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 نبذة عن مركز الرافدين للحوار
 

ي   ي العراق اليت
ُ�َعدُّ مركُز الرافدين للحوار من المرا�ز النوع�ة �ف

 واالقتصاد�ة واأل�اد�م�ة الناشطة 
َ
ها النخَب الس�اس�ة تجمُع ع� من�ب

ي توج�ه الرؤى والمؤثرة
ي صناعة القرار والرأي العام �ف

فهو مركز  .�ف
، �عمل ع� َ�شِجيع� الِحوارات (THINK TANK) فكري مستقل

ي الشؤون الِس�اِسّ�ِة والَثقافـــ�ـة واالقتصـاد�ة ب�ـن النخـب العـراقــ�ـة؛ 
�ف

 ، ـم المجتم�ي
�
بهدف تعــ��ـز التجـــ��ـة الد�مقـراط�ة، وتحق�ـق الِسل

ات ومسـاعدة مؤسسات الد ي تط��ر ذاتها، من خالل تقد�م الخ�ب
ولة �ف

 للحوار يّتـِسـم 
�
ات�ج�ة؛ لذا �مثل المركز صالونا والرؤى اإلس�ت

بالموضوع�ة والح�ـاد و�ـوظف مخرجاته للضغط ع� صناع القرار 
ي 

النظام  إطار وتوج�ه الرأي العام نحو بناء دولة المؤسـســات، �ف
ام ، وس�ادة القانون، واح�ت  .حقوق اال�سان الد�مقرا�ي

اير)  ي االول من شباط (ف�ب
ي مدينة  2014تأسس المركز �ف

�ف
ي 

وىف ي الفضاء االل��ت
اض�ة �ف ف ع� شكل مجموعة اف�ت النجف األ�ش

، وقد  ف ف والمثقفني ف واأل�اد�ميني تضم عددا محدودا� من الس�اسيني
، ليتم إ�سابها الصفة القانون�ة عن ط��ق 

�
تطورت الفكرة الحقا

ي 
التابعة  NGO دائرة المنظمات غ�ي الحكوم�ة �سج�ل المركز �ف

ي 
 .لألمانة العامة لمجلس الوزراء العرا�ت

ي جنباته الحوار�ة أ��� 
�ضم "مركز الرافدين للحوار" اليوم �ف

ي من التوجهات الس�اس�ة واالختصاصات 
من سبعمائة عضو عرا�ت

األ�اد�م�ة والمذاهب الدين�ة كافة، إذ �مكن �شبيهه بـ "عراق مصغر" 
ة أساس�ة لمواجهة المشا�ل، ات ف فق ف�ه الجميع ع� اعتماد الحوار رك�ي

ي بناء الوطن المزدهر.  
ات�ج�ة، تتناغم ورؤ�ة المركز �ف و�نتاج حلول اس�ت

ي أقسام المركز اإلدار�ة 
موظفا من مختلف  30كما �عمل �ف
 .االختصاصات

ة تحقيق مجموعة من  ف وقد استطاع المركز خالل مدة وج�ي
�سخ�ي الطاقاِت المختلفِة وتوظ�ف مخرجاتها لصالح اإلنجازات ع�ب 

ي التواصِل 
القض�ة العراق�ة، مستف�دا� بذلك من التقن�ات الحديثة �ف



ي العراقس
ينار�وهات كورونا �ف                                                             6 

 
ي مركز القرار ومتجاوزا حواجز الجغراف�ا 

ي مع النخب �ف
وىف االل��ت

 . ي ل��ما تعيق الحوار المبا�ش ورات األمن�ة، اليت  والزمن وال�ف
، بل أقام مجموعة من لم �كتِف المركز بالتواصل اال ي

وىف ل��ت
النشاطات ع� أرض الواقع شملت عددا� من الندوات والمؤتمرات 
ي مجاالت متعددة 

وورش العمل والجلسات الحوار�ة التخصص�ة و�ف
ي وسوق 

منها ع� سب�ل المثال ال الح�: تط��ر القطاع الم��ف
ف   األوراق المال�ة، إنضاج مشار�ــــع المصالحة الوطن�ة والتس��ة بني

ف  ي المركز واإلقل�م، تحسني ف حكوميت ي األزمات بني
الفرقاء والتوسط �ف

 ، ف وقراط�ة اإلدار�ة والروتني القطاعات الخدم�ة والتخلص من الب�ي
، إضافة إ� استقراء العد�د من الملفات  ي

ي والغذاىئ
تحقيق األمن الماىئ

ي  ول والعالقات الخارج�ة والحشد الشعيب الشائكة كالدستور والب�ت
هاوالمنافذ   .الحدود�ة واالستثمار والرعا�ة االجتماع�ة وغ�ي

ف�ما �عد ملت�ت الرافدين للحوار معلما بارزا ضمن ا�شطة 
ي العراق، واال��� سعة وتنظ�ما، 

المركز والذي �عد االول من نوعه �ف
ي تهم البلد،  ي القضا�ا اليت

ف صناع القرار �ف و�ــهدف ا� اثراء الحوار بني
. وتع��ز النقاشات �شأنها، وت ف اء واأل�اد�ميني ات مع الخ�ب  بادل الخ�ب
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 رؤ�ة المركز
ي تتالقح عندها آراء النخب وصناع  المركز هو المحطة اليت
القرار بجميع أط�افها الس�اس�ة والدين�ة والقوم�ة، وِ�َما يوفر من بيئة 
ف تلك اآلراء،  كة بني ُن إ�جاد الفضاءات المش�ت حوارّ�ة إ�جاب�ة ُتْحسِّ

ي بناء 
 .بلٍد مزدهرو�سهم �ف

 رسالة المركز 
ف النخب   �شجيع وتنم�ة الحوارات الموضوع�ة والجادة بني

العراق�ة وصناع، القرار بما �عزز التج��ة الد�مقراط�ة، و�حقق السلم 
ي العراق

، والتنم�ة المستدامة �ف  .المجتم�ي
 

  أهداف المركز  
 �س� المركز ا� تحقيق جملة من االهداف منها: 

االجتما�ي والعمل ع� ادامته، عن ط��ق �شجيع تحقيق السلم  •
ف النخب العراق�ة، ضمن قواعد  الحوار البناء والتبادل الفكري بني

 واطر وطن�ة شاملة. 
ي المجتمع، عن ط��ق  •

تع��ز الشعور بالمسؤول�ة الوطن�ة �ف
صناعة رأي عام باتجاە ادامة التج��ة الد�مقراط�ة، والحفاظ 

ف ع� عالقة متوازنة، وثقة متب ف النخب من جهة، و�ني ادلة بني
 اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى. 

ي وضع حلول للمشكالت  •
مساعدة مؤسسات الدولة وهيئاتها �ف

ي تواجه عملها، من خالل تقد�م الدراسات واالستشارات  اليت
 . ف ف متخصصني ات�ج�ة من قبل باحثني  والرؤى االس�ت

ف ال��انات الس�اس�ة و  • كات بني االجتماع�ة، توسيع قاعدة المش�ت
عن ط��ق توف�ي بيئة حوار�ة محا�دة وموضوع�ة، توجه الحوار 

ي 
 الصالح العام للوطن والمواطن.  بما �صب �ف
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 الوسائل

ه يتوسل الوسائل االت�ة:  
َّ
 من أجل تحقيق أهداف المركز فإن

ي  •
إقامة المؤتمرات والندوات والملتق�ات التخصص�ة �ف

اد�ة والثقاف�ة، المجاالت الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتص
 وتوف�ي التغط�ة اإلعالم�ة المناسبة لها ومتابعة مخرجاتها. 

جمة والمجالت والصحف  • إصدار ال�تب المؤلفة والم�ت
والمنشورات والبحوث باللغة الع���ة او باللغات األخرى، 

 .
�
ون�ا ، أو ال��ت

�
ها ورق�ا  و��ش

ا�ات للتعاون وتوقيع مذكرات تفاهـم مع  • عقُد اتفاقاٍت و�ش
ي ا لمؤسسـات والمنظمـات والمرا�ز المحل�ة والدول�ة اليت

ك مع توجهـات المركز.   �ش�ت
�
 تحمُل توجهـاٍت وأهدافا

ي  •
عقد اتفاق�ات مع الجامعات وال�ل�ات رف�عة المستوى �ف

ي 
كة �سهم �ف العراق وخارجه؛ إلقامة فعال�ات علم�ة مش�ت

 تحقيق اهداف المركز. 
م�ة والفك��ة والثقاف�ة، إ�شاُء دوائر البحوث والدراسات العل •

ي تعزز  و�شك�ل اللجان المتخصصة الدائمة او المؤقتة، اليت
ي 

ي تحقيق أهداف المركز �ف
حركة البحث العل�ي بما �سهم �ف

ق األوسط.  ي تخص العراق ومنطقة ال�ش  القضا�ا اليت
، سواء أ�ان  • ف ف المختلفني عقد حلقات الحوار والتفاهم بني

 أم 
�
؛ لتط��ر آل�ات فهم االخر  اختالفهم إثن�ا أم عرق�ا

�
س�اس�ا

كات الوطن�ة، وجعلها قاعدة  كمقدمة ال�تشاف المش�ت
 . ق لتحقيق االندماج االجتما�ي

ّ
ي حوار بناء خ�

 االنطالق �ف
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 المقدمة

مازال العالم والعراق ع� وجه الخصوص يواجه ازمة غ�ي      
ة ع�  مسبوقة وف��دة من نوعها �سببت بتداع�ات خط�ي
وس   ي العالم بأ�ە إال و�ي ف�ي

المستوى االقتصادي واالجتما�ي �ف
ي  ي اليت

وسات ذات المنشأ الحيوايف كورونا المستجد فهو من الف�ي
نتقال ا� من احداث طفرات عد�دة  تمكنها من اال تتمكن 

ي ز�ادة �عة انتشارها  
اال�سان،  وهناك عوامل بيئ�ة �سهم �ف

ات المناخ�ة، السفر، عادات بعض  كال�ثافة السكان�ة، التغ�ي
ي التعا�ش مع الحيوانات وعدم النظافة خاصة اثناء 

البلدان �ف
الط�ي أو خزن المواد الغذائ�ة، كل هذا أدى ا� ظهور 

ي ال
وسات �شكل اوسع مما �ف  2003سابق وتحد�دا� عا�ي  الف�ي

ي (، إذ 2012و ) ع� MERS) و (SARSاقت� االمر ع� متالزميت
ف اال�سان والحيوان،  التوا�ي إذ ان انتشار العدوى كان محدود بني

ي كوف�د 
ف الب�ش �شكل ��ــــع  19اما �ف   .)1(كان االنتشار بني

ي  ي تناولت الجائحة التداع�ات اليت ركزت الدراسات اليت
ي جوانب مختلفة من ح�اة الناس، االجتماع�ة 

احدثتها �ف
ي 

ة �ف ف واالقتصاد�ة والثقاف�ة والنفس�ة، وقدمت تحل�الت متم�ي
، إال أن ما انجز حول مستقبل العالم ما بعد جائحة  اإلطار هذا 

لنسبة للعراق من كورونا ما يزال محدودا، و�كاد �كون معدوما با
هنا كان البد من �سل�ط الضوء ع� مستقبل أوضاع العراق 

ها تكون سنة خ�ي وفكاك من رقبة هذە 2021خالل سنة 
�
، عل

 االزمة وتداع�اتها. 
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ي العراق
 تطورات إنتشار الجائحة �ف

ي الحادي ع�ش من 
أعلنت منظمة الصحة العالم�ة �ف

وس كورون 2020شهر آذار (مارس)  ا المستجد إ� عن تحول ف�ي
وسات التاج�ة ظهرت  جائحة، إذ �عد سلسلة جد�دة من الف�ي

ي ( ألول
) 31مرة �ف ، و�سبب 2019) كانون االول (د�سم�ب

د  ف نزالت ال�ب اوح بني ي الجهاز التنف�ي ت�ت
وس أمراض �ف الف�ي

 .)2(الشعب�ة ا� أعراض شد�دة تؤدي إ� الوفاە
ي 

وس من أشد األزمات الصح�ة العالم�ة �ف و�عد الف�ي
ف العام  المتحدة بأنها "أ��ب  لألممع�نا الحا�ي فقد وصفها االمني

ي جميع )3(أزمة إ�سان�ة منذ الحرب العالم�ة الثان�ة"
، إذ انت�ش �ف

، إذ أعلنت جامعة "جونز  ي القارات باستثناء القطب الجنويب
ك�ة أن إجما�ي عدد  " األم�ي ف وس  ه��ك�ف االصابات المؤكدة بف�ي

ي جميع انحاء العالم قد بلغت نحو 
كورونا المستجد �ف

) حالة، ف�ما بلغت حاالت الوفاة 55,624,562(
) مليون شخص وهذا 35.9) حالة، وتعا�ف (1,338,100بنحو(
ي ( 20لغا�ة 

�ن الثايف )��ش  .)4(2020 نوفم�ب
) بلغت ف�ه اجما�ي عدد د�سم�ب ( كانون االول 30ولغا�ة 

وس كورونا المستجد بنحو ( ) 595291االصابات المؤكدة بف�ي
والشكالن  .) حالة12813حالة، ف�ما بلغت حاالت الوفاة بنحو (

ي العراق بحسب االشهر و�سبة 
االت�ان يبينان تطور االصابات �ف

ي العراق لغا�ة 
 كانون االول  31الشفاء والرقود والوف�ات �ف

 (  .2020(د�سم�ب
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ي العراق بحسب االشهر ): تطور 1شكل (
وس كورونا �ف خالل  االصابات بف�ي

 2020سنة 

 
ف باالعتماد ع� ب�انات وزارة الصحة العراق�ة  .المصدر: من عمل الباحثني

 
ي العراق 2شكل (

كانون   31لغا�ة ): �سبة الشفاء والرقود والوف�ات �ف
)  االول   .2020(د�سم�ب

ف باالعتماد ع�  ب�انات وزارة الصحة المصدر: من عمل الباحثني
 العراق�ة. 
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 االجراءات الحكوم�ة
ي العراق  

وس �ف اير) (شباط  24بتار�ــــخ بدأ ظهور الف�ي ف�ب
ف،  2020 ي النجف اال�ش

لطالب من الجنس�ة االيران�ة �درس �ف
بعد ذلك تم �شك�ل خل�ة االزمة إذ كان اول قرار لها هو ا�قاف 
ي منتصف شهر آذار (مارس) وغلق 

حركة التبادل التجاري �ف
خمسة منافذ ب��ة مع ايران �شكل تام، ومن ثم حظر دخول 

ف إليها،  11الوافدين من  باستثناء دولة وحظر سفر العراقيني
الوفود الرسم�ة والهيئات الدبلوماس�ة، ومن ثم قرار آخر بغلق 
أما�ن التجمعات العامة كالمجمعات التجار�ة، دور السينما، دور 
، المطاعم، المسابح، قاعات المناسبات  العبادة، المقا�ي

هات، النوادي والمنتد�ات االجتماع�ة حيت إشعار آخر ف  .والمن�ت
فتح المحالت التجار�ة لغرض توف�ي وسمحت قرارات الخل�ة ب

ور�ة، وفرضت حظر تجوال شامل  المستلزمات المعاش�ة ال�ف
ي 

آذار (مارس) ومن ثم قرار تعليق دوام المدارس  17�ف
ي المؤسسات الحكوم�ة إ� 

ف �ف والجامعات، وتقل�ص عدد العاملني
النصف، مع التناوب ف�ما بينهم باستثناء األجهزة األمن�ة 

 �ة. والصح�ة والخدم
ن�سان  21بعدها تم التخف�ف من قيود الحظر بتار�ــــخ 

(اب��ل) وسمحت الحكومة بتجوال السكان خالل ساعات النهار 
عدا يو�ي الجمعة والسبت كان فيهما الحظر شامً�، ومن ثم 
ي  امن مع عطليت ف ف بال�ت عادت لفرض حظر التجوال الشامل مرتني

ة أ ، وع�د االض� ع�ش
�
�ام، وذلك ع�د الفطر خمسة ع�ش يوما

ي 
للحد من التجمعات ثم خففت الحكومة القيود �شكل اوسع �ف
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ي كل 
 �ف

�
منتصف آب (أغسطس)، إذ جعلت حظر التجوال جزئ�ا

ة ل�ً� لغا�ة الخامسة فجرا�  األ�ام من الساعة  و�لغاء أغلب العا�ش
وس كورونا كإعادة  ي ف�ي

القيود المفروضة للوقا�ة من تف�ش
الرحالت الج��ة، و�عادة فتح  األ�شطة ال��اض�ة، واستئناف

�ة أمام حركة التبادل التجاري  .)5(المنافذ الحدود�ة ال�ب
 20ا� إضافة من جهة أخرى فقد سعت وزارة الصحة 

ف بكورونا، تصل السعة ال����ة لها ا�   11مركزا� لعالج المصابني
ألف ��ر، فضً� عن افتتاح عدد من المستشف�ات الم�دان�ة 

الستقبال الحاالت المتوسطة والشد�دة �سعات مختلفة  
ف الحسين�ة والعباس�ة وه�أة  ف المقدستني و�التنسيق مع العتبتني

ي   .)6(الحشد الشعيب
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 ): اجراءات الحكومة العراق�ة لمواجهة جائحة كورونا1جدول (

 

 
المصدر: حسن لط�ف كاظم، التداع�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة لجائحة 

ي  ي العراق، المركز العريب
ودراسة الس�اسات، الدوحة،  ألبحاثكورونا �ف

�ن االول (أ�ت��ر)   .5، ص 2020��ش
 
 
 

االغالق التام من منتصف آذار وشمل االغالق مؤسسات الدولة  • إجراءات اإلغالق 
ي تمس وصول اال�  والمدارس، ولم �سمح إال باأل�شطة اليت

 لالحت�اجات االساس�ة. 
ي ابتداًء من  •

 لألسواقن�سان، والسماح بعودة جزئ�ة  21االغالق الجزيئ
 %. 25والمؤسسات العامة بنسبة 

ي حاالت  • حظر السفر 
ي بالطائرات، إال �ف فرض حظر ع� السفر الداخ�ي والخار�ب

ي ض�قة الستعادة 
ف الذين تقطعت بهم السبل �ف ف العراقيني المواطنني

 خارج البالد. 
ي اقل�م كردستان بتطبيق  • اغالق المدن

ي المحافظات و�ف
بادرت السلطات المحل�ة �ف

ي ع�دي الفطر واالض�، 
ي أ��� من مناسبة، الس�ما �ف

اغالق المدن �ف
ي المدن المقدسة (النجف وك��الء)

 و�خاصة �ف
دعم المؤسسات 

 الصح�ة
ي المحافظات من قبل  •

تقد�م مساعدات عاجلة لمدي��ات الصحة �ف
 الوزارات االتحاد�ة. 

•  . ي  ا�شاء المستشف�ات الم�دان�ة من قبل الج�ش والحشد الشعيب
ف من المعامل التابعة لها،  • ق�ام وزارة الصناعة ب��ادة انتاج االوكسجني

ي بدا�ة االزمة. 
 فضال عن انتاج ال�مامات �ف

دعم الفئات 
رة  المت�ف

 دينار ل�ل شخص.  30000قدمت الحكومة منحة مال�ة  •
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ة  التداع�ات االقتصاد�ة المبا�ش
ي المستوى 

ي �ف اثرت الجائحة وتداع�اتها �شكل سليب
ي ومن ثم ع� دخل اال�ة وخاصة 

ي للمواطن العرا�ت
المع��ش

ي أغلب اال�شطة 
ي القطاع الخاص و�ف

ي �عمل افرادها �ف اال� اليت
 ع� مؤ�ش الناتج 

�
االقتصاد�ة والتنم��ة، وكان ذلك واضحا

ي من عام  باألسعار المح�ي االجما�ي 
ف االول والثايف الجار�ة للفصلني

 2019عند مقارنته بفصول السنة المناظرة من عام  2020
)، فقد تأثر الناتج المح�ي بقوة بفعل االزمة، 2(ينظر الجدول 

ي ال��ــع 
وكان االثر ا��ب بالنسبة للناتج النف�ي الذي انخفض �ف

ي من سنة 
ن % مقارنة مع ال��ــع االول م71بنسبة  2020الثايف

 64.7السنة نفسها، وذلك �سبب انخفاض سعر النفط من 
ي ال��ــع االول ا� 

م�ل كمتوسط �ف م�ل   23.4دوالرا ل�ب دوالرا ل�ب
، أما اال�شطة غ�ي النفط�ة فقد  ي

ي ال��ــع الثايف
كمتوسط �ف

ف المشار اليهما. 16انخفضت بنسبة  ي ال��عني
 % �ف
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ي الجار�ة  باألسعار ): الناتج المح�ي االجما�ي 2جدول (

 للفصل االول والثايف
 2019مقارنة مع عام  2020من عام 

 التفاص�ل
  

الفصل 
االول 
2019 

الفصل 
االول 
2020 

معدل 
 النمو%

الفصل 
ي 
 2019الثايف

الفصل 
ي 

الثايف
2020 

معدل 
 النمو%

(ترليون 
 دينار)

(ترليون 
 دينار)

(ترليون 
 دينار)

(ترليون 
 دينار)

�شاط 
النفط 
 الخام

27.6 20.5 25.7- 30.1 8.8 70.7- 

ي 
با�ق

 اال�شطة
33.0 33.2 0.6 38.4 32.1 16.3- 

الناتج 
المح�ي 
 االجما�ي 

60.6 53.1 12.3- 68.6 40.5 40.2- 

سعر 
برم�ل 
النفط 
 (دوالر)

 60.5  45.9 24.1- 64.7 23.4 63.8 - 

ف باالعتماد ع� ب�انات مدي��ة الحسابات  المصدر: من اعداد الباحثني
ي من عام االجما�ي للفصل االول، تق��ر الناتج المح�ي القوم�ة

 .2020، الثايف
 

ولعل ما �حسب للس�اسة النقد�ة خالل االزمة (حيت 
) هو حفاظها ع� مستوى 2020منتصف كانون االول/ د�سم�ب 

ي 
مستقر لسعر ال�ف، فضال عن عدم حدوث ارتفاع تضخ�ي �ف

ي مقابل 
ي �دفعها المواطن العرا�ت الحصول ع� السلع االسعار اليت

ف احت�اجاته اال��ة. وع� الرغم من  ن أوالخدمات الخاصة لتأمني
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ي ار�عة اقسام  إنفاقالنسبة اال��ب من 
اال�ة العراق�ة تركز �ف

ي وذلك بحسب 
رئ�سة لسلة السلع والخدمات للمستهلك العرا�ت

:  2012المسح االجتما�ي واالقتصادي لسنة   و�ي
و�ات غ�ي ال�حول�ة القسم االول: المواد الغذا • ئ�ة والم�ش

 %).29.6بنسبة (
 %).25.4القسم الرابع: السكن ( •
 %).15.2: النقل (القسم السابع •
ل�ة والص�انة  • ف ات والمعدات الم�ف ف القسم الخامس: التجه�ي

)6.5.(% 
ي العراق 

ي ان الرقم الق�ا�ي العام �ف
ف الجدول االيت و�بني

�ن االول سنة  مقارنة بنحو %) 105.5بلغ نحو ( 2020لشهر ��ش
�ن االول سنة 104.8( ي شهر ��ش

، اي بنسبة ارتفاع 2019%) �ف
 %) والذي �مثل معدل التضخم السنوي. 0.7مقدارها (

ي اسعار المستهلك 
ات �ف ي تحل�ال للتغ�ي

ونقدم ف�ما �أيت
ف  �ن االول (أ�ت��ر) السن��ة بني مقارنة �شهر  2020 شهر ��ش

�ن االول (أ�ت��ر)   .2019��ش
 قدرە سجل قسم األغ .1

�
و�ات غ�ي ال�حول�ة ارتفاعا ذ�ة والم�ش

: اللحوم بنسبة %) نت�جة الرتفاع عدد من ال0.2( مجاميع و�ي
ف والب�ض بنسبة (، ا%)1.3( ف والجنب ال��وت  ،%)3.6للنب

والمنتجات السك��ة بنسبة  %)، السكر 1.6والدهون بنسبة (
)0.5(%. 
 قدرە ( .2

�
 %).0.6سجل قسم التبغ انخفاضا
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 قدرە (. سجل قسم 3

�
%) �سبب 0.8المال�س واألحذ�ة انخفاضا

%) واالحذ�ة 0.9انخفاض اسعار مجموعة المال�س بنسبة (
 %).0.3بنسبة (

 قدرە (4
�
%) �سبب انخفاض 0.6. سجل قسم السكن انخفاضا

%)، مجموعة 1.1( مجموعة الص�انة وخدمات المسكن بنسبة
اء %) ومجموعة امدادات الماء وال�ه��1.6الوقود بنسبة (

 .%)0.4%) ومجموعة اال�جار بنسبة (0.3بنسبة (
ل�ة والص�انة 5 ف ات والمعدات الم�ف ف . سجل قسم التجه�ي

 قدرە (
�
%) �سبب انخفاض اسعار مجموعة 0.9انخفاضا

ات بنسبة ( ف ل�ة %) ومجموع0.8االثاث والتجه�ي ف ة االجهزة الم�ف
 .%)1.0بنسبة (

 قدرە (6
�
ي معدل 4.8. سجل قسم الصحة إرتفاعا

التغ�ي %) �ف
 السنوي. 

 قدرە (7
�
ي معدل التغ�ي 1.6. سجل قسم النقل إرتفاعا

%) �ف
 السنوي. 

 قدرە (8
�
ي معدل التغ�ي 0.3. سجل قسم االتصال إرتفاعا

%) �ف
 السنوي. 

 قدرە (9
�
ف�ه والثقافة إرتفاعا ي معدل 1.9. سجل قسم ال�ت

%) �ف
 التغ�ي السنوي. 

 قدرە (10
�
ي معدل التغ�ي %) 7.8. سجل قسم التعل�م ارتفاعا

�ف
 السنوي. 

 قدرە (11
�
ي 1.0. سجل قسم المطاعم والفنادق إنخفاضا

%) �ف
 معدل التغ�ي السنوي. 
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 قدرە 12
�
. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا

ي معدل التغ�ي السنوي. 7.9(
 %) �ف

�ن االول   وعند مقارنة المؤ�ش نفسه لشهر ��ش
�ن االول  2020(أ�ت��ر)  ف ان  2019��ر) (أ�تمع شهر ��ش يتبني

 %) والذي �مثل معدل التضخم0.7ا (هناك ارتفاع مقداره
السنوي. أما عن معدل التضخم االساس والذي �حتسب بعد 
استبعاد بعض السلع ذات االسعار المتذبذبة و�ي مجموعة 
ي قسم االغذ�ة ، فضً� عن النفط وغاز الطبخ 

الفوا�ه والخ�ف �ف
%) وهو ما �كشف نجاح 0.9. فقد بلغ ()7(ضمن قسم السكن 

ي الس�طرة ع� التضخم ع� الرغم ظروف 
السلطة النقد�ة �ف

ي الموض�ع يتعلق بنقص 
الجائحة. إال ان هناك جانبا سلب�ا �ف

اماتها  ف ي االقتصاد، وتع�� قدرة الحكومة ع� الوفاء بال�ت
السيولة �ف

ف والمتعاقدين معها، لذا تأخرت رو  اتب الماد�ة تجاە الموظفني
ي 

ف �ف من مناسبة واوقفت �ف مستحقات  أ��� الموظفني
ي بذمتها.  ف اليت  المقاولني
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ي العراق لشهر  ألسعار ): الرقم الق�ا�ي 3جدول (

المستهلك �ف
�ن االول �ن االول (أ�ت��ر)  2020 (أ�ت��ر) ��ش مقارنة �شهر ��ش

2019 (100=2012) 
القسم / المجموعة الرئ�س�ة  ت

 /المجموعة الفرع�ة
معدل  الرقم الق�ا�ي  الوزن

% �ن   التغ�ي ��ش
االول  
2019      

�ن   ��ش
االول  
2020      

و�ات غ�ي ال�حول�ة 01  0.2 98.9 98.7 29.605 االغذ�ة والم�ش

 0.3 98.8 98.5 28.256 االغذ�ة 011
و�ات غ�ي ال�حول�ة  012  0.7- 101.5 102.2 1.349 الم�ش

 0.6- 120.4 121.1 0.615 التبغ  02
 0.8- 101.5 102.3 6.472 المال�س واالحذ�ة 03

 0.9- 102.5 103.4 5.286 المال�س 031
 0.3- 96.9 97.2 1.186 االحذ�ة 032

 0.6- 112.4 113.1 25.359 السكن، الم�اە، ال�ه��اء، الغاز  04

ل�ة والص�انة 05 ف ات والمعدات الم�ف ف  0.9- 95.7 96.6 6.524 التجه�ي

ات  051 ف  0.8- 92.4 93.1 2.551 االثاث والتجه�ي
ل�ة 053 ف  1.0- 97.8 98.8 3.973 االجهزة الم�ف

 4.8 131.2 125.2 4.142 الصحة  06
 1.6 98.8 97.2 15.185 النقل 07
 0.3 109.4 109.1 3.109 االتصال 08
ف�ه والثقافة 09  1.9 94.6 92.8 1.998 ال�ت

 7.8 155.4 144.1 0.922 التعل�م 10

 1.0- 111.5 112.6 1.527 المطاعم والفنادق 11

 7.9 117.6 109.0 4.542 السلع والخدمات المتنوعة  12

 0.7 105.5 104.8 100 الرقم الق�ا�ي العام

 0.9 106.1 105.2 100 لرقم الق�ا�ي بعد االستبعاد

، قسم االرقام الق�اس�ة، (تقار�ر االقام لإلحصاء المصدر: الجهاز المركزي 
ي العراق)، اعداد مختلفة، بغداد.  لألسعار الق�اس�ة 

 المستهلك �ف
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 سينار�وهات االنتشار ومخاطر انه�ار النظام الص�ي 
% من السكان �حصلون 63�ش�ي الب�انات المتاحة إ� أن 

% عـــام 73، مقارنـــة مـــع 2017عـــ� الرعا�ـــة الصـــح�ة األول�ـــة عـــام 
تعــــد �ســــبة االنفــــاق عــــ� الصــــحة و  .)8(2016% عــــام 62و  2014

 
�
ي العــــــراق  منخفضــــــة جــــــدا ق�اســــــا

مــــــن النــــــاتج المحــــــ�ي االجمــــــا�ي �ف
ي العـــراق بنحــو 

ف كانـــت 3.1بالــدول االخـــرى، إذ قــدرت �ف ي حـــني
%، �ف

ي البلـــــــدان الع���ـــــــة والبلـــــــدان 9.5% و 4.2تلـــــــك النســـــــبة نحـــــــو 
% �ف

   .)9(2017-2005العالم�ة ع� التوا�ي  وذلك للمدة 
وقــــــد شــــــهد قطــــــاع الصــــــحة اهمــــــاً� مــــــن قبــــــل الحكومــــــات 

ي مقـــد
تها عـــدم  مالمتعاقبـــة إذ أن قلـــة التم��ـــل أدت نتـــائج كارث�ـــة �ف

كفا�ــــة البن�ــــة التحت�ــــة مــــن مستشــــف�ات ومرا�ــــز الرعا�ــــة الصــــح�ة 
ي 

�ة والمال�ة، مما اثر �ف ي تفتقر إ� االدامة والموارد الب�ش االول�ة اليت
ي الخــــد

ة �ف مات الصـــــح�ة الوقائ�ــــة والعالج�ـــــة، خلــــق فجــــوات كبـــــ�ي
ة والهشــة �ســبب الرســوم  ومــن ثــم أعبــاء مال�ــة عــ� الفئــات الفقــ�ي
ـــــ عـــــ�  المفروضـــــة عـــــ� المـــــر�ف وتزا�ـــــد معـــــدل االنفـــــاق الشخ�ي

ي ت��ـــد عـــن  ي 70الصـــحة، والـــيت % مـــن تكـــال�ف الرعا�ـــة الصـــح�ة الـــيت
     .)10(يتحملها الم��ض وا�ته

اهرة التفاوت ظ 2003ومن جانب آخر برزت بعد عام 
ي الوصول إ� الخدمات الصح�ة، إذ وفرت 

وعدم المساواة �ف
الدولة امكان�ات عالج بعض الفئات خارج العراق، فضً� عن 
ف  ي جودة الخدمات الصح�ة سواء أ�ان بني

وجود  تفاوت صارخ �ف
ف ال��ف  ي بني

ف العام والخاص، أو ع� أساس مناط�ت القطاعني
ف المحافظات المختلفة  .)11(والح�ف و�ني
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 لمتطلبــات اللــوائح الصــح�ة 

�
لــم �كــن النظــام الصــ�ي ملب�ــا

الدول�ـــــة، الســـــ�ما تلـــــك المتعلقـــــة باالســـــتجابة للمخـــــاطر الصـــــح�ة 
ي عــام 

ف تقــ��م أجـري �ف ، لرصـد مــدى تــوفر 2019واالو�ئـة، فقــد بـنيّ
ـا  531االدو�ة العالج�ة والمنقذة للح�ـاة لقائمـة ضـمت  مستح�ف

ي % مـــــن االدو�ـــــة 12دوائ�ـــــا، إن 
االساســـــ�ة تـــــوفرت �شـــــكل كامـــــل �ف

المؤسســــــات الصــــــح�ة بمـــــــا فيهــــــا االدو�ــــــة المنقـــــــذة للح�ــــــاة وتلـــــــك 
ف أن نصـــــــــف  ي حـــــــــني

ي عـــــــــالج الحـــــــــاالت الشـــــــــائعة، �ف
المســـــــــتخدمة �ف

ي المستشــف�ات والمرا�ــز الصــح�ة ط�لــة ســنة 
االدو�ــة غــ�ي متــوفر �ف

 2020كما اشار تق��ر أهداف التنم�ة المستدامة لعـام   .)12(2018
ف ل�ل   ا� ان معدل ف الصحيني �سمة مـن  10000كثافة االخصائيني

 ولــم يتغــ�ي بالشــكل المطلــوب  خــالل المــدة 
�
الســكان كــان منخفضــا

، وع� سب�ل المثال فقد بلـغ معـدل كثافـة االطبـاء   2016-2019
(ينظـــــــر  2019اطبـــــــاء عـــــــام  9االف �ســـــــمة مـــــــن الســـــــكان  10ل�ـــــــل 

)، بالمقابــل يبلــغ عــدد االطبــاء  ي
ي النمســا،  طبيبــا  52الجــدول االيت

�ف
و�ــــج،   49و ي الـــــــــــــ�ف

ي س��ســـــــــــــ 43�ف
ي  30را والمان�ـــــــــــــا والســـــــــــــ��د وـ�ف

�ف
ي الوال�ــــات المتحــــدة االم��ك�ــــة و 26الممل�ــــة المتحــــدة و 

ي  25�ف
�ف

ي ترك�ا بحسب ب�انات عام  19ال�ابان و 
 .)13(2019�ف

 
 
 
 
 
 



ي العراق          
 23                                               سينار�وهات كورونا �ف

                                                    
 

ف ل�ل 4جدول ( ف الصحيني �سمة من  10000): معدل كثافة االخصائيني
 2019-2016السكان للمدة 

 2019 2018 2017 2016 التفاص�ل
 9.3 9.1 9.4 8.4 االطباء ال��ي 

 3.7 3.1 2.8 2.4 اطباء االسنان
 4.0 3.3 3.3 2.6 الص�ادلة

المال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
 التم��ض�ة

19.4 20.3 20.6 22.5 

ذوي المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 الصح�ة

19.0 19.0 19.4 23.4 

المال�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
�ة  المخت�ب

2.6 2.6 2.8 3.1 

المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدون 
 الصحيون

0.2 0.2 0.1 0.3 

، تق��ر اهـداف التنم�ـة المسـتدامة، قسـم لإلحصاء المصدر: الجهاز المركزي 
�ة، بغداد،   .24، ص2020احصاءات التنم�ة الب�ش

 
 

ي 
لــــــذا مــــــا يــــــزال النظــــــام الصــــــ�ي يواجــــــه تحــــــد�ات جد�ــــــة �ف

، أم  ي وس التـا�ب ف بـالف�ي ، سـواء المصـابني الوفـاء باحت�اجـات المـر�ف
هم، �ســــــبب ـــــ�ة والماد�ــــــة والمال�ــــــة،  مــــــن غــــــ�ي ـ نقــــــص المــــــوارد الب�ش

ي الصـــــــح�ة، الســــــــ�ما المستشـــــــف�ات ومرا�ــــــــز 
وعـــــــدم كفا�ـــــــة المبــــــــايف

 الرعا�ة الصح�ة. 
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 سينار�وهات توفر اللقاح المحتمل
من المتوقع أن عمل�ة استخدام اللقاح �سهم تدر�ج�ا 
ف الصحة العامة ل�افة البلدان؛  ي تحسني

(ول�س ع� نحو ��ــــع) �ف
وس ومن ثم التقل�ل  وذلك من خالل الوقا�ة من االصابة بالف�ي

ف والوصول ا� ما �صطلح ع� �سميته  من أعداد المصابني
 "مناعة القطيع". 

ف الجهاز  لإل�ساناللقاح هو مادة تع�  بهدف تحف�ي
المنا�ي للقضاء ع� العامل الذي سبب المرض أو سمومه داخل 

ي )14(الجسم
المجتمع �سهم . وان تطبيق اللقاح ع� مرض ما �ف

وري ان يتم اخت�ار اللقاح  ي توف�ي تكال�ف عالجه، ومن ال�ف
�ف

بدقة والتأ�د من سالمته و�تم مراقبة اللقاح حيت بعد ان يتم 
 .)15(تصن�عه

و�حسب صح�فة ني��ورك تا�مز االم��ك�ة فإّن هناك 
ات طب�ة حول العالم،  58 ي مخت�ب

لقاحا محتمال ق�د التط��ر �ف
كانون   6االعتماد من تلك اللقاحات لغا�ة  إال أن ما حصل ع�

 ( هو سبعة لقاحات فقط، لعل أهمها لقاح  2020االول (د�سم�ب
ك�ة و�ايونت�ك األلمان�ة، ولقاح اوكسفورد، ولقاح  فايزر األم�ي
مودرنا، فضال عن لقاح سبونت�ك الرو�ي و�عض اللقاحات 

 .)16(الصين�ة
ظر توفر لقاح أعلنت وزارة الصحة األم��ك�ة أنه من المنت

ف شهري آذار  ي الوال�ات المتحدة بني
وس كورونا �ف مضاد لف�ي

، بما �غ�ي ال�م�ات المطل��ة 2021(مارس) ون�سان (أب��ل) 
ف كافة ت )17(لتطع�م األم��كيني . ف�ما اعلنت ب��طان�ا أنها با�ش
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 ( ، 2020بالتطع�م إبتداًء من منتصف شهر كانون األول (د�سم�ب
ق�ة دول العالم خطوة مماثلة مع توفر ومن المتوقع أن تتخذ ب

اللقاحات المناسبة والمقرة من قبل مؤسساتها المعن�ة. و�نقل 
ت  ي الوقت الذي اش�ت

ك�ة أنه �ف تق��ر لمجلة فور�ن بول��ي األم�ي
ف الجرعات من اللقاحات  ف�ه بعض الدول الغن�ة ماليني

ى االتحا ة ال تزال تنتظر. واش�ت د المحتملة، فإّن الدول الفق�ي
ي وخمس دول أخرى  مل�ار جرعة من اللقاحات  2.2األورويب

ت كندا  جرعات اللقاح تفوق  وس، ف�ما اش�ت المحتملة للف�ي
 .)18(حاجة عدد سكانها أ��� من خمس مرات

و�ش�ي التق��ر أ�ضا إ� أن بعض اللقاحات تتطلب 
ة قد تنتظر حيت  ي أن الدول الفق�ي ف ما �عيف  2024جرعتني

. فضال عن القدرة المال�ة ع� اقتنائه، )19(للحصول ع� اللقاح
يتطلب نقل اللقاح وتوز�عه كفاءة عال�ة، كمتطلبات التخ��ن غ�ي 
ة  ي �حتاجها اللقاح، ما �ضاعف متاعب الدول الفق�ي العاد�ة اليت

 و�قلص قدرتها ع� انجاز عمل�ة التلقيح االمن. 
وأعلنت المفوض�ة األورو��ة أنها وافقت ع� عقد مع 

اء فايزر و� مليون جرعة لقاح. وكانت  300ايونت�ك يتيح لها �ش
از�ن�كا" الس��د�ة �طان�ة -أبرمت ثالثة اتفاقات أخرى مع "أس�ت ال�ب

ك�ة (حيت  مليون جرعة  400و"جو�سون أند جو�سون" األم�ي
ي 
ي اس كاي" الفر�س�ة-من كل مجموعة) و"سانو�ف �طان�ة -�ب ال�ب

 .)20(مليون جرعة) 300(حيت 
ي فإّن و�حسب ت��ــــح مدي

ر الصحة العامة ر�اض الحل�ف
ي آذار (مارس) 

أول دفعة من لقاح فايزر ستصل إ� العراق �ف
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ألف  300ألف جرعة لتشمل  600، ع� أن تتضمن 2021

. فضال عن ان "فايزر عرضت ع� العراق  ف شخص ع� جرعتني
ف جرعة بق�مة  9بيع  ي وقت وقع 12ماليني

 دوالرا ل�ل جرعة"، �ف
% 20العراق مع اتحاد اللقاحات العال�ي وستكون حصته بنسبة 

ي الحاجة  ف لقاح   208من سكانه. وهذا �عيف ف دوالر لتأمني ماليني
كة فايزر ف من سكانه.  8، لحوا�ي )21(كورونا من �ش  ماليني

 
�
�شأن اجراءاتها  وقد أصدرت وزارة الصحة ب�انا

وس كورونا. ذكرت ف� اد اللقاح الخاص بف�ي ه: بخصوص است�ي
كات عن نيتها انتاج اللقاحات  "منذ بدء الجائحة وفور اعالن ال�ش
كات وعقد االجتماعات تلو  ة بالتواصل مع هذە ال�ش تم المبا�ش
االجتماعات �شكل مبا�ش أو من خالل الدائرة التلف��ون�ة وتم 
ف كم�ة من  مني

�
ٕابرام اتفاق�ة مع االتحاد العال�ي للقاحات لتا

كان العراق". و�حسب الب�ان فإّن % من س20اللقاحات تغ�ي 
خرى  كات صين�ة وا� ازن�كا و�ش كة اس�ت الوزارة تتواصل مع "�ش
وننتظر اعتماد اي من اللقاحات من قبل المنظمات العالم�ة 
ي التفاوض معهم كما فاتحت وزارتنا وزارة الخارج�ة 

ع �ف حيت ��ش
ي الدول المنتجة للقاح إلبالغبعدة كتب رسم�ة 

 سفارات البالد �ف
كات  إلعالمنا  مراحل انتاج اللقاح ل�ي يتسيف التواصل مع ال�ش

ف اللقاح"  .)22(المعن�ة لتامني
ع� أن عمل�ة اخت�ار اللقاح تخضع العتبارات طب�ة 
ي حالة العراق فان لالعتبارات المال�ة 

تخصص�ة وفن�ة ومال�ة، و�ف
ف الما�ي المتاح  ي ظل االوضاع االقتصاد�ة والح�ي

دورا مهما �ف
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وع� ما يبدو أن الحكومة قد حسمت أمرها واتفقت  للحكومة،
اء لقاح فايزر، و�كم�ة محدودة جدا.   ع� �ش

 
 ): مقارنة أسعار اللقاحات المحتملة5جدول (

كة اللقاح / ال�ش
 المصنعة

فايزر 
ك�ة  األم�ي
و�ايونت�ك 

 األلمان�ة

لقاح 
از�ن�ك�ا   أس�ق
 واوكسفورد

لقاح 
 مودرنا

سبوتن�ك 
V 

لقاح 
 سينوفارم

الوال�ات  بلد المنشأ
المتحدة 
 +المان�ا

الوال�ات  ب��طان�ا
المتحدة 
 االم��ك�ة

ف  روس�ا  الصني

 %97 %91.40 %94.50 %70 %90 الفاعل�ة

 1 2 2 2 2 الجرعات

سعر الجرعة الواحدة 
 (دوالر)

(**)20 4 33 10 72 

الحفظ والتخ��ن 
 (درجة مئ��ة)

تحت  70
 الصفر

درجة حرارة 
الثالجة 
 العاد�ة

تحت  20
 الصفر

درجة حرارة 
الثالجة 
 العاد�ة

درجة حرارة 
الثالجة 
 العاد�ة

 40اجما�ي التكال�ف(
مليون �سمة) مليون 

 (*)دوالر

1600 320 2640 800 2880 

عال�ة �سبب  المخاطر الفن�ة
الحاجة ا� 
التخ��ن 

 70بدرجة 
 تحت الصفر

عال�ة  منخفضة منخفضة
�سبب 

ي 
الشكوك �ف
الجودة 
 والفاعل�ة

عال�ة 
�سبب 

ي 
الشكوك �ف
الجودة 
 والفاعل�ة

 عدد السكان× (*) متوسط سعر الجرعة الواحدة  
ي ت��ــــح 

كة ول�س سعر وزارة الصحة المشار ال�ه �ف (**) تم اعتماد السعر المعلن من ال�ش
 مدير الصحة العامة. 

ف باالعتماد ع� الت��حات الصحف�ة وما  المصدر: من اعداد الباحثني
اء �شأن االسعار والتحد�ات. اعلنته الدول  كات والخ�ب  وال�ش
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 خ�ارات التعامل
قد �ستغرق عودة الح�اة ا� طب�عتها قبل الجائحة وقتا 
ي انحسار الجائحة  أطول مما كان متوقعا، الن توز�ــــع اللقاح ال �عيف
ألّن �شك�ل "مناعة القطيع" أو "حما�ة القطيع" تتحقق عندما 

ة من المجتمع، مما تتكون المناعة ضد مرض ما لدى �سب ة كب�ي
�جعل انتقال المرض من شخص آلخر غ�ي مرجح. وعل�ه �غدو 

ا بال�امل، فع� سب�ل المثال، إذا كان  % من 80المجتمع محم��
وس ف ضد الف�ي ، فلن �مرض أر�عة من كل خمسة السكان محصنني

وا المرض  ا بالمرض (ولن ين�ش ا مصاب� أشخاص يواجهون شخص�
ي انتشار األمراض أ��� من ذلك). بهذە ا

لط��قة، يتم التحكم �ف
ا ع� مدى فعال�ة العدوى، وعادة ما �حتاج  -50المعد�ة. اعتماد�

. و�ــهذا )23(% من السكان إ� مناعة لتحقيق مناعة القطيع90
فالمناعة ال تقت� ع� أولئك الذين لديهم مناعة. غ�ي ان 
الوصول ا� هذا المستوى من المناعة يتطلب وقتا. و�ش�ي 
التكهنات ا� انه ال �مكن معرفة فاعل�ة اللقاحات ومدى نجاحها 
وس وكبح جماحه، فضال عن أن ز�ادة الطاقة  ي محا�ة الف�ي

�ف
ا� أن  باإلضافةستستغرق وقتا،  االنتاج�ة من اللقاحات الفعالة

التوز�ــــع داخل الدول س�شكل تحد�ا للس�اسة الصح�ة ومستوى 
 شفافيتها. 

ة  و�حسب صح�فة ني��ورك تا�مز فإّن مشكلة خط�ي
وس كورونا، حيت بعد تط��ر  ستعيق عمل�ة الس�طرة ع� ف�ي
وس، و�ي ك�ف�ة ا�صال اللقاح إ� مختلف أنحاء  لقاح للف�ي

ي درجة حرارة منخفضة جدا، إذ �جب العالم مع الحف
اظ عل�ه �ف
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ي درجة حرارة تصل إ� 
درجة مئ��ة تحت  70االحتفاظ به �ف

الصفر من لحظة تعبئته إ� الوقت الذي تكون ف�ه جاهزة 
ي أذرع المر�ف 

ي العراق )24(للحقن �ف
. وهذا ما �شكل تحد�ا جد�ا �ف

ي مؤسساته الصح�ة امكان�ة توف�ي مثل هذە 
الذي تنعدم �ف

 تسه�الت. ال
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 سينار�وهات ما بعد اللقاح
بحسب ما أعلنت الحكومة فان كم�ة اللقاح المتوفر 

% من السكان بعدما اتفقت (حيت وقت 20ستكون كاف�ة لحوا�ي 
ف 2020اعداد هذە الدراسة اواخر عام  مليون جرعة  8) ع� تأمني

ي عدم قدرة  ، وهذا �عيف العراق ع� مع اتحاد اللقاحات العال�ي
، وهذا ما 2021الوصول ا� مناعة القطيع بحلول نها�ة عام 

�عوق انجاز االنتقال ا� انهاء اجراءات مواجهة الجائحة واعادة 
 . ي

 فتح االقتصاد وتقل�ل اجراءات التباعد المكايف
ي  ما  إذا و�حسب ما تقدم فان عمل�ة توز�ــــع اللقاح اليت

ي  لن توصل ا� فإنها  أعلنتمت ع� وفق ما  مناعة القطيع اليت
ي العراق، ع�  29تتطلب تلقيح ما �قرب من 

مليون �سمة �ف
ي ظل 

ي �عد تلقيها غ�ي آمن �ف الرغم من استبعاد بعض الفئات اليت
ي انجاز عمل�ة التطع�م 

التوص�ات الطب�ة. وعل�ه فان التأخر �ف
ي الم��د من الخرق  السالمة الصح�ة، والتهاون  إلجراءاتستعيف

ي قد تتعرض  فيها، بما يهدد  . (ينظر لإلصابةالفئات الهشة اليت
 )3الشكل 
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ي العراق 3شكل (
 2021): سينار�و التطع�م �ف

 
 

 . ف  المصدر: من اعداد الباحثني
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 أسعار النفط ما بعد الجائحة
�طان�ة ( كة النفط والغاز ال�ب ) أن االستهالك BPأ�دت �ش

ي ال��اء، العال�ي للنفط لن �عود ا� مست��اته 
السابقة قبل تف�ش

إذ أن اضطراد نمو الطلب ع� النفط الخام قد انت�؛ �سبب 
الشكوك حول بل�غ استخدام النفط ذروته بالفعل نت�جة لل��اء 
ي سلوك 

ات �ف والس�اسات الحكوم�ة المتشددة والتغ�ي
ف  للطاقة تراجع االستهالك  BP تظهر توقعات. و المستهل�ني

ي أحد السينار�وهات، و�نسبة  2050% بحلول عام 50بنسبة 
�ف

ي حالة العودة ا� اعتبارات 80
ي سينار�و آخر، و�ف

ا �ف % تق��ب�
االستهالك السابقة، سوف يتعا�ف الطلب ول�ن بعد ذلك سيبلغ 

ا  100حوا�ي  �ن عام� ا ع� مدار الع�ش مليون برم�ل يوم��
 .)25(القادمة
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�طان�ة ) : توقعات الطلب ع� النفط الخام ل�ش 4شكل ( كة النفط والغاز ال�ب
 2050لغا�ة عام 

 
 العال�ي وتتوقع وكالة الطاقة الدول�ة أن يبدأ نمو الطلب 

ي ع� النفط 
، مع تحسن كفاءة 2025التباطؤ بدا�ة من عام  �ف

و�حسب  .الوقود وز�ادة االعتماد ع� المركبات ال�ه��ائ�ة
للوكالة فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب ع�  السنويالتق��ر 
  بحوا�ي النفط 

�
ي مليون برم�ل يوم�ا

المتوسط �شكل سنوي  �ف
 �ف عام  106. حيت �صل إ� 2025حيت عام 

�
مليون برم�ل يوم�ا

 2025وتقول الوكالة س�كون هناك تباطؤ فع� بعد عام  .2040
ي ل�ن هذا األمر ال يؤدى إ� ذروة نهائ�ة 
النفط،  استخدام �ف

مستشهدة ب��ادة الطلب من قطاعات الشاحنات والسفن 
وك�ماو�ات ي ومع ذلك، فإّن استخدام النفط  .والطائرات والب�ت

 �ف
ي س�ارات نقل الركاب �عتقد أنه سوف �صل إ� ذروته 
أواخر  �ف

ف نحو الس�ارات ال�ه��ائ�ة 2020عام  وتقدر  .مع تحول السائقني
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مليون س�ارة كه��ائ�ة  330 وكالة الطاقة أنه س�كون هناك نحو

، وهو أع� من تقديرات العام 2040مستخدمة بحلول عام 
ي 

وتعتقد الوكالة أن ال��ادة  .مليون مركبة 300والبالغة  الما�ف
ة  ي ال�ب�ي
ي إنتاج النفط  �ف

من الوال�ات المتحدة، و� أ��ب  ستأيت
ي منتج 
از�ل �ف ، باإلضافة إ� العراق وال�ب

�
  .)26(العالم حال�ا

) يوضح توقعات الوكالة الدول�ة للطاقة 6والجدول (  
)EIA الة ان وك، اذ تتوقع ال2021) حول اسعار النفط لعام

م�ل وخام تكساس عند  46.59�ستقر خام برنت عند  دوالرا لل�ب
ي أّن أسعار النفط الخام  44.24 م�ل. وهذا �عيف دوالرا لل�ب

ا وسوف المتوقعة لن تعود ا� مست��ات ما قبل جائحة كورون
ي عام 

وخاصة بعد ط�ح اللقاح  2020تتحسن عما �ي عل�ه �ف
لالستخدام، وحصول االفراد عل�ه وما ينتج عن ذلك من انحسار 
ي  ، واعادة حركة النقل ال�ب اجراءات االغالق والتباعد االجتما�ي
والبحري والجوي ا� وضعها السابق، وعودة اال�شطة المختلفة 

 .اعمالهاا� مزاولة 
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م�ل) 2021-2018): أسعار النفط الخام 6جدول (  (دوالر لل�ب

 2021 2020 2019 2018 النفط الخام

م�ل)  45.78 38.96 56.99 65.07 تكساس (دوالر لل�ب

م�ل)  48.53  41.43 64.34 71.21 برنت (دوالر لل�ب

ف (دوالر للغالون)  2.27 2.17 2.60  2.73 ال�ازولني

 2.62 2.55 3.06 3.18 الديزل (دوالر للغالون)

 2.68 2.47 3.00 3.01 وقود التدفئة

الغاز الطب��ي (دوالر ل�ل الف 
 قدم مكعب)

10.46 10.46 10.51 10.65 

ال�ه��اء (سنت ل�ل ك�لو 
 واط)

12.87 13.01 13.12 13.24 

الفحم الحجري (دوالر ل�ل 
وحدة حرار�ة  1000

 ب��طان�ة)

2.06 2.01 1.94 2.05 

Soures: EIA,Short term energy outlook , US Energy 
Information Administration,forecast highlights. 
(https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf) 
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ات الناتج  فتح االقتصاد وتأث�ي
 عام  

�
من المتوقع أن ينتعش االقتصاد العال�ي جزئ�ا

ن خالل الس�اسة النقد�ة ، �عود ا� استمرار الدعم م2020
ي االقتصاد، و�توقف هذا االنتعاش 

وز�ادة السيولة المتاحة �ف
ي عدد قل�ل من االسواق الصاعدة والبلدان 

البس�ط ع� تعا�ف
ة والحادة،  ي بدأ أغلبها يتعا�ف من موجات ال�ساد ال�ب�ي النام�ة اليت

ي مواجه
 لتحقيق تقدم كب�ي �ف

�
ة وهذا النمو المتوقع لن �كون كاف�ا

 الفقر والحد منه. 
ومن المتوقع أن ينتعش معدل نمو االقتصاد العال�ي ا�  

مع تراجع نمو االقتصادات المتقدمة ا�  2020% عام 2.5
ي اقتصادات االسواق الصاعدة والبلدان 1.4

ي النمو �ف
% وتعا�ف

 %.4.1النام�ة ا� 
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 العال�ي % ياالقتصاد): توقعات النمو 5شكل (

 
Source: https://blogs.worldbank.org/ar/voices/global-

economic-growth-outlook-five-charts-fragile-handle-care 
 
 
 

ي �ُ 
مكن تقدير معدالت وقدر تعلق االمر باالقتصاد العرا�ت

بناًء ع� التقديرات  2020نمو الناتج المح�ي االجما�ي لعام 
ي من العام، 

ف االول والثايف در الناتج بنحو  إذ الفصل�ة للفصلني
ُ
ق

% عن 25) مل�ار دينار، و�ذلك فإنه انخفض بنسبة 197563(
، و�ناًء ع� االسعار العالم�ة المتوقعة للنفط الخام 2019عام 
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، �مكن التنبؤ من قبل الوك ف الة الدول�ة للطاقة وتقديرات الباحثني

در بنحو  2021بالناتج المح�ي االجما�ي لعام 
ُ
والذي ق

) مل�ار دينار إذ من المتوقع ان �حقق معدل نمو قدرە 211419(
 .2020% عن عام 7
 
 

): توقعات الناتج المح�ي االجما�ي لعا�ي 7جدول (
  2021و2020

ف   المصدر: الجدول من عمل الباحثني
 
 

 

سعر  السنة
ال� 
 ف

الناتج 
لنف�ي ا

(مل�ار 
 دينار)

الناتج 
غ�ي 

 النف�ي 
(مل�ار 
 دينار)

الناتج 
المح�ي 
 االجما�ي 
(مل�ار 
 دينار )

الناتج 
المح�ي 
االجما

�ي 
(مل�ار 
 دوالر)

معدل 
للناتالنمو 

  ج بالدينار
(%) 

2019 1182 11403
1 

14888
6 

262917 222 - 

2020 1182 59538 13802
5 

197563 167 -24.8 

2021 1450 67873 14354
6 

211419 146 7.0 



ي العراق          
 39                                               سينار�وهات كورونا �ف

                                                    
 

ي عام 
ي الناتج المح�ي االجما�ي �ف

ات �ف أما عن تأث�ي التغ�ي
جاع  2021 ي العراق، البد من اس�ت

ع� معدالت الفقر المتوقعة �ف
بعض الب�انات التار�خ�ة الق��بة الخاصة بتقدير معدالت الفقر 

 : ي
ي يوضحها الجدول االيت  واليت

 
ي العراق للسنوات 8جدول (

ات الفقر �ف ، 2014، 2012، 2007): مؤ�ش
2018 

 خط الفقر السنة 
 (دينار)

 �سبة الفقر
(%) 

 عدد الفقراء
 (�سمة)

2007 76896 22.4 6648768 
2012 105500 18.9 6465123 
2014 105500 22.5 8101125 
2018 110880 20.5 7370430 
2020 111000 31.7 12680000 

ف باالعتماد ع� الجهاز المركزي  المصدر: الجدول من إعداد الباحثني
 لإلحصاء، مدي��ة احوال المع�شة

 
ا�ة مع  ي دراسة حديثة اعدتها وزارة التخط�ط بال�ش

و�ف
ي بعنوان  البنك الدو�ي ومنظمة االمم المتحدة للطفولة، واليت

ي العراق ، 
ي تق��م أثر جائحة كورونا ع� الفقر والهشاشة �ف واليت

ي تموز (يوليو) 
ح�ث قدرت �سبة الفقر  2020صدرت �ف

ف فإّن عدد الفقراء يبلغ )27(%)31.7( . و�حسب تقديرات الباحثني
 �سمة.  ألف) 12680بحدود (
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ي عام 

ي العراق �ف
 2021وكمحاولة للتنبؤ بمعدالت الفقر �ف

ي لالزمة
، نود االشارة ا� ان هناك دراسة بعد االنفراج الجزيئ

ي اعدت من قبل حديثة تناولت  ي الفقر العال�ي واليت
اثر الجائحة �ف

)United Nations university()28( إذ أن انخفاض الدخل أو ،
) من Z)% يؤدي إ� ارتفاع خط الفقر (Xاالستهالك بنسبة (

 خالل المعادلة االت�ة: 
  𝑍 /(1 − X) 

 
و�االعتماد ع� المنهج�ة نفسها وع� توقعات الناتج   

، فقد توصل الباحثون ع� تقدير 2021لعام المح�ي االجما�ي 
 : ي

ي العراق وكااليت
ات الفقر �ف  مؤ�ش

 
ي ظل أوضاع سعر ال�ف 2021): سينار�وهات الفقر لعام 9جدول (

 �ف
 خط الفقر حالة سعر ال�ف

 (دينار)
 �سبة الفقر

(%) 
 عدد الفقراء

 (مليون �سمة)
ي حالة عدم تغي�ي 

�ف
 سعر ال�ف 

 دينار/دوالر) 1190(

137900 25.5 10.504 

ي حالة تغي�ي سعر 
�ف

 ال�ف 
 دينار/دوالر) 1450(

168000 31.1 12.810 

 . ف  المصدر: من عمل الباحثني
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ي اجراءات فتح االقتصاد �مكن أن �فاقم 
ع� أن التأخر �ف

ي ستتبعها الحكومة  أوضاع الفقراء، فضال عن ان االجراءات اليت
ي مسودة قانون 

ي أعلنت عنها �ف الموازنة االتحاد�ة لسنة واليت
ي رواتب  2021

ي سعر �ف الدينار، وخفضا �ف
ا �ف تتضمن تغي�ي

ائب ع�  ي ال�ف
�ن، وز�ادة �ف ف ي اسعار الب�ف

، وز�ادة �ف ف الموظفني
السلع. وكل ذلك (باستثناء خفض الرواتب) �مكن أن يؤدي ا� 
ي اسعار السلع والخدمات، ومن ثم التأث�ي 

ارتفاعات ملموسة �ف
ي مست

 ��ات المع�شة، الس�ما بالنسبة للفئات اال��� فقرا. سلبا �ف
ف نصف احت�اجاته  ولما كان العراق �عتمد ع� تأمني
اد فانه �مكن أن تعمل هذە االجراءات ع�  الغذائ�ة من االست�ي
رفع اسعار المواد الغذائ�ة غ�ي المنتجة محل�ا، ومن ثم يؤثر ذلك 

ي مست��ات مع�شة الناس، الس�ما الفئات الهش
ة. �ف ة والفق�ي

% من اال� تعتمد ع� 40و�حسب برنامج الغذاء العال�ي فإن 
ات�ج�ة للتك�ف مع  استهالك السلع االرخص سعرا بوصفها اس�ت
ي التك�ف 

ات�ج�ة سلب�ة يتبعها الناس �ف جائحة كورونا، و�ي اس�ت
ي 

ي التأث�ي �ف
ي ز�ادة أهم�ة االسعار �ف مع االزمات، االمر الذي �عيف

 أوضاعهم. 
ي العراق عبد الرحمن  و�حسب

نامج العال�ي �ف ممثل ال�ب
ي العراق �عانون عدم  

ف شخص �ف م�جاج فإن حوا�ي "ثالثة ماليني
ف  731000كفا�ة استهالك الغذاء، وهذا �شمل  من النازحني

". فقد ادى انخفاض أسعار  ي
الذين �عانون انعدام األمن الغذايئ

ي حالة األمن
ي  النفط وو�اء كورونا ا� التأث�ي سلبا �ف

ي �ف
الغذايئ

ي بهدف تغط�ة العجز 
البالد. وجاء تخف�ض ق�مة الدينار العرا�ت
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ادها، فإن  ، وألن أغلب المواد الغذائ�ة األساس�ة يتم است�ي الما�ي
ي ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائ�ة األساس�ة، 

هذا القرار اثر �ف
ي ع� مستوى األ�ة، وهذا �مثل 

ي األمن الغذايئ
مما أثر بدورە �ف

ي ال��اء، وفقدان كث�ي من الناس  تحد�ا 
ي ظل تف�ش

إضاف�ا �ف
 . )28( وظائفهم ودخلهم

 
 ثامنا: خ�ارات التعامل

قد �ستغرق عودة الح�اة ا� طب�عتها قبل الجائحة وقتا 
ي انحسار الجائحة  أطول مما كان متوقعا، الن توز�ــــع اللقاح ال �عيف

عندما ألّن �شك�ل "مناعة القطيع" أو "حما�ة القطيع" تتحقق 
ة من المجتمع، مما  تتكون المناعة ضد مرض ما لدى �سبة كب�ي
�جعل انتقال المرض من شخص آلخر غ�ي مرجح. وعل�ه �غدو 

ا بال�امل، فع� سب�ل المثال، إذا كان  % من 80المجتمع محم��
وس، فلن �مرض أر�عة من كل خمسة  ف ضد الف�ي السكان محصنني

ا بالمرض ( ا مصاب� وا المرض أشخاص يواجهون شخص� ولن ين�ش
ي انتشار األمراض 

أ��� من ذلك). بهذە الط��قة، يتم التحكم �ف
ا ع� مدى فعال�ة العدوى، وعادة ما �حتاج  -50المعد�ة. اعتماد�

. و�ــهذا )29(% من السكان إ� مناعة لتحقيق مناعة القطيع90
فالمناعة ال تقت� ع� أولئك الذين لديهم مناعة. غ�ي ان 

المستوى من المناعة يتطلب وقتا. و�ش�ي  الوصول ا� هذا 
التكهنات ا� انه ال �مكن معرفة فاعل�ة اللقاحات ومدى نجاحها 
وس وكبح جماحه، فضال عن أن ز�ادة الطاقة  ي محا�ة الف�ي

�ف
االنتاج�ة من اللقاحات الفعالة ستستغرق وقتا، باالضافة ا� أن 
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ومستوى  التوز�ــــع داخل الدول س�شكل تحد�ا للس�اسة الصح�ة
 شفافيتها. 

ة  و�حسب صح�فة ني��ورك تا�مز فإّن مشكلة خط�ي
وس كورونا، حيت بعد تط��ر  ستعيق عمل�ة الس�طرة ع� ف�ي
وس، و�ي ك�ف�ة ا�صال اللقاح إ� مختلف أنحاء  لقاح للف�ي
ي درجة حرارة منخفضة جدا، إذ �جب 

العالم مع الحفاظ عل�ه �ف
ي درجة حرارة تصل إ� 

درجة مئ��ة تحت  70االحتفاظ به �ف
ف�ه جاهزة الصفر من لحظة تعبئته إ� الوقت الذي تكون 

ي أذرع المر�ف 
ي العراق )30(للحقن �ف

. وهذا ما �شكل تحد�ا جد�ا �ف
ي مؤسساته الصح�ة امكان�ة توف�ي مثل هذە 

الذي تنعدم �ف
ي العراق كان  التسه�الت

ي حدثت �ف للتعامل مع االزمة المركبة اليت
ي ع� الحكومة

تصم�م س�اسة االستجابة بحسب تركيبة  ينب�ف
ي 

فهم شامل لما �مرُّ به االقتصاد  إطار الصدمات الناتجة عنها، �ف
ي أن تركز ع� المحاور االت�ة: 

. وكان ينب�ف ي
 العرا�ت
ي قد �حدثها االستجابة الصح�ة • : لمواجهة المخاطر اليت

ي فرض 
وس، و�ي لم تكن حازمة �ف ي الواسع للف�ي التف�ش

االنفاق ع� الصحة وتع��ز قدرة النظام الحظر، وز�ادة 
 الص�ي ع� مواجهة االزمة الصح�ة. 

ي االستجابة االقتصاد�ة •
: لمنع االقتصاد من االنزالق �ف

ي ظل معدل نمو سالب وتفاقم 
الركود االقتصادي �ف

تأج�ل ضبط أوضاع المال�ة العامة  باإلمكانالبطالة. وكان 
آلثار غ�ي المرتبط بانخفاض أسعار النفط، ومعالجة ا

ي من الجائحة. وكان �مكن الحد 
ة حيت يتم التعا�ف المبا�ش
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، من خالل تخف�ض  من مخاطر عدم االستقرار الما�ي

ي 2أسعار الفائدة ا� ما دون 
% وضخ الم��د من السيولة �ف

. ولما كان معدل التضخم منخفضا خالل  ي
النظام الم��ف

كن أن ن السيولة والتح��الت النقد�ة ُ�مإالجائحة ف أشهر 
ي االقتصاد. وع� الرغم من ان 

تحدث اثارا نتش�ط�ة �ف
نظام سعر ال�ف الثابت �مكن أن يوجد بعض 
ي هذە 

ە �ف ، إال أن تغي�ي ف الما�ي ي حزمة التحف�ي
الصع��ات �ف

المرحلة قد �فاقم أوضاع الفقراء والفئات الهشة 
ومحدودي الدخل الذين ستتآ�ل مدخراتهم، فضال عن 

 سبة لتع��ز االستثمار. تول�د بيئة غ�ي منا
: كان �مكن للحكومة استخدام االستجابة االجتماع�ة •

ة ودعم القطاع الخاص،  التح��الت النقد�ة لأل� الفق�ي
ي القطاع غ�ي 

ة والمتوسطة �ف وعات الصغ�ي الس�ما الم�ش
ي ظل أوضاع الجائحة

ي �ف
ي أصبحت تعايف وأن  .الرس�ي اليت

تكون هذە االستجابة مصممة ع� أساس استهداف 
ي القطاع غ�ي الرس�ي (حوا�ي 

ف �ف % من مجم�ع 90العاملني
 . )، الذي ال �قدم شبكة ضمان اجتما�ي ف  العاملني
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 المراجع والهوامش
                                           

)، 19، ابحاث جامعة قطر وجائحة (كوف�دمجلة جامعة قطر للبحوث) 1(
، أ�ار تق��ر  قسم العلوم اال�سان�ة بكل�ة اآلداب والعلوم، العدد الثالث ع�ش

 .70، ص2020(مايو) 
وس كورونا  UNFPAصندوق االمم المتحدة للسكان ) 2( ، (ف�ي ي موجز تقيف

)،حما�ة الصحة والحقوق من منظور الن�ع االجتما�ي  19 المستجد كوف�د 
ف  ف الجنسني ني��ورك ، (مارس) ، أذار  الجنس�ة واالنجاب�ة وتع��ز المساواة بني

2020 ،www.unfpa.org 
ف العام لألمم المتحدة: ) 3( ال �شبه أي عام آخر،  2020األمني
)https://arabic.rt.com/world( 

(4) 
https://news.google.com/covid19/map?hl=ar&gl=EG&cei
d=EG%3Aar 

(5)  ،
�
 و�عزل البلد خارج�ا

�
إبراه�م صالح، العراق ...كورونا �شل الح�اة داخل�ا

https://www.aa.com.tr/ar/ 
(6) https://www.ina.iq/117242 

ي تقدير وتحل�ل  (7)
ز�نه أ�رم عبد اللط�ف، استخدام االسال�ب االحصائ�ة �ف

ي العراق للمدة 
ل�ة ، اطروحة دكتوراە، ك2015-1970دالة االستهالك �ف

 .78، ص2019االدارة واالقتصاد/جامعة ال�وفة، 
وزارة التخط�ط، الجهاز المركزي لإلحصاء، تق��ر جمهور�ة العراق،   (8)

 .20، ص 2018، بغداد، 2018اهداف التنم�ة المستدامة 
قاعدة ب�انات البنك الدو�ي  (9)

)
http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/SH.XPD.CHEX.

GD.ZS?downloadformat=excel( 
 

ي العراق: التحد�ات وأول��ات  (10)
عالء الدين العلوان، الوضع الص�ي �ف

 .10، ص 2019العمل، وزارة الصحة والبيئة، بغداد، 
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حسن لط�ف كاظم، التداع�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة لجائحة   (11)
ي ألبحاث ودراسة الس�اسات، الدوحة، كور  ي العراق، المركز العريب

ونا �ف
�ن االول (أ�ت��ر)   .9، ص 2020��ش

 .22المصدر السابق نفسه، ص  (12)
(13) OECD (2016) OECD Date-Health. Visited at 
6/12/2020 (https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm) 

ف دمحم عباس وآخرون، (دل�ل (14) نامج الموسع  مع�ت ي ال�ب
ف �ف العاملني

)، وزارة الصحة العراق�ة، دائرة الصحة العامة قسم الرعا�ة  ف للتحصني
 ، ف  .4-5، ص2014الصح�ة االول�ة شعبة التحصني

(15) 
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalCo
ntent/Diseases/Infectious/Pages/Immunization.aspx 
(16) 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/corona
virus-vaccine-tracker.html 

(17)https://arabic.rt.com/world/1161609 / 
(18)https://foreignpolicy.com/2020/11/12/as-vaccine-
hopes-grow-poorer-countries-are-last-in-line/ 
(19) Ibid. 
(20) https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/11/12/ 
(21) https://www.alsumaria.tv/news/ 
(22) https://www.ina.iq/117262 
(23) Margaret Somerville, K. Kumaran & Rob Anderson, 
Public health and epidemiology at a glance, John Wiley & 
Sons, 2016, p.  59 

ي وصلت ) (24 ف من اللقاحات الثالث اليت بحسب الصح�فة فان لقاحني
ولقاح  Pfizer and BioNTechللمرحلة النهائ�ة، وهما: لقاح 

Moderna يتكونان من مواد وراث�ة تتفكك عند ذو�ان الجل�د، أما اللقاح  ،
كة  وجامعة أ�سفورد، �جب أن  AstraZenecaالثالث وهو من إنتاج �ش

ا ول�ن ال يتم تجم�دە.   يب�ت بارد�

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/11/12/
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https://www.nytimes.com/2020/09/18/business/coronaviru
s-covid-vaccine-cold-frozen-
logistics.html?action=click&module=Top%20Stories&pgt
ype=Homepage 
(25) https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-
13/bp-says-the-era-of-oil-demand-growth-is-over 
(26) https://www.falsoo.com/news/4/64663 

ر جائحة كورونا وزارة التخط�ط واخرون، تق��م أثجمهور�ة العراق،  (27)
ي العراق، وزارة التخط�ط، يوليو 

 .11، ص2020ع� الفقر والهشاشة �ف
(28) Andy Sumner, Chris Hoy,4-  and Eduardo Ortiz-
Juarez, Estimates of the impact of COVID-19 on global 
poverty, WIDER Working Paper 
2020/43(https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Pub
lications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf) 
(29)  Margaret Somerville, K Kumaran & Rob Anderson, 
Public health and epidemiology at a glance, John Wiley & 
Sons, 2016, p.  59 

ي وصلت )30(   ف من اللقاحات الثالث اليت بحسب الصح�فة فان لقاحني
 ولقاح Pfizer and BioNTech للمرحلة النهائ�ة، وهما: لقاح

Moderna يتكونان من مواد وراث�ة تتفكك عند ذو�ان الجل�د، أما اللقاح  ،
كة وجامعة أ�سفورد، �جب أن  AstraZeneca الثالث وهو من إنتاج �ش

ا ول�ن ال يتم تجم�دە  .يب�ت بارد�
 
https://www.nytimes.com/2020/09/18/business/coronaviru
s-covid-vaccine-cold-frozen-
logistics.html?action=click&module=Top%20Stories&pgt
ype=Homepage 

https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
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