقــد 
مســتقر،  غيــر  ي  تنمــو مشــهد  بلــورة  فــي  واالجتماعيــة 
واالســرة  اإلنســاني للفــرد  االمــن  والــى نتائــج ســلبية تهــدد 
الفقــر  مســتويات  ارتفــاع  تجلياتهــا  بــرز  أ لعــل  والمجتمــع 
ــة  ــرائح االجتماعي ــض الش ــية لبع ــوال المعيش ــور األح وتده
ــي  ــي ف المال ــز  ــم العج ــة(، وتفاق ــة والمهمش ــات الهش )الفئ
)الكاملــة  البطالــة  مشــكلة  وتعاظــم  االتحاديــة  الموازنــة 
والناقصــة(، فضــًا عمــا ترتــب علــى هــذه االزمــة مــن الضغــط 
بنيويــة  تحديــات  أصــًا  يواجــه  ي  الــذ الصحــي  النظــام  علــى 

الماليــة. االزمــة  بفعــل 

ــره  ــن تأثي ــًا ع ــه، فض ــر وكثافت الفق ــع  ــى وق ــة عل ــر االزم ان تأثي
الريــف  مــن  كل  فــي  المكانــي  التفــاوت  مســتويات  علــى 
والحضــر، لــه نتائــج هامــة بالنســبة للمجتمــع العراقــي حيــث 
واســتراتيجياتها علــى نحــو  الحكومــة  ياحــق سياســات  انــه 
يجعــل نجاحهــا فــي االجــل الطويــل رهنــًا بقــدرة الحكومة على 
حمايــة أكثــر شــرائح المجتمــع هشاشــة. فمــا لــم يتــم تفعيــل    
الفقــر،  مــن  للتخفيــف  الوطنيــة  والخطــط  االســتراتيجيات 
التــي تعيــش  وتلــك  المنخفضــة،  الدخــول  االســر ذات  فــان 
األســعار  وتغيــر  االزمــة  بســبب  الائــق  ى  المســتو دون 
ــل ان  ــن المحتم ــة، م ــور الحقيقي ــاض األج او انخف ــة،  والبطال

االزمــة. اســتمرار  بســبب  أحوالهــا صعوبــة  تــزداد 
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وأن  المنطقــة،  فــي  والنســاء  للرجــال  المنزلــي  والعمــل 
المتوســط  فــي  يقضيــن  العربيــة  المنطقــة  فــي  النســاء 
والعمــل  األجــر  مدفوعــة  غيــر  الرعايــة  فــي  أكثــر  مــرات   4.7
المنزلــي مقارنــة بالرجــال. ونتيجــة للتدابيــر المُتخــذة للحــد مــن 
ي يقضيــه األشــخاص  الــذ الوقــت  الفيــروس وزيــادة  انتشــار 
األطفــال فــي  ودعــم  المنزليــة  األعمــال  المنــازل، فــإن  فــي 
التعليــم عــن بعــد ورعايــة كبــار الســن والمرضى يســتهلكون 
تغييــرات  فيــروس  فــرض  كمــا  النســاء.  وقــت  مــن  المزيــد 
بعــد العمــل عــن  زيــادة معــدل  العمــل، مــع  أســاليب   فــي 

.
بيــن  المســاواة  عــدم  ادامــة  يتــم  األســرة،  ى  مســتو علــى 
الجنســين مــن خــال حلقــة مفرغــة مــن العجــز، والتــي تتجــذر 
بيــن الجنســين،  فــي كثيــر مــن األحيــان بالمعاييــر االجتماعيــة 
حتــى  أو  ثقيلــة  قيــود  مواجهــة  علــى  النســاء  تجبــر  والتــي 
التدخــات الصحيــة، غالبــًا مــا  "خيــارات مأســاوية". وبســبب 
ــكان  ــي م ــا   ف ــزل، وعزله المن ــي  ــاء ف البق ــاء  النس ــن  ــب م ُيطل
يفتــرض أن يكــون كذلــك آمنــا.  الكثيــر من النســاء، يضطرون 
ــا ثقيــًا مــن  إلــى مواجهــة واقــع أســرهم، حيــث يتحملــون عبًئ
كمــا   .Unpaid Work( األجــر  مدفوعــة  غيــر  ألعمــال  ا  خــال 
أفــاد عــدد  المنزلــي.  إذ  تــزداد احتمــاالت تعــرض االنــاث للعنــف 
يشــعرن  بأنهــن  بالرجــال  النســاء مقارنــة  بقليــل مــن  أكبــر 
امــرأة  أفــادت  بينهــن،  ومــن  منازلهــن  فــي  األمــان  بعــدم 
الــدول  بيــن كل خمــس نســاء فــي  األقــل مــن  واحــدة علــى 
المنزلــي العنــف  الدراســة عــن خوفهــن مــن   التــي شــملتها 

.
اليــه فــي هــذا الصــدد، ان االســتجابة  ان ممــا تجــدر اإلشــارة 
أثــر متبايــن علــى شــرائح الســكان. والحقيقــة  للفيــروس ذات 
فــي  النســاء  %70مــن  أن  الواقــع  مؤشــرات  تظهرهــا  التــي 
مــن  أكبــر  خطــر  فــي  تضعهــا  الصحيــة  العاملــة  ى  القــو
ارتفــاع  األزمــة مــن  يصاحــب ظــروف  ى. فضــًا عمــا  العــدو
الوقــت  المنزلــي، فــي  متصاعــد فــي اإلبــاغ عــن وقــوع العنــف 
ســيادة  ذلــك  فــي  بمــا  الخدمــات،  تقديــم  فيــه  ي  يجــر ي  الــذ
الوبــاء  القانــون، والصحــة والحمايــة، وتحويلهــا لمعالجــة ثــار 
العائــات فــي  يتــم فيــه عــزل  ي  الــذ الوقــت  وتداعياتــه. وفــي 
زيــادة ســريعة فــي اســاءة  أيًضــا  منازلهــم، يواجــه األطفــال 

اإلنترنــت. اســتخدام  عنــد  األطفــال  معاملــة 

حــاالت  فــي  ارتفاعــًا  أيضــًا  العراقــي  المجتمــع  شــهد  لقــد 
وفقــًا  المســجلة  الحــاالت  عــدد  بلــغ   ،2020 عــام  االنتحــار 
عمــوم  فــي  حالــة   298 حوالــي  االنســان  حقــوق  لمفوضيــة 
العــراق، 130 حالــة فــي بغــداد، و 68 حالــة فــي البصــرة و 33 حالــة 
والشــنق  الســم  بيــن  االنتحــار  ي قــار.  إذ توزعــت صــور  فــي ذ

   لقــد تجســد دور الحكومــة بهذا الصدد فــي دعم المتضررين 
تقديــم  فــي  الجائحــة  تفشــي  بعــد  التقييــد  اجــراءات  مــن 
ي.  ــواز الم ــاع  ــي القط ــن ف ــى العاملي ــزت عل ــهرية رك ــة ش منح
كذلــك تأجيــل تســديد قــروض صنــدوق االســكان الحكومــي 
ي للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة  وقــروض البنــك المركــز
المبــادرات غيــر متناســبة مــع  لثاثــة اشــهر. وتبقــى مثــل هــذه 
االمــد  علــى  حاجاتهــا  وتلبيــة  الضعيفــة  الفئــات  متطلبــات 
ــة.  ــدة قادم ــدة بعي ــة لم الجائح ــتمرت  اذا اس ــيما  ــد ال س البعي
   علــى صعيــد آخــر،  قامــت الحكومــة فــي كانــون أول 2020 برفع 
العراقــي  الدينــار  مقابــل  االجنبيــة  العمــات  صــرف  ســعر 
يتطلــب تحديــد  الهشــة  ممــا  الفئــات  انعكــس ســلبًا علــى 
ى تعــرض تلــت الفئــات للعــوز نتيجــة زيــادة اســعار المــواد   مــد
الفقــر  الغذائيــة واالساســية للعائلــة العراقيــة وارتفــاع خــط 
الوطنــي فــي العــراق، بينما قامــت الحكومة بزيــادة مدفوعات 
التغيــر فــي ســعر الصــرف.    ي  الحمايــة االجتماعيــة بمــا يســاو

البيئة االسرية

مزيــد  لتحقيــق  المخاطــر  المزدوجــة  االزمــة  ضاعفــت  لقــد 
فاألزمــة  الجنســين.  بيــن  المســاواة  نحــو  التقــدم  مــن 
الموجــودة  المســاواة  عــدم  حــاالت  تعميــق  فــي  أســهمت 
التــي  الضعــف  نقــاط  وكشــفت  المجتمــع،  فــي  اصــًا 
علــى  الوبــاء  تأثيــر  امتــد  لقــد  الوبــاء.  آثــار  ضخمــت  بدورهــا 
أقــل  ادخــار  أقــل،  )كســب  اقتصاديــا  والفتيــات  النســاء 
األعمــال  اإلنجابيــة،  الصحــة  الوظيفــي(،  األمــن  وانعــدام 
الســلطة  اســتخدام  فــي  المســاومة  األجــر،  مدفوعــة  غيــر 
االجتماعــي النــوع  علــى  المبنــي  والعنــف  االســرة،   داخــل 

.
والشــعبية  الحكوميــة  المســاعي  ي تركــز  الــذ الوقــت   وفــي 
ي يحــاول تحقيــق حماية  علــى  تأميــن فــرص العــزل الذاتــي الــذ
ي  وســامة الكثيــر مــن األشــخاص، إال ان ظــروف األزمــات الــذ
بيئــة محفوفــة  تمــر بهــا مجتمعاتنــا الشــرقية،  ربمــا يشــكل 
البيــت مكًانــا  يعــد  النســاء حيــث  بالنســبة آلالف  بالمخاطــر 
المبنــي علــى  أمــن وبوصفــه مكًانــا للتعنيــف والترهيــب  غيــر 
أظهــرت  المعطيــات  هــذه  علــى  وبنــاًء   ، االجتماعــي  النــوع 
المبنــي علــى  األثــر  العربيــة حاولــت توثيــق  دراســات للمــرأة 
الرجــال والنســاء فــي  النــوع االجتماعــي لجائحــة كورونــا-  علــى 
المنطقــة، مــع التركيــز علــى األدوار والمواقــف والممارســات 
ــرأة الم ــد  ــف ض ــين والعن ــن الجنس بي ــاواة  ــة بالمس  المتعلق

.
ان  الــى  للمــرأة،  المتحــدة  األمــم  دراســة  توصلــت  وقــد 
الرعايــة غيــر المدفوعــة  زيــادة عــبء  الجائحــة أســهمت فــي 
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 30% ان  العالمــي،  القيــم  لمســح  وفقــًا  يعتقــد  الدولــي، 
شــريكه الرجــل  يهــزم  أن  المبــرر  مــن  يــرون  النــاس   مــن 

فحســب،  النســاء  تهــدد  ال  والمواقــف  الســلوكيات  هــذه   .
النســاء  أيًضــا، ال ســيما عندمــا تواجــه  أطفالهــن  بــل تهــدد 
حــاالت  أو  واألعاصيــر  الــزالزل  مثــل  والكــوارث  الصدمــات 
ئ الصحية. وعلى الرغم من الســابق ألوانه الحصول  الطــوار
علــى بيانــات شــاملة، فــان هنــاك بالفعــل العديــد مــن التقاريــر 
المثيــرة للقلــق بشــأن زيادة العنف ضد النســاء حــول العالم. 
البلــدان بعــض  فــي  عنهــا  المبلــغ  الحــاالت  تضاعفــت   إذ 

ارتفــاع  الكثيــر مــن األدلــة حــول  الناحيــة األوليــة وردت   .  ومــن 
التقاريــر حــول  حــاالت العنــف والتــي عكســتها مجموعــة مــن 
ــرص  ــن وقب ــدا والصي ــل وكن ــن والبرازي ــن األرجنتي ــم – م العال
المتحــدة  والواليــات  وإســبانيا  وإيطاليــا  وألمانيــا   وفرنســا 
ــدة  المتزاي ــي  المنزل ــف  ــاالت العن ــن ح ــت م ــط ثاب ــاك نم – وهن
جائحــة  عــن  الناجمــة  العــزل  حــاالت  بســبب  عنهــا  المبلــغ 

ونــا.  ر كو

التــي تواجــه المجتمــع العراقــي  الكبيــرة  ولعــل مــن المخاطــر 
وقبــل ارهاصــات جائحــة كورونــا انخفــاض معــدالت مشــاركة 
البالغيــن،  ى العاملــة.  إذ كمــا فــي مشــاركة  القــو الشــباب فــي 
ى العاملــة علــى  القــو تزيــد معــدالت مشــاركة الشــباب فــي 
بالضــرورة  الشــابات مــع ذلــك، ال توجــد  معــدالت مشــاركة 
مشــاركة  معــدالت  فــي  االتجاهــات  بيــن  طرديــة  عاقــة 
مشــاركة  معــدالت  وبيــن  العاملــة  ى  القــو فــي  الشــباب 
البالغيــن.  ففي العراق، تتناقص معدالت مشــاركة الشــباب 
ى العاملــة بســرعة أكبــر مــن البالغيــن، حيــث اســتمر  فــي القــو
معــدل مشــاركة الشــباب فــي العمــل باالنخفــاض، مــن 64 
ــدل  ــض مع ــي عــام 2017 ، وانخف ــى %49   ف ــي عــام 2005  إل % ف
الفتــرة نفســها مــن %18  إلــى  5 %  مشــاركة الشــابات خــال 

المشــاركة فــي ظــل  انخفــاض مســتويات  المتوقــع  ومــن   .
الــى حوالــي  الفقــر  وارتفــاع معــدل  تداعيــات جائحــة كورونــا 

 .31.7%

الفئات الهشة

تمتــد آثــار االزمــة فــي بعــض البلــدان والمجموعــات عبــر االثــار 
الســلبية العميقــة والصعبــة   لألزمــة علــى بعــض الشــرائح 
األزمــة  تصاعــد  بمجــرد   ، المثــال  ســبيل  علــى  والفئــات،  
بــدأت   ، وأوروبــا  آســيا  فــي  البلــدان  مــن  عــدد  فــي  الصحيــة 
االقتصاديــة  ى  العــدو آثــار  مــن  بالتحــوط  الناميــة    البلــدان 
الفيــروس  ي تأثيــر ملحــوظ علــى الصحــة العامــة مــن  قبــل أ

ي. ولعل أهم األســباب المؤدية  النار والرق والغرق والطلق 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  االثــار  الظاهــرة  هــذه  ارتفــاع  الــى 
والنفســية، حيــث ارتفعــت معــدالت الفقــر والبطالــة وازديــاد 
الســيئ للتكنولوجيــا واالســتخدام  ي  االســر العنــف   حــاالت 

.
عــدد  متوســط    يبلــغ  العالمــي،  الصعيــد  علــى 
العمــل  وفــي  أجــر  بــدون  يعملــن  الائــي  النســاء 
الرجــال عمــل    متوســط  ضعــف   2.5 حوالــي   المنزلــي 
ى العاملة،  . حيث يؤثر هذا العدد على مشاركة المرأة في القو
ويحــد مــن فرصهــم فــي تخصيــص  يعيــق إنتاجيتهــم  حيــث 
المــدارس علــى رعايــة األطفــال حيــث  أثــر اغــاق  الوقــت. كمــا 
 أنها توفر معظم الرعاية في أســرهم ألطفالهم وكبار الســن
ى، فــإن عــدم  أمــا فيمــا يتعلــق بأوجــه عــدم المســاواة األخــر  .
ــن أن  ــززة يمك ــدرات المع الق ــي  ــين ف ــن الجنس بي ــاواة  المس
كانــت  إذا  الجائحــة  أثنــاء  المتخــذة  التدابيــر  بســبب  تتفاقــم 
التمكيــن. وفــي ظــل هــذه الظــروف،  األســر تفتقــر إلــى عناصــر 
المشــاركة  والحــد مــن  النســاء،  زيــادة عبــئ  ســوف تشــهد 
ــززة  ــدرات المع الق ــد  ــة – وتقيي ــل واإلنتاجي ــي العم ــة ف الفعال
فــي  إمكاناتهــم  بأقصــى  العيــش  فــرص  مــن  يحــد  ممــا   ،-
تشــارك  المتحــدة  الواليــات  فــي  منازلهــم.  وفــي  العمــل 
المــرأة المتزوجــة ب %60 مــن قــوة العمــل غيــر مدفوعــة األجــر 
بــدوام كامــل. إذا مــا بقــي  الذيــن يعملــون  بيــن األزواج  حتــى 
الرعايــة والعمــل  النســبي لألعبــاء نفــس احتياجــات  التوزيــع 
الــى 20 ســاعة  غيــر مدفــوع األجــر، ســترتفع ســاعات العمــل 
ســاعة   12 زيــادة  يعنــي  وهــذا  الوبــاء،  خــال  األســبوع  فــي 
وبــدون  للرجــال.   أكثــر  ســاعات   8 و  للنســاء  األســبوع  فــي 
ترتيبــات دقيقــة ومرونــة فــي ســاعات العمــل، مــن المحتمــل 
العمــل  عــن  مؤقًتــا  التوقــف  إلــى  الزوجيــن  أحــد  يضطــر  أن 
ــي  ــة ف ــاط المعزوف ــبب األنم ــه. وبس أو تقليل ــر  ــوع األج المدف
المــرأة،  تقســيم العمــل، فــان مــن المرجــح يقــع العــبء علــى 
المــرأة فــي العمــل غيــر المدفــوع فــي  حيــث يشــكل اســتمرار 
ومشــاركتها فــي صنــع  التفاوضيــة  أســرتها تحدًيــا لقوتهــا 

ي. األســر القــرار 

النــوع  أســاس  علــى  المبنــي  العنــف  ان  شــك  مــن  وليــس 
للتمكيــن  المعوقــة    األشــكال  أقســى  يمثــل  االجتماعــي 
التقاليــد  تأثيــر  ويعكــس  المســاواة  عــدم  مــن  يزيــد  فهــو   -
ــرش  التح ــى  ــرعية عل ــي الش ــي تضف الت ــة  ــراف االجتماعي واألع
الثلثيــن  مــن  وأكثــر  بــل   – النســاء  ثلــث  مــن  أكثــر  والتمييــز. 
أو  ي  الجســد العنــف  مــن  عانــت   - الــدول  بعــض  فــي 
هــذه  ان  إذ  شــريك،  غيــر  شــخص  يمارســه  ي  الــذ الجنســي 
مــن  إدامتهــا  يمكــن  المــرأة  ضــد  العنــف  مــن  االشــكال 
الصعيــد  علــى  االجتماعيــة.  المواقــف  أو  المعاييــر  خــال 
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يكافحــون  المســنون ال  وفــي مقدمتهــم  الهشــة  فالفئــات 
مــن  ولكــن  الصحيــة  المخاطــر  مواجهــة  مــن  فقــط 
المحتمــل يكونــوا ايضــا أقــل قــدرة علــى دعــم أنفســهم فــي 
ــد ال  ــا، ق ــم أيض ــردين فه ــا المش أم ــة.  ــر العزل ــة مخاط مواجه
المناســب لديمومــة حياتهــم،  الملجــأ  يســتطيعون تأميــن 
الفيــروس. ويمكــن أن  أكثــر عرضــة للتعــرض ألخطــار  وهــم 
ي اإلعاقــة غيــر قادريــن بالحصــول علــى  يكــون األشــخاص ذو
ــي.  ــتبعاد االجتماع ــبب االس ــرة بس ي والمناص ــو الحي ــم  الدع
االحتجــاز  المهاجريــن مراكــز  الســجون، فــي  األشــخاص فــي 
أو فــي مؤسســات الصحــة العقليــة يمكــن أن يواجــه خطــر 
بالفيــروس بســبب إلــى الطبيعــة المحصــورة  أكبــر لإلصابــة 

للمبانــي.

شبكات األمان وًالحماية االجتماعية

االثــار  لمواجهــة  وطنيــة  وبرامــج  سياســات  تبنــي  ان  يبــدو 
االزمــات  تفاقــم  عــن  الناجمــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
بلــورت شــبه اجمــاع علــى ضــرورة توفيــر قــدر أكبــر من شــبكات 
األمــان والحمايــة االجتماعيــة للفئــات المتضــررة جــراء االزمــة 
الحــد مــن تعاظــم  ارتبطــت بالضــرورة فــي  وتداعياتهــا، حيــث 
وطأتهــا.  مــن  والتخفيــف  الســلبية  االجتماعيــة  الظواهــر 
ولعــل اهــم تلــك السياســات االجتماعيــة هــو دعــم شــبكات 
ــة  ــج الممول البرام ــن  ــزم م ــل بح ــي تتمث الت ــي  ــان االجتماع األم
التمويــل  األولــى فضــًا عــن قــدر مــن  بالدرجــة  الدولــة  مــن 
او  ــمية(،  الرس ــر  ــة )غي ــر الحكومي ــات غي ــره المنظم ي توف ــذ ال
المقدمــة فــي إطــار المعونــة مــن خــال الشــبكات الخاصــة 

وغيرهــا(.    االجتماعيــة  والمســاعدات  )التأمينــات 

العــراق فــي  االجتماعــي فــي  األمــان  اعتمــدت شــبكات  لقــد 
فــي  األساســية  االليــات  مــن  مجموعــة  علــى  االزمــة  ظــل 
برامــج  او  األساســية  الخدمــات  دعــم  فــي  برامجهــا  تنفيــذ 
برامــج  او  الغــذاء(  الصحــة/  )التعليــم/  المســاعدات 
المســاعدات والتحويــات الماديــة والعينيــة للفئات شــديدة 
علــى  مســاعدتها  يمكــن  التــي  للفئــات  والبرامــج   الفقــر، 
ــث  ــي. حي ــاج االجتماع ــهيل االندم ــة وتس ــن االزم ــف م التخفي
التماســك  مــن  حالــة  العراقــي  الواقــع  معطيــات  أظهــرت 
والتكافــل والتضامــن المجتمعــي لمواجهــة تداعيــات االزمــة 

والمعيشــية. الصحيــة  المجــاالت  فــي  ســيما  ال 

ــن  ــة م ــة الوطني ــة االجتماعي ــبكة الحماي ــد ش ــراق تع الع ــي  ف
عــدد  بلــغ  التــي   االجتماعــي  األمــان  شــبكات  مكونــات  أهــم 
المشــمولين فيهــا حوالــي )1.4( مليــون عائلــة عــام 2020. إذ 

الناميــة ضربــت بعــض  البلــدان  التأثيــرات فــي  نفســه. بعــض 
الجائحــة.  ى  المفاصــل حتــى قبــل عــدو

العــراق يفتقــد إلــى  الدولــي عــام 2021، ان  يظهــر تقريــر للبنــك 
يمكــن   

ٍ
ومتســاو اجتماعيــة شــامل، منصــف  نظــام حمايــة 

ي اإلعاقــة  مــن اســتيعاب الصدمــات وحمايــة المســنين وذو
الحيــاة كاألرامــل واأليتــام وغيرهــم. وعلــى  والباقيــن علــى قيــد 
الماليــة  االســتدامة  وصعوبــة  العاليــة  الكلفــة  مــن  الرغــم 
للنظــام الحالــي، فانــه يعانــي مــن تغطيــة منخفضــة يســتفيد 
ــن  ــي 3 مايي ــام  (حوال الع ــاع  ــي القط ــاس موظف ــا باألس منه
ألــف شــخص فقــط مــن  شــخص)  فــي مقابــل حوالــي 200 
موظفــي القطــاع الخــاص بينمــا ال تشــمل التغطيــة حوالــي 5 
ماييــن آخرين. كما يواجــه نظام الحماية االجتماعية تحديات 
الــى تفاوتــات كبيــرة  ي  يــؤد ى ممــا  اقتصاديــة واجتماعيــة أخــر
والخــاص فحســب،  العــام  القطاعيــن  بيــن موظفــي  ليــس 
النظــام المســتفيدين مــن  األفــراد  بيــن مختلــف   بــل كذلــك 

التقاعــد  لنظــام  الحالــي  التصميــم  ينتــج  آخــر،  صعيــد  علــى 
التقاعــد  التحفيــز علــى  المثــال،  حوافــز ســلبية. علــى ســبيل 
الخــاص  القطــاع  تنميــة  تعتــرض  التــي  والعقبــات  المبكــر، 
العــام. وال يوفــر نظــام  نظــرًا ألفضليــة العمــل فــي القطــاع 
الحالــي للمنتفعيــن معاشــات كافيــة ويمكــن تقديــر  التقاعــد 
القضايــا تشــكل تحديــات  التقاعــد. كل هــذه  حجمهــا قبــل 
ي المائــم  مهمــة تعتــرض طريــق تكويــن رأس المــال البشــر

ــراق.  الع ــي  ف

الشــرائح  لجميــع  خطيــرًا  تحديــا  كورونــا  جائحــة  مثلــت  لقــد 
مــن  تعانــي  التــي  البلــدان  فــي  ولكــن  االجتماعيــة.  والفئــات 
تفاوتــات عالية حســب الطبقــة أو العمر أو الجنس أو العرق 
التأثيــرات عميقــة وشــديدة  أو حالــة اإلقامــة، يمكــن ان تكــون 
البلــدان، هنــاك  ى القصيــر. فــي كثيــر مــن  المــد علــى األقــل فــي 
وبشــكل غيــر متناســب  يتأثــرون فعليــًا  مجموعــات معينــة 
الســن،  كبــار   :  Vulnerable Groups الهشــة  الفئــات  وهــم 
المهاجــرة،  األســر  الشــباب،  العمــال  المعاقــون،   النســاء، 
الذيــن يعيشــون فــي  العمــال غيــر المحمييــن، واألشــخاص 
أو  ــم  ى له ــأو ــن ال م الذي ــخاص  ــات، واألش ــئ والمخيم الماج
الذيــن يعانــون مــن  يعيشــون فــي حالــة تشــرد، واألشــخاص 
مشــاكل صحيــة أساســية. ويبــدو أن األمــراض المصاحبــة 
التأثيــر الســلبي للفيــروس، مــع المشــكات الصحيــة  تتجــاوز 
تميــل  االجتماعيــة:  بالهشاشــة  ترتبــط  التــي  األساســية 
ا بين األشــخاص  القضايــا الصحيــة إلــى أن تكــون أكثــر انتشــاًر
الدخــل  ي  أو مــن المجموعــات مــن ذو مــن األقليــات العرقيــة 

المنخفــض.   
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الطبيــة  والخدمــات  الطعــام  بمــا فــي ذلــك توصيــل  عامــة، 
والتضامــن  المشــتركة  المســؤولية  عمــق  مجســدين 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  لآلثــار  االســتجابة  االجتماعــي: 
واالســر  للخطــر،  المعرضــة  واألســر  األفــراد  علــى  للجائحــة 
األوليــة  الصحيــة  الخدمــات  عــن  فضــًا  الدخــل،  منخفضــة 
الكثافــة مثــل العشــوائيات واحزمــة  فــي المجتمعــات عاليــة 

الحضريــة. المناطــق  الفقــر فــي  وجيــوب 

الرغــم  -علــى  العاملــة  النســائية  المنظمــات  لعبــت  كمــا 
التماســك  المحــدودة- دورًا فاعــًا فــي تعزيــز  مــن مواردهــا 
الخطــوط  فــي  المنظمــات  كانــت  مــا  ــا 

ً
وغالب المجتمعــي، 

األكثــر  األشــخاص  بدعــم   - المجتمــع  الســتجابة  األماميــة 
ــا العنــف  المــاذات لضحاي تضــررًا مــن جــراء األزمــة ، وتأميــن 
النســاء فــي مجــال  الــى  التثقيــف  رســائل  وتوجيــه  المنزلــي، 

العامــة.  الصحــة 

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  كرســت  المســار،  هــذا  وفــي 
االجتماعــي  التماســك  علــى  الحفــاظ  فــي  أيضــا  جهودهــا 
التباعــد  بيــن األفــراد والعائــات خــال فتــرات الحظــر لتأميــن 
المؤسســات  قدمــت  الفتــرات،  هــذه  وخــال  االجتماعــي. 
ودروس  افتراضيــة،  المجتمعيــة خدمــات  والمراكــز  الدينيــة 
ــف  الهات ــر  ــة عب ــاالت منتظم ــام باتص ــاد والقي ــات إرش وجلس
والرســائل النصيــة القصيــرة وعبــر اإلنترنــت، مــن أجــل تعزيــز 
كمــا  العزلــة.  مشــاعر  وتقليــل  المجتمــع  ووحــدة  ســامة 
المجتمــع  فــي  الفاعلــة  ى  والقــو الشــباب  شــبكات  فعلــت 
والشــعور  التفاعــل  تعزيــز  لضمــان  جديــدة  طــرق  بتوفــر 

اإلنســاني. االمــن  وتأميــن  بالوحــدة 

المجتمعيــة  المنظومــات  جســدتها  التــي  الرؤيــة  وهــذه 
التقليديــة منهــا والحداثيــة عبــر سلســلة اإلجــراءات العفويــة 
اختبــار  بوضــوح إعــادة  االزمــة مثلــت  والمنتظمــة لمواجهــة 
ي وجوهــره  حقيقــي إلرادة وثقــة المجتمــع بنســيجه الحضــار
متماســكة  مظلــة  ليشــكل  الرســالي  وامتــداده  القيمــي 
ى  ــو ــن أق ــق م ــه بح ــتقبلية. إن ــة والمس الحالي ــال  ــي األجي تحم
التــي تتطلــب باســتمرار  المــال االجتماعــي،  االختبــارات لــرأس 
واألوســاط  -الحكومــات  الفاعلــة  الجهــات  جميــع  حشــد 
ومنظمــات  العمــل  وأصحــاب  والشــركات  األكاديميــة 
المحليــة  والمجتمعــات  المدنــي  والمجتمــع  العمــال 
ــدة  ــرق جدي ــن وبط ــن التضام ــواء م ــي أج ــل ف ــراد -للعم واألف
العــام وتقديــم دروس  وخاقــة ومدروســة لخدمــة الصالــح 
التــي نتمســك بهــا  القيــم  وقصــص نجــاح معبــرة عــن جوهــر 

اإلنســانية. أجــل  مــن 
التــي تــم تأشــيرها  المشــكات  بــرز  أ االتــي  الجــدول  ويوضــح 
التنميــة  ى  مســتو علــى  االزمــة  فتــرة  خــال  بــرزت  والتــي 

واالجتماعيــة. البشــرية 

لعبــت دورًا مهمــًا فــي اســتدامة االســتجابة والتخفيــف مــن 
كاهــل االســر األشــد فقــرًا.    

أظهــره  ممــا  الرغــم  وعلــى  ًالغذائــي  االمــن  صعيــد  وعلــى 
االمنيــن  غيــر  نســبة  ان   2016 لعــام  الغذائــي  االمــن  مســح 
الهشــة تشــكل  االســر  وان نســبة   ، بلغــت  )2.5%(  غذائيــا 
حوالــي )%53( ، وهــو مــا يجعــل احتمــال تأثيــر  االزمــات عليهــم 
ــر  ــع تظه الواق ــات  ــان معطي ــراء ف ــى فق ال ــم  ــريعا لتحوله س
النســبي وانســيابية متوازنــة فــي تأميــن  حالــة مــن االســتقرار 
أســهمت  كمــا   . واالغــاق  الحظــر  ظــروف  رغــم  المــواد 
ًالبطاقــة ًالتموينيــة التــي تشــمل حاليــا أكثــر مــن )%95-90( من 
الحاجــات  العــراق قدرتهــا علــى تغطيــة  الكلــي لســكان  العــدد 
الماليــة. المــوارد  الرغــم مــن شــحة  االساســية للفقــراء علــى 

للجائحــة  والمجتمعيــة  الرســمية  االســتجابة  كانــت  لقــد 
االتجاهــات.  كافــة  وفــي  ســريعة  الفقــر  ى  مســتو علــى 
االزمــة إلجــراءات  بالرغــم مــن إعاقــة  المثــال،  فعلــى ســبيل 
انهــا  الفقــر، إال  تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتخفيــف مــن 
المناطــق  اســتهداف  علــى  قائمــة  منهجيــة  علــى  ركــزت 
الفقــر  بنــاًء علــى )نســبة  العــراق  الفقيــرة فــي  والمجتمعــات 
ومســتويات الحرمــان وعــدد الســكان والخدمــات المتوفرة(. 
يتــم مــن خالهــا  التــي  الفنيــة  ومــن خــال عــدد مــن اإلجــراءات 
العــراق، وهــذا  ى  النواحــي األكثــر حرمانــا علــى مســتو تحديــد 
علــى  اعلــى  اســتهدافا  القــرار  وأصحــاب  للمعنيــن  وفــر  مــا 
الفقــراء  أماكــن  )تحديــد  والمحافظــة  العــراق  ى  مســتو
تــم  مــا  ذلــك  الــى  يضــاف   . لهــم(  الســريعة  واالســتجابة 
التموينيــة  البطاقــة  العمــل عليــه ضمــن لجنــة اصــاح نظــام 
ــز  ــم وترك ــمولة بالدع ــر المش ــات غي الفئ ــتبعاد  ــال اس ــن خ م

األكثــر فقــرا.  الفئــات  الدعــم علــى 

دور المجتمع المدني

والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  الجائحــة لعــب  وفــي ظــل   
ــة  الديني ــات  ــة والمؤسس ــات المجتمعي ــعبية، المنظم الش
والوطنــي  المحلــي  ى  المســتو ا حيوًيــا علــى  العــراق دوًر فــي 
الفئــات األكثــر هشاشــة مــن الســكان، حيــث  فــي مســاعدة 
االقتصاديــة  الفــرص  المجموعــات فــي توفيــر  تنشــط هــذه 
وفقــًا للســياقات  االســتجابات  وتكييــف  المعيشــة  وســبل 
العديــد  فــي  المنظمــات،  هــذه  المجتمعيــة.  والظــروف 
أو  األولــى  االرتــكاز  نقطــة  كانــت  العالــم،  فــي  المواقــع  مــن 
الجائحــة،   التــي يرجــع لهــا األفــراد والعائــات حــول  الرئيســة 
قدمــوا خدماتهــم كقنــوات اتصــال رئيســة لتأميــن الخدمــات 
الحجــر  وتدابيــر  القائمــة  النظافــة  الصحيــة، عبــر ممارســات 
خدمــات  يــؤدون  المتطوعيــن  مــن  جيــوش  إنهــم  الصحــي. 
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بعــد تحريــر المحافظــات مــن المجموعــات االرهابيــة، مــا تــزال 
نســبة كبيــرة مــن الســكان عرضــة للخطــر بســبب اإلخفاقــات 
الناجمــة عــن االختــاالت البنيوية في بنية االقتصاد والفســاد 
االجتماعيــة.   السياســات  تنفيــذ  وضعــف  ي  واإلدار المالــي 
ــدول  ــي ج ــب" ف الرك ــف  ــد خل ــرك أح ــدم ت ــدأ "ع ــى مب ــد عل للتأكي
الذيــن  التنميــة المســتدامة 2030، يحتــاج األشــخاص  أعمــال 
إلــى  شــديد  وحرمــان  واقصــاء  تهميــش  مــن  يواجهــون 
أرًضــا،  يملكــون  ال  الذيــن  األشــخاص  مثــل  خــاص،  اهتمــام 
ويعيشــون فــي أســر كبيــرة والذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
باســتمرار  المعرضــة  الفقــر  واحزمــة  وجيــوب  العشــوائية 

بــات. ا لاضطر
    إن تقويــة وتوســيع نطــاق االســتجابات متعددة القطاعات 
التــي تعالــج األســباب الجذريــة لمواطــن الضعــف وتســتند 
هــذا  فــي  تســير  المعيشــية  األســر  ســمات  تحديــد  إلــى 
الُنهــج علــى مجموعــة أوســع  االتجــاه. إن تطبيــق مثــل هــذا 
أن  وهــذا مــن شــأنه  المبتكــرة  االجتماعيــة  السياســات  مــن 
األوجــه  المتعــددة  الضعــف  نقــاط  معالجــة  فــي  يســاهم 

أكثــر فعاليــة. بشــكل 
الديموغرافي: الضغط 

ومعظــم  مرتفــع،  ســكاني  نمــو  بمعــدل  العــراق  يتمتــع 
الكبيــرة فــي  األســر  حيــث تميــل  بالســكان.   البــاد مكتظــة 
وأكثــر  أفقــر  أن تكــون  آخــر، إلــى  ي مــكان  أ العــراق، كمــا فــي 
األساســية مــن  االنســانية  الضروريــات  اشــباع  حرماًنــا مــن 
الفقــراء  يعيــش  أن  أيًضــا  المرجــح  ومــن  الصغيــرة.  األســر 
نقــص  مــن  وتعانــي  إليهــا  الوصــول  يصعــب  مناطــق  فــي 
ــة  النظيف ــاه  المي ــدادات  ــرق وإم ــل الط ــة مث التحتي ــة  البني ــي  ف

األساســي.  التعليــم  ومرافــق  الصحيــة  والرعايــة 

الفئــات  التنمويــة    السياســة  تســتهدف  ان  البــد  وهنــا 
االعتبــار  بنظــر  تؤخــذ  وأن  فعــال،  بشــكل  واألشــخاص 
المصممــة  األحــكام  تكييــف  ويتــم  الخاصــة  ظروفهــم 
حيــث توفــر  التنفيــذ.   وطــرق  التدخــات  خصيًصــا فــي  لهــم 
هــذه السياســة، فرصــة إلدماجهــم والتحكــم فــي مســارات 
سياســات  فــي  وتضمينهــا  اإلنجابيــة  والصحــة  الســكان 
التنميــة، وبمــا يســاعد فــي تحقيــق االســتقرار الفعــال للنمــو 
ــرية  البش ــة  التنمي ــب  ــيع مكاس ــراق وتوس الع ــي  ــكاني ف الس

امتها. اســتد و

خامسًا- التحديات االستراتيجية 
وفرص بناء  سياسة وطنية 

للتنمية البشرية واالجتماعية

العــراق مــن تقــدم نســبي فــي بعــض  أحــرزه  الرغــم ممــا  علــى 
يواجــه تحديــات  يــزال  البشــرية لكنــه مــا  التنميــة  مؤشــرات 
عصفــت  التــي  المتاحقــة  األزمــات  بســبب  اســتراتيجية، 
بالبــاد منــذ عــام 2014، وجائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن أزمات 
الــى  الفقــر مــن 23%  انخفضــت معــدالت  اقتصاديــة 2020. إذ 
المجموعــات  احتــال  ســبقت  التــي  الســنوات  خــال   18%
وتــم إحــراز تقــدم نســبي  المحافظــات.  اإلرهابيــة لعــدد مــن 
فــي معالجــة الفقــر بطــرق متعــددة، وتعزيــز بيئــة مواتيــة بعد 
اســتقرار األمــن وتوســيع البنيــة التحتيــة، وتحســين المعرفة 
وال  االجتماعيــة،  الخدمــات  فــي  واالســتثمار  والمهــارات، 

واإلســكان.  والتعليــم  الصحــة  ســيما 

التحديات

يــزال مرتفًعــا، كمــا تتســع  الدخــل والفقــر متعــدد األبعــاد مــا 
مســتويات  علــى  يؤثــر  بشــكل  المســاواة  عــدم  مســاحة 
فــي  بخســارة  تســبب  ممــا  العــراق،  فــي  البشــرية  التنميــة 
العراقيــة  الحكومــة  وتــدرك  البشــرية.  التنميــة  قيمــة دليــل 
وخطتهــا   2030 لعــام  رؤيتهــا  فــي  وتهــدف  ي،  التحــد هــذا 
االجتماعــي  التحــول  تحقيــق  إلــى  األجــل  المتوســطة 
ــع  ــر بجمي الفق ــن  ــف م التخفي ــى  ي إل ــؤد ي ــا  ي، وبم ــاد واالقتص

المســاواة. عــدم  مــن  والحــد  أشــكاله 

الهشاشة المتعددة

التــي تعانــي  ــا مــا تكــون أكثــر المناطــق فقــرًا وحرمانــًا هــي 
ً
    غالب

مــن ضعــف االمــن االنســاني واالنعــدام األمــن الغذائــي وهــي 
والصدمــات  واالهتــزازات  األكثــر عرضــة للصدمــات  الفئــات 
االقتصاديــة  واألزمــات  واالوبئــة  اإلرهــاب  مثــل  الخارجيــة 
الســكان فــي  أكبــر علــى قــدرة  بشــكل  يؤثــر  والجفــاف ممــا 
الخــروج مــن براثــن الفقــر والحرمــان. وترتبــط الصدمــات األكثر 
واالقتصاديــة،  واألمنيــة  الصحيــة  الظــروف  بتغيــر  ا  انتشــاًر
ويزيــد مــن  اإلنســاني  األمــن  يؤثــر علــى فــرص تحقيــق  ممــا 

والهشاشــة. الضعــف  نقــاط 

ــن  ــتويات االم ــي مس ــبي ف النس ــن  ــن التحس ــم م الرغ ــى     وعل
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المشــاركة  المحليــة علــى  الحكومــة  إن تعزيــز قــدرة كيانــات 
النتائــج  مــع  والتعامــل  االســتراتيجية  المســتويات  فــي 
المعقــدة مثــل الحــد مــن الفقــر وزيــادة فــرص العمل ســيعزز 
الذاتــي واإلبــداع إليجــاد حلــول  المبــادرات المحليــة والتحفيــز 

مبتكــرة.

الفرص
 

 لضمــان اســتمرار الفــرص واســتدامة النتائج لتعزيــز التنمية 
يتــم دمــج بعــض العوامــل اإليجابيــة  البشــرية واالجتماعيــة، 
فــي  الوطنيــة  الثقافيــة  القيــم  بعمــق  المتجــذرة  الرئيســة 
ي: لقــد اختــزن العراقيــون منظومــات وذاكــرة  المســار التنمــو
القويــة.  الثقافيــة  جمعيــة مميــزة تعبــر عــن عمــق جذورهــم 
مــن المرجــح أن تســتمر فــي توفيــر فــرص االندمــاج والتكافــل 
والنظــر  اصالتهــا  بســبب  التنميــة إلــى حــد كبيــر  واســتدامة 
ــة  ــة اإليجابي الثقافي ــم  القي ــتعادة  ــا أدوات الس أنه ــى  ــا عل إليه

ــادة.       القي ــاءلة  ــة ومس ــاركة والكرام ــاء والمش ــي العط ف

خطــط  فــي  الهشــة  الفئــات  دمــج  هــو  المهمــة  الخطــوة 
االجتماعيــة  السياســة  أحــكام  بموجــب  المحليــة  العمــل 
هــذا  يتطلــب  الواقــع،  وفــي  القطاعيــة،  واالســتراتيجيات 
خــال  مــن  بهــا  االضطــاع  ســيتم  التــي  األنشــطة  تحديــد 
خطــط التنمية الوطنيــة وتغطيتها في الموازنات الســنوية. 
التنميــة المحليــة، بمــا  علــى ان تحتضــن الجهــات الفاعلــة فــي 
الخــاص، دعــم تنفيــذ  الفاعلــة فــي القطــاع  فــي ذلــك الجهــات 
برامــج  وكذلــك  عملهــا  خطــط  فــي  الســكانية  السياســة 
يمارســون فيهــا  التــي  المجتمعــات  المحليــة فــي  الحكومــة 

أعمالهــم. 

المحليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  قيــام  يتطلــب  كمــا 
أولويــات  بمواءمــة  المانحيــن  مــن  الممولــة  والدوليــة 
التنفيــذ مــع الخطــط المرســومة. فــي إطــار  برامجهــا وطــرق 
بيئــة تمكينيــة مواتيــة للغايــة  بيئــة سياســية مواتيــة: خلــق 
ــد  ــي العدي ــاح ف النج ــرص  ــق ف ــع توثي ــتدامة، م ــة المس للتنمي
الفــرص المتولــدة  التقاريــر العالميــة واإلقليميــة. تتيــح  مــن 
اإلقليمــي  التكامــل  وتعزيــز  الوطنيــة  السياســة  مــن تحــول 
لتكنولوجيــا  التحتيــة  البنيــة  تهيئــة  عــن  فضــًا  والعولمــة، 
ووضــع  الدولــة،  ى  مســتو علــى  واالتصــاالت  المعلومــات 
العــراق  الشــباب العراقــي كمحركيــن لابتــكار فــي إطــار رؤيــة 
القيــم المرتكــزة  عــام 2030، دون اهمــال للتكامــل الفعــال مــع 

التعليــم. علــى 

ضعف سياسة التشغيل الوطنية:

العراقــي  االقتصــاد  المزمنــة فــي  الهيكليــة  االختــاالت  أدت 
الــى تأثيــر واســع فــي ســوق العمــل واتســاع ظاهــرة العمــل 
حصــول  قبــل  البطالــة  معــدالت  وارتفــاع  المنظــم  غيــر 
الجائحــة، وهــذا جعــل ســوق العمــل االكثــر تأثــرًا باإلجــراءات 
الوقائيــة لمواجهــة فايــروس كورونــا واغــاق المؤسســات 
الخــاص ممــا جعــل مــن  القطــاع  االقتصاديــة الســيما فــي 
ي يجــب مواجهتــه، ان  الــذ ي االكبــر  التحــد البطالــة  مشــكلة 
الــى تداعيــات  االحترازيــة  اإلجــراءات  ي  أن تــؤد المتوقــع  مــن 
انخفــاض  ذلــك  فــي  بمــا   ، العراقــي  االقتصــاد  علــى  ســلبية 
ــى  ــة ، وال ــات االقتصادي ــن القطاع ــد م ــو للعدي النم ــدالت  مع
الــى  الناقصــة(   العمالــة  )الســيما  البطالــة  معــدل  زيــادة 

أعلــى.  مســتويات 

العــراق، هنــاك مســتويات عاليــة مــن نقــص العمالــة،    فــي 
ــر  ــف غي ــق وظائ ــم خل يت ــم  ــة، ول الريفي ــق  ــي المناط ــيما ف ال س
العاليــة للشــركات  زراعيــة كافيــة. فضــًا عــن تكاليــف اإلنتــاج 
الحضريــة.  المناطــق  الماهــرة، ال ســيما فــي  والعمالــة غيــر 
التعليــم خــال الســنوات الماضيــة،  الرغــم مــن تحســن  علــى 
القابلــة  والمهنيــة  الفنيــة  المهــارات  تــزال  ال  ذلــك  ومــع 

للتســويق غيــر متوفــرة.

قــدرة  هــو  المجــال  هــذا  فــي  الصلــة  ذو  الرئيــس  ي  التحــد
االقتصــاد علــى خلــق وظائــف جيــدة ودخــل ثابــت للمواطنيــن. 
إذ علــى الرغــم مــن إحــراز بعض التقــدم، إال ان نســبة العاملين 
النظــم مــا تــزال عاليــة. ومــن ثــم ، فــإن خلــق  فــي القطــاع غيــر 
فــرص العمــل وتطويــر المشــاريع وتنميــة المهــارات تظــل 
ي. وهنــا البــد ان تلعــب  التحــد مجــاالت مهمــة لمواجهــة هــذا 
السياســة الســكانية دورًا فاعــًا فــي تعزيــز اإلنتاجيــة وتوليــد 

ارتباطهــا بخلــق فــرص العمــل للشــباب. ــز  الدخــل، وتعزي

ى المحلي: القدرات المحدودة على المستو

الكافيــة  البشــرية غيــر  القــدرات المؤسســية والمــوارد  تحــدد 
فــي  المحليــة  الفاعلــة  الجهــات  ى  لــد النهــوض  فــرص 
ــي  الت ــدروس  ال ــإن  ــك ف ــع ذل ــات، وم ــة السياس ــة صياغ عملي
يســتخلصونها مــن تجــارب التنفيذ اليومية يمكن أن تســاعد 
الكيانــات  تحتــاج  كمــا  المبتكــرة.  السياســات  تحســين  فــي 
بنــاء مهــارات  تقنيــة عاليــة،  أيًضــا إلــى   المحليــة  الحكوميــة 
يتــم تكليفهــا بمســؤوليات أكثــر تحدًيــا لتحقيــق مــا  ويجــب أن 

التشــغيلية إلــى مخرجــات.  المدخــات  يتجــاوز تحويــل 
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التأثيــرات  الــدوران فــي حلقــة مــن  التدهــور لــم تتبــدد فــي المشــهد العراقــي ظــل  الرغــم مــن ان خطــر االنــزالق فــي دوامــة  علــى 
أســهمت فــي  العــراق  امتــداد مســاحة  الشــعبي علــى  والحــراك  التظاهــرات  ان  المعوقــة للتنميــة، إال  الســلبية  والتحديــات 
الوحــدة الوطنيــة و” الســام المجتمعــي”.    ي بشــأن  التركيــز   بالخطــاب السياســي والشــعبي إلــى نقــاش جــد احــداث، تحــّول فــي 
ــت اســتعادتها مــن المجموعــات اإلرهابيــة وهــو خطــاب  التــي تمّ بنــاء الســام المجتمعــي فــي األراضــي  حيــث يســود مفهــوم 
النســيج االجتماعــي الممــزق فــي المجتمعــات المحليــة. وعليــه، يتطلــب مــن صانعــي السياســة أن ال ينظــروا  يســهّل إصــاح 
التركيــز علــى الوحــدة الوطنيــة وبنــاء المواطنــة العراقيــة  بــل االســتفادة منهــا مــن أجــل تعزيــز  أنهــا تهديــد،  إلــى االحتجاجــات علــى 
الحاضنــة للتنــوع وتقليــص تصــورات الحرمــان مــن الحقــوق ضمــن كل مــن جماعات األقليــة وجماعــات األغلبية الممثلة بشــكل 

غيــر نافــع.

وتداعيــات  اإلرهــاب،  مــن  األرض  وتحريــر  االنتصــارات  وبعــد  العراقــي،  المجتمــع  بهــا  يمــر  التــي  التحديــات  جميــع  أمــام      
العراقــي  المجتمــع  ان   يبــدو  الحكومــة،  وتغييــر  الواقــع  ارض  علــى  معطيــات  مــن  عنــه  تمخــض  ومــا  الشــعبي  الحــراك 
المتســاوية. المواطنــة  علــى  ويشــّدد  الطائفية-األثنيــة  الهويــة  شــأن  مــن  يقلــل  وطنــي  مــزاج   نحــو  يتوجــه  وكأنــه   ككل 

تعزيز التنمية البشرية واالجتماعية عبر حلول وطنية ومحلية: 

ــق  ــراق وتحقي الع ــي  ــول ف التح ــز  ــكانية لتحفي ــة الس ــال السياس ــي مج ــات ف التدخ ــاق  ــيع نط ــكارات وتوس ــز االبت ــار تعزي ــي إط ف
البشــرية  التنميــة  وهــي تعزيــز مؤشــرات  العامــة  التوصيــات  يتطلــب مجموعــة مــن  البشــرية،  التنميــة  تقــدم فــي مؤشــرات 
بجميــع أبعادهــا وصورهــا وبنــاء المنعــة )Building Resilience( مــن أجــل الحفــاظ علــى هــذه المكاســب. هنــاك حاجــة إلــى ثاثــة 

ــك.  ــان ذل ــل لضم التدخ ــن  ــتويات م مس

وفعاليتهــا. علــى  باســتمرار لتعزيــز كفاءتهــا  وتكييفهــا  والحلــول  المبــادرات  يتــم تحســين  السياســة،  ى  األول: علــى مســتو
مختلــف  بيــن  الروابــط  تعزيــز  خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق  ســيتم  المؤسســات،  بيــن  المشــترك  والتنســيق  التفاعــل  ى  مســتو

التنســيق.  وتفعيــل فــرص  زيــادة  اســتهدافها عبــر  وتنســيق  السياســات 
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الخــاص فــي  القطــاع  المهــم توســيع نطــاق مشــاركة  مــن 
وتنفيذهــا. حيــث  والبرامــج  والخطــط  السياســات  تصميــم 
اســتثمارات  علــى  التنميــة  نتائــج  مــن  العديــد  ســتعتمد 
فــي  نتائــج  تحقيــق  علــى  القــدرة  أو   / و  الخــاص  القطــاع 

العامــة.  االســتثمارات 

نظام موثوق إلدارة المعلومات والمعرفة:

بعــد تنفيــذ برامــج السياســة الســكانية علــى مــر الســنين، يتم 
توليــد معلومــات ومعــارف مهمــة. ومع ذلك ، نظــًرا لصعوبة 
توفــر المعلومــات الحديثــة وأنظمــة إدارة المعرفــة الحديثــة، 
مــن الصعــب أحيانــا توفيــر  معلومــات من مصــدر واحد يمكن 
أو تقييــم تأثيرهــا.  أن تســاعد فــي تنفيــذ السياســة الســكانية 
التنميــة االجتماعيــة،  المثــال، يعــد رســم خرائــط  علــى ســبيل 
الفئــات  أو  الثــروة  يتــم وضــع المواطنيــن حســب فئــات  حيــث 
الرئيــس  االجتماعيــة واالقتصاديــة، حالًيــا يعتمــد األســاس 
المــوارد  القــرار علــى تخصيــص  وصنــع  المحلــي  للتخطيــط 
فــي  االجتماعيــة  الحمايــة  لتدخــات  المســتفيدين  واختيــار 
ى  إطــار برامــج اســتدامة التنميــة المختلفــة والتدخــات األخــر

علــى هــذه التصنيفــات.

البيانــات الخاصــة بالفئــات الهشــة إمكانيــة دعــم  توفــر قاعــدة 
التنميــة االجتماعيــة إذا كان مــن الممكــن تطويرهــا  تخطيــط 
ــف  ــن مختل ــاطة لتمكي ــاق وبس ــة واتس ــامل بدق ــكل ش بش

البيانــات واالســتعام عنهــا. الفاعلــة مــن إدخــال  الجهــات 

ى من التطور التكنولوجي:  االستفادة القصو

هنــاك فــرص لمواجهــة التحديــات مثــل نــدرة المــوارد ونوعيــة 
التقنيــات  مــن  االســتفادة  خــال  مــن  العمــل  وإنتاجيــة 
إذا  ا  كبيــًر فرًقــا  تحــدث  أن  يمكــن  والتــي  المتوفــرة،  الحديثــة 
ــادرات  المب ــان    ب ــكلة  ــج.  والمش ــكل منت ــتغالها بش ــم اس ت
المحليــة لــم تســتغل هــذه اإلمكانــات بالكامــل. مــع االعتــراف 
التنميــة  اســتراتيجية  مــن  كجــزء  الســكانية  السياســة  بــان 
التنميــة المحليــة والوطنيــة،  المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف 
وهنــا ينبغــي ان   تسترشــد أنشــطة وفعاليــات المشــروعات 
)علــى  الفنيــة  بالدراســات  المثــال،  ســبيل  علــى  التنمويــة، 
الميــاه والطــرق والجســور  المثــال أنظمــة إمــدادات  ســبيل 
اســتخدام  حــول  الفنــي  التوجيــه  المخطــط لهــا علمًيــا مــع 

المحليــة(. المــواد 

ــات  ــزال السياس ــا ت ــتراتيجي، م ى االس ــتو ــى المس ــي: عل الثان
بأجنــدات  مرتبطــة  للتدخــات  متكامــل  كنظــام  التنمويــة 
التدخــات  وســتضمن هــذه  الراهنــة.  المرحلــة  التحــول فــي 
ى الطويل، مع  اســتدامة المكاســب والسياســات على المــد
الجائحــة واالزمــة  التعافــي بعــد  التدريجــي مــن أجنــدة  التحــول 
االقتصاديــة إلــى أجندة التنمية المســتدامة، وســتكون هناك 
وبرامــج  ومنضبطــة،  إلــى سياســات ســكانية فاعلــة  حاجــة 
تتزامــن  الجديــدة  التنميــة  احتياجــات  مــع  والتكيــف  للتغييــر 
الشــباب،  الســكان  مــن  متزايــد  )عــدد  الســريع  التغيــر  مــع 
القيــم  التكنولوجيــة وساســل  الرقمــي والتطــورات  التحــول 

بشــكل متصاعــد(.  المترابطــة 

ى  الحاجــة حاســمة لمواءمــة الحوافــز علــى مســتو     وتبقــى 
الحكومــة المحليــة لتشــجيع االبتــكار فــي السياســات الحالية 
األعمــال  وتصميــم سياســة ســكانية جديــدة لدعــم جــدول 
الحكومــة  تحــرك  وتعزيــز  ي،  التنمــو المشــهد  فــي  التحولــي 

ــاه.  ــذا االتج ــًا به فعلي

المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص: 

األطــر  فــي  للنمــو  رئيســًا  محــركًا  الخــاص  القطــاع  يعــد 
الدولــة  إدراك  مــن  الرغــم  وعلــى  للعــراق.  االســتراتيجية 
الخــاص، فــان خطــوات  ي يلعبــه القطــاع  الــذ الرئيــس  للــدور 
ــر  ي تظه ــذ ال ــت  الوق ــي  ــرة، ف ــت متعث ــة ظل ــة العراقي الحكوم
علــى  وبنــاء  القطاعــات،  بعــض  فــي  مشــجعة  نتائــج  فيــه 
وظلــت  الخــاص  للقطــاع  كامــل  تســخير  يتحقــق  لــم  ذلــك 
الســكانية،  السياســة  تنفيــذ  إطــار  فــي  محــدودة.  ادواره 
الخــاص فــي  الفاعلــة فــي القطــاع  يمكــن ان تســهم الجهــات 
وقــت الحــق  وتســتفيد منهــا فــي  التنميــة  تعزيــز مســارات 
المثــال، فــي بعــض المناطــق،  بطــرق مبتكــرة. علــى ســبيل 
التــي  الشــركات  ســيما  ال  الشــركات،  مــن  العديــد  تطلــب 
التعديــن والبنــاء، مــن  توفــر فــرص عمــل قصيــرة األجــل فــي 
المتقدميــن. وقــد يشــجع ذلــك الشــباب، الذيــن يتــرددون فــي 
القيــام بذلــك، لاشــتراك فــي وبالتالــي،  كثيــر مــن األحيــان فــي 
ــل  ــن قب ــل م ــة أق ــود تعبئ ــع جه ــتراك م ــدالت االش ــد مع تتزاي
الســلطات المحليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر العديــد مــن 
علــى  يســاعدها  مهمًــا  شــريًكا  الخــاص  القطــاع  المناطــق 
ويســاهم  الفقيــرة،  المعيشــية  اشــتراكات لألســر  تغطيــة 
ي  بشــكل فــرد الخــاص علــى مســتويات متعــددة،  القطــاع 
منصــات  خــال  مــن  وكذلــك  الشــركات،  ى  مســتو وعلــى 
شــاملة. فــي حيــن أن هــذا أمر يســتحق الثنــاء، يمكن تحســين 
ى  الخــاص مــن خــال إشــراكه علــى مســتو مشــاركة القطــاع 

ل. التحــو
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ى  يــر التــي  الطريقــة  باختــاف  تختلــف  والتــي  بالشــباب 
أصبــح  إذ  العشــرين،  القــرن  فــي  أنفســهم  الشــباب  بهــا 
وضوًحــا كفئــات محــددة  أكثــر  اليــوم  والشــباب  المراهقــون 
وأنظمــة  التعليميــة،  اإلصاحــات  مــن  بمجموعــة  متأثــرة 
التشــغيل والعمــل، وإعــادة تنظيــم نظــام عدالــة  وظــروف 
ألنشــطة  محــددة  كأنمــاط  بالترفيــه  واالعتــراف  األحــداث، 

وخبراتهــم.   الشــباب 
      لقــد ارتفــع صــوت الشــباب واالهتمــام بهــم بعــد التحــوالت 
السياســية والمتغيــرات الديمغرافيــة ومــا نجــم   بعدهــا مــن 
حــراك شــعبي انطلــق فــي تشــرين األول 2019، حيــث أظهــرت 
مــع  والمقابــات  القطــاع  هــذا  ممثلــي  مــع  المناقشــات 
الشــباب انهــم يرغبــون فــي التغييــر والمشــاركة فــي عمليــات 
األولويــات  مــن  فــان  لــذا  عليهــم.  تؤثــر  التــي  القــرار  صنــع 

ــي: ــة ه الرئيس
ــة 	  ــاة العام الحي ــي  ــم ف ــباب وتأطيره ــاركة الش ــز مش تعزي

السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة
عمل الشباب وقضاياهم االجتماعية واالقتصادية	 
الحياة الصحية بين الشباب	   تعزيز ظروف 
والتنشــئة 	  للشــباب  والثقافيــة  الروحيــة  القيــم  تنميــة 

الوطنيــة
تعلمهــم 	  فــرص  وتأميــن  للشــباب  التعليــم  اســتدامة 

الحيــاة ى  مــد

موجهًــا  الدولــة  دعــم  يكــون  أن  البــد  الســياق  هــذا  وفــي 
والمســتبعدين،  المهمشــين  الشــباب  بشــكل خــاص إلــى 
التــي  النمطيــة  التصــورات  مــن  وتخليصهــم  واحتوائهــم 

ادماجهــم.  خطــوات  تعــوق 

االبتكار في السياسات االجتماعية  

ان مســتويات المرونــة والصمــود التي تحققهــا المجتمعات 
المحليــة المتأثــرة بالنزاع تعتمد بشــكل أســاس على طبيعة 
وديناميتهــا  المعيشــة  مســتويات  علــى  الواقــع  التأثيــر 
األشــخاص  حيــاة  فقــدان  ان  ذلــك  األوقــات.  مختلــف  فــي 
علــى  واألشــخاص  األســر  قــدرات  فــي  تؤثــر  والممتلــكات 
ــا  ــل م ــي مراح ــة ف ــة واالجتماعي ــم االقتصادي ــب أوضاعه ترتي
المســلح  النــزاع  ان تأثيــرات  وليــس مــن شــك  النــزاع.  بعــد 
ــة  ــول مادي ــن أص ــرة م ــه االس ــا تمتلك ــى م ــط عل ــر فق ال تقتص
ــم رأس  ــتنزف تراك ــًا تس ــا أيض ي(، ولكنه ــاد الم ــال  الم )رأس 

ي.  البشــر المــال 

فــي  االبتــكار  يصبــح  المعطيــات  هــذه  مــن  وانطاقــًا 
السياســات االجتماعيــة فــي مرحلــة مــا بعــد االزمــة المحــرك 
ــى  ال ــال  ــراح واالنتق الج ــد  ــج تضمي ــات وبرام ــس لسياس الرئي

البشــرية.  التنميــة 

العودة المستدامة للنازحين والمهجرين 

العــودة  يأمــل الماييــن مــن األشــخاص المشــردين داخلًيــا 
إلــى منازلهــم.  ولكــن فــي العديــد مــن الحــاالت تكــون منازلهــم 
المجموعــات  ضــد  المعــارك  أثنــاء  ُدمــرت  قــد  وأحياؤهــم 
ــار  ــادة اإلعم ــود إع ــت جه ــياق، تكلل ــذا الس ــي ه ــة.  وف اإلرهابي
بإعــادة النازحيــن والمهجريــن قســرًا  الــى مناطقهــم  االصلية 
وقــد تبنــت  الكافــي.    التمويــل  االفتقــار إلــى  الرغــم مــن  علــى 
معالجــة    أجــل  مــن  عليهــا  متفــق  شــاملة  خطــة  الحكومــة 
ي  الــذ عــودة النازحيــن وتحقيــق اإلدمــاج االجتماعــي المترابــط 
يؤثــر علــى المشــردين داخلًيــا والعــودة أو إعــادة إعمــار المــدن. 
األصــل للنازحيــن  بيئــات  الميــدان فــي   كشــفت معطيــات 
اإلعمــار،  برامــج إعــادة  اعتمــاد تراتــب لألولويــات فــي تنفيــذ 
بالحســبان مجموعــة مــن  أخــذة  االندمــاج للنازحيــن  وإعــادة 
ئ األساســية هــي: حجــم الدمــار، واألضــرار فــي مناطــق  المبــاد
ــكات  ــلُّ المش ــروع بح ــا. والش ــن منه النازحي ــدد  ــل، وع األص
شــهدت  التــي  المناطــق  فــي  والمناطقيــة  العشــائرية 
العشــائر فــي  أبنــاء تلــك  بعــض  وتــورط  انقســامًا عشــائريًا 
أبنــاء  الجرائــم ضــد  االنتمــاء للجماعــات اإلرهابيــة، وممارســة 
تلــك المناطــق( لضمــان تحقيــق المســاَءلة والعدالــة، وحــل 

األصــل للنازحيــن.  بيئــات  المشــكات فــي 
الديمغرافيــة: إدمــاج الشــباب وتأطيرهــم  اســتثمار الفرصــة 

الحيــاة العامــة: فــي 

المتعلقــة  والتعاريــف  التصــورات  تبايــن  مــن  الرغــم  علــى 



37

التعليم المهني مرتكز لقوة العمل الجديد: من الطفولة إلى التعليم المهني: 

يمكــن زرع بــذور اإلبــداع وحــل المشــكات والتفكيــر الرقمــي فــي ســن الطفولــة )قبــل 18 ســنة(، دون اهمــال لهــذه الفئــة العمريــة 
اتجــاه جديــد لتلبيــة  الحاليــة تتطلــب دفعــة قويــة فــي  الخيــارات والفــرص  ان  العــراق.  غيــر  البشــرية فــي  كقــوة معــززة للتنميــة 
ا مهمًا  ى العاملــة الرقميــة.  وفــي هــذا المســار، البــد ان يلعــب التعليــم المهنــي دوًر احتياجــات اإلنســان التنمويــة ومتطلبــات القــو

الحيــاة.  ى  فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل والتعلــم مــد

وفــي اطــار مــا تقــدم وفــي ضــوء المناقشــات المســتفيضة لتجليــات وابعــاد ازمــة التنميــة البشــرية واالجتماعيــة  طرحــت دعــوات 
البشــرية المســتدامة.   الركــن األســاس للتنميــة  ي باعتبــاره  البشــر المــال  جــادة لوضــع خطــة تنميــة وطنيــة خمســية لبنــاء رأس 
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