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  المستخلص
هي إحدى أدوات الدولة تستخدمها للتخفيف من الفقـر الـذي    اإلجتماعيةلحماية شبكة ا

وال بد ألي دولة ترغـب فـي   ، والدولة ومنها العراق داألفراها ازداد بسبب األزمات التي يمر ب
ونتيجـة  ، ها الوطنية إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية أن تدرج شبكة الحماية في استراتيجيات

التي مر بها العراق انعكست هـذه الظـروف علـى أوضـاع      اإلجتماعيةصادية وقتللتبدالت اإل
هـذه   أنوافترض البحـث   ،لمعالجة بعض هذه اآلثار الحمايةفأدخلت الدولة شبكة  ،المواطنين

  .األداة تؤدي دورها بشكل فاعل 
دورهـا بشـكل فاعـل نتيجـة ضـعف       هذه األداة لم تؤد أن إلىالبحث توصل  أنإال  
ف للفئات الفقيرة فعالً وعدم التمييز على أساس معدل الفقر في الحضـر والفقـر فـي    االستهدا

ن إكذلك ف، الحماية وانتشار الفساد في األجهزة الحكومية ذات العالقة بمنح إعانة شبكة، الريف
تـؤدي   أنارتفاع معدالت التضخم والذي رافقه ارتفاع متوسط إنفاق الفرد منع شبكة الحمايـة  

  .فاعل وتحقق هدفا في تخفيض الفقر في العراق عموماً ومنها محافظة نينوى دورها بشكل
  

     :الكلمات المفتاحية
  الفقر  –الحماية االجتماعية  –شبكة الحماية االجتماعية 
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Abstract  

Social protection system is one of the best tools used by government to elevate the 
poverty that aggravated due to the individual and governmental crises especially in Iraq. 
Any country aims to make a new economic and social growth should enlist the social 
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protection within the strategies. As a result to the economic and social changes passed in 
Iraq, these conditions have affected the local situations. Thus, the government has 
introduced the social protection to solve these results. The current paper supposed that this 
tool may perform the role effectively. The study concluded that this tool couldn’t perform 
the suitable role effectively due to the weak targeted planning to the poverty categories; 
there was no recognition to the poverty average in rural and urban areas, corruption, and 
inflation accompanied by high average per capita that prevent the system to perform the 
role and achieve the mapped out aims in the reduction of poverty line in Iraq generally and 
Nineveh generally.    
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  المقدمة
في العصور اإلسالمية، واآلن ال تخلو دولـة مـن    اإلجتماعيةانقضى عهد العدالة 

بـل أصـبحت الدولـة    مواطنين فقراء يتراكم عددهم ألزمات تواجههم بين تارة وأخرى، 
نفسها تتعرض ألزمات اقتصادية أو سياسية أو طبيعية سرعان ما تنعكس على مواطنيهـا  

  .الفقراء
وبعد األزمة المالية األخيرة بات واضحاً أن رفاهية ماليين األفـراد ال يمكـن أن   

جتماعي أكثر واإل قتصاديتدخل الدولة في المجال اإل يكون أنتترك لقوى السوق، فال بد 
بكفـاءة   اإلجتماعيـة ية لقوى السوق وتقديم الخدمات اتساعاً، ليشمل معالجة الظواهر السلب

وتخصيص الموارد بشكل فاعل يمكن معه أن يكون المجتمع أقرب إلـى توزيـع عـادل    
  .للدخل

ما يعرف بشـبكة الحمايـة    بية لألزمات السابقة أوجدت الدولولمواجهة اآلثار السل
تستهدف الفقراء منهم أو الـذي   ى من المعيشة لمواطنيها، والتيأدنلضمان حد  اإلجتماعية

من اآلليات  غياب مثل هذه البرامج، إلى جانب مجموعةمن المحتمل أن يكونوا فقراء في 
  .للبلد اإلجتماعية سياسةة جزء من الواألخير اإلجتماعيةضمن حلقة الحماية 

إلى معالجـة   ٢٠٠٦ق عام التي أنشئت في العرا اإلجتماعيةوهدفت شبكة الحماية 
ومساعدة األطفـال  . ومساعدة العائالت األكثر فقراً. آثار رفع الدعم على المشتقات النفطية

فضالً عن مساعدة المسـنين والمعـاقين والمنكـوبين جـراء     ، على التمتع بصحة جيدة 
وإنشاء فرص عمل وتحسين إمكانية الحصول عليها، إن هـذه التـدخالت مـن    . الحروب
  .أن تخفض من مخاطر الفقرشأنها 

إن تحقيق ما سبق ذكره ال يتم من دون االعتماد على أسس ومعايير معينة حتـى ال  
  .يكون دور شبكة الحماية هامشياً للفقراء، وهي تكلف الموازنة العامة ماليين الدوالرات

  
إن اإلصالح وجعل شبكة الحماية تعمل بكفاءة يفرض علـى الحكومـة المركزيـة    

بمجموعة من المعايير متعلقة بشبكة الحماية هي من اختصاصها، فضـالً عـن    بااللتزام
بمجموعة من اإلصالحات تجعل شـبكة الحمايـة   ) المحافظات(التزام الحكومات المحلية 

  .فاعلة وتحقق هدفها اإلجتماعية
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  البحث أهمية
في العـيش  المنفذ األساسي للفقراء الذين فقدوا حقوقهم  اإلجتماعيةتعد شبكة الحماية 

. هم بتخفيف معاناة الفئات الضعيفةل هذه الشبكة بفاعلية يمكن أن يسبكرامة، ولهذا فإن عم
ومن األهمية بمكان معرفة فاعلية الشبكة في تحديد النقطة التـي تقـف فيهـا الحكومـة     
المركزية والمحلية والفجوة التي تفصلها عن تحقيق هدفها األساسي مـن إنشـاء شـبكة    

  .ها األكبر في تخفيض الفقرالحماية وهدف
  

  مشكلة البحث
التي حصلت في العراق بظاللها على تأديـة   اإلجتماعيةقتصادية وألقت التغيرات اال

شبكة الحماية لدورها الفعال، إذ أثرت هذه التغيرات على جانبين أحدهما يتعلق بـاألجهزة  
 على أسـاس البيئـة   الحكومية من خالل ضعف استهداف الطبقات الفقيرة، والتمييز بينهم

، فضالً عن قلة كفاءة التوجيه نحو الفقراء فعالً، كما أن حـاالت الفسـاد   )حضر وريف(
أمـا الجانـب اآلخـر    . أفقدا الشبكة دورها الفعالواإلجراءات الروتينية في أجهزة الدولة 

ـ     اعفنتيجة لهذه التغيرات ازدادت نسبة الفقر، وارتفع متوسط إنفاق الفـرد انعكاسـاً الرتف
معدالت التضخم، وهذه التأثيرات جعلت شبكة الحماية تعمل بمحدودية وبالتـالي عجزهـا   

  .عن تحقيق أهدافها
  

  البحث فرضية
ال في العراق ومحافظة نينـوى   اإلجتماعيةالبحث أن برامج شبكة الحماية  يفترض
الهـدف   تحقـق ال مما يجعلها  ،نتيجة التغيرات التي يمر بها العراقبفاعلية  تؤدي دورها
  .المنشود منها

  
  البحثهدف 

، والتعرف على آلياتها الرسمية وغيـر  اإلجتماعيةإن توضيح مفهوم شبكة الحماية 
بحـث األول،  الرسمية وكيفية عملها ضمن استراتيجيات التخفيف من الفقر يحقق هـدف ال 

ـ  أداءتحديد كيفية  في حين ن هذه الشبكة في العراق ومحافظة نينوى من خالل مجموعة م
شبكة الحماية تعمل بكفـاءة عـن طريـق     أنوالتي يمكن من خاللها معرفة هل  المعايير

  .يحقق هدف البحث الثاني ،ال أمبلوغها هدفها 
  

   منهج البحث
على الشبكة الدولية  اإلجتماعيةغطى البنك الدولي في منشوراته عن سلسلة الحماية 

كما اعتمد ، سات في هذا الجانبعن البحوث والدرا فضالً جوانب اإلطار النظري، بعض
شـبكة الحمايـة    نإتحديـد هـل   البحث مجموعة من المعايير التي على أساسها يمكـن  

شبكة الحمايـة فـي العـراق     بعض معطياتتحليل  من خالل ،عمل بفاعليةت اإلجتماعية
ومقارنتها مع ما هو متحقق منها مـن خـالل عمـل دوائـر الرعايـة      ومحافظة نينوى 

ومدى تطابقها مع المعايير المحددة منذ إنشـاء الشـبكة   محافظات العراق  في اإلجتماعية
  .٢٠١٠ولغاية عام 
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  المفهوم والمكونات اإلجتماعيةشبكة الحماية   - المحور األول
ل ضـمن  التي تدخ اإلجتماعيةأحد مكونات الحماية  اإلجتماعيةشبكة الحماية  تشكل

  .اإلجتماعيةإطار السياسة 
قد الدولي شبكة الحماية بأنهـا األدوات التـي تهـدف إلـى     عرف صندوق النوقد 

أما منظمة األغذية والزراعة فعرفتهـا   .ثار الضارة المحتملة على الفقراءالتخفيف من اآل
بأنها البرامج النقدية أو العينية التي تسعى للحد من الفقر من خالل إعادة توزيـع الثـروة   

إلى ضمان الحـد   اإلجتماعيةبكة الحماية الدخل، كما تسعى شوحماية األسر من صدمات 
وهو مستوى الحد األدنى من التغذية أو مسـاعدة األسـر علـى إدارة     ،األدنى من الرفاه

 .(Weigand and Crosh, 2008, 15-16)المخاطر 
وفقاً للبنك الدولي فإنها اآلليـات الرسـمية وغيـر     اإلجتماعيةأما مفهوم شبكة الحماية 

 ,Rogera  and Coates)مواطنين من النتائج السـلبية للفقـر ومواجهتـه    الرسمية التي تحمي ال
2002, 1). 

  ): ٤٧، ٢٠١٠خليل، (بأنها  اإلجتماعيةشبكة الحماية وتتصف 
 .ن مصادر غير مباشرة مع التعاون مع الخزانة العامةمتديرها الدولة وتمول  •
ـ آلية تنشئها المجتمعات لتحسين األوضاع االقتصادية و • للفئـات األكثـر    ةاإلجتماعي

 .حرماناً
تتعامل مع جميع األفراد في المجتمع سواء كانوا عاملين أو متـأثرين باألزمـات أو    •

 .غيرها
 .توى المعيشة لألسر المستفيدةتهدف إلى ضمان حد أدنى لمس •
وتقوم على مجموعة مـن التـدابير    ،تعمل على أساس مجموعة من األسس المنهجية •

ق حزمة من اإلجـراءات لتقـديم خـدمات التشـغيل     الخاصة ويتم تنفيذها عن طري
والتأهيل، دعم السلع الغذائية، التعليم ومحو األمية، الخدمات الصحية والعالجية، دعم 

  .الخ... واإلقراضالمرأة 
  :إلى ما يأتي اإلجتماعيةويمكن تقسيم شبكة الحماية 

  
  Formal Social Safety nets اإلجتماعيةرسمية لشبكة الحماية اآلليات ال -أوالً

ولها القطاع العام وتؤدي دوراً مهماً في التخفيف من حدة الفقر موهي البرامج التي ي
و على المدى الطويـل، كمـا   ممن خالل حماية األسر من انعكاسات األسواق وتعزيز الن

ة نتيجة اآلثار السـلبية لألزمـات   مروحوتعمل على إعادة توزيع الموارد نحو الفئات الم
  :ومن برامجها. (Kevane, 2001,1)ت الهيكلية واإلصالحا

  :Cash Transferالتحويالت النقدية  .١
وهي تقديم المساعدة على شكل نقد إلى الفقراء أو أولئك الـذين يواجهـون خطـر    

التحويالت مصدراً مهماً من مصادر الدخل لحماية محتمل من الوقوع في الفقر، وتعد هذه 
حسب البلـد  بقتصادي، وتختلف أهمية هذه التحويالت ود اإلسر أثناء الصدمات أو الركاُأل

العنصر األساسي  وصفهامتعددة ب اًوتخدم التحويالت النقدية أهداف. والظروف التي يعيشها
لشبكات الحماية في البلدان الصناعية التي تنتهج اقتصاد السوق، كما أنهـا تمـارس دوراً   

  .(Tabor, 2002, 1)أكبر بكثير في البلدان النامية 
إذ ال تحدث التحويالت النقدية ، وتعد التحويالت النقدية أكثر فعالية من الدعم العيني

ويسـهل تطويعهـا    ،نحرافاً في أسواق السلع، كما تتميز بنسبة أقل من التكاليف اإلداريةإ
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وتسمح  منها حتيال والفساد بمنافعها عمن هو مقصودمما يحد من عمليات اإل، لنظم السداد
  ).٢٠، ٢٠٠٩منظمة األغذية والزراعة، (يدين بأن تكون لهم حرية فيما يشترونه للمستف

  :وتكون على نوعين
والتي تتطلب نقل النقود عادة  :Conditional cash transfers التحويالت النقدية المشروطة •

إلى اُألسر الفقيرة، شرط أن تقوم تلك األسر باستثمارات محـددة مسـبقاً فـي رأس المـال     
  .(World Bank, 2009, 1)ي ألوالدها كأن تعطى مقابل إرسال األطفال إلى المدارس  البشر

تعطى إلى  يتوال :Unconditional cash transfers التحويالت النقدية غير المشروطة •
دون أن يترتب عليه القيام بـأي عمـل   من محددة مسبقاً، الأي فرد تنطبق عليه المعايير 

 ).١٨، ٢٠٠٩اعة، منظمة األغذية والزر(معين 
  
  Food-based social safety nets القائمة على األغذية اإلجتماعيةشبكة الحماية . ٢

كونه شـبكة   النامية منها دعم الغذاء على أساس تعتمد العديد من دول العالم السيما
دول  عملـت بـه  وقـد   ،الدعم العيني للغذاء من األساليب الشائعة األساسية، ويعدحماية ال

قصيرة األجل مثل صدمة اقتصـادية نتيجـة تـدابير     الزمة مؤقتة استجابة بوصفه كثيرة
أو التكييف الهيكلي، ورداً على التضخم في أسعار الغذاء عالمياً، أو تخفيض قيمة العملـة،  

  .سلبية اجتماعية اًعي الذي ولد آثارجتمانتيجة لتخفيضات في اإلنفاق اإل
  :(Rogers and Coates, 2002, 4)ها أشكاالً مختلفة منويتخذ دعم الغذاء 

الشرائية لُألسر من خـالل   ةوتهدف إلى زيادة القدر )البطاقات التموينية(األغذية  قسائم •
 .رفع دخلهم الحقيقي

دف دعـم أسـعار المـواد الغذائيـة     وتسـته  ،إعانات المستهلك ألسعار المواد الغذائية •
 .ستهالكية عن طريق خفض أسعارهااإل

قابل العمل ويهدف إلى تمكين اُألسر من الوصول إلـى أجـر يسـتخدم    برنامج الغذاء م •
  .للغذاء

  
  Unemployment compensation تعويضات البطالة .٣

وتتمثل في المبالغ التي تدفع للعاطلين عن العمل، وعلى الرغم من أن هذه التعويضـات  
رد علـى وظيفـة   تقلل من رغبة األفراد العاطلين في البحث عن وظيفة، ذلك ألن حصول الف

هذه البرامج غير جيـدة، إذ أن هـذه    نة، إال أن هذا ال يعني بالضرورة إتعويض البطال هيفقد
التعويضات قد حققت هدفها األساس في تأكيد حالة عـدم تخفـيض الـدخل التـي يواجههـا      
العاطلون، فضالً عن أنه عندما يتجاهل القادرون عن العمل عروض الوظيفة الجذابـة تكـون   

فـإن مثـل هـذه     من ثمالفرصة للبحث عن وظائف مالئمة ألذواقهم وكذلك مهاراتهم، و لديهم
مة كل عامل مـع الوظيفـة األكثـر    ءمن شأنها أن تحسن قدرة االقتصاد على مال التعويضات

  .(Mankiw, 2004, 609-610) مةءمال
  
   Public worksاألشغال العامة  .٤

كونها تعمـل علـى    من شبكة الحمايةضتكتسب برامج األشغال العامة أهمية كبيرة 
توفير الدخل في أيدي الفئات الفقيرة القادرة على العمل، وتعرض هذه البرامج فرص عمل 

رة في مشاريع كثيفة العمالة مثـل بنـاء   همؤقتة بأجور مقبولة أساساً إلى العمال غير الم
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بنيـة التحتيـة   الطرق وصيانتها وحفظ التربة والتخلص من النفايات وتطوير وصـيانة ال 
  .(Subbarao  et al., 2010, 1-2) الصغيرة

ـ  اإلجتماعيةية ويتأتى تدخل شبكة الحما ة اعتبـارات هـي   في هذا البرنامج لخمس
  ): ١٣٥، ٢٠٠٨الطائي، (

 .لعوائل الفقيرة أثناء األوقات الصعبةلبرامج تحويالت دخل التقدم  •
 .ستهالك قد تشهدهاتسمح هذه البرامج للعوائل أن تواجه حاالت نقص في اال •
من شأنها أن تشيد المزيد من البنى التحتية المطلوبـة  إن برامج العمل المصممة جيداً  •

وبالتالي تخفض التناوب بين اإلنفاق العام على تحويالت الدخل أزاء اإلنفـاق العـام   
 .على التنمية والتطوير

توليـد منـافع   علـى  إن الموجودات المعمرة التي توجدها هذه البرامج لها اإلمكانية  •
 .توظف مرة ثانية عند إنشاء البنى التحتية المطلوبة وتطويرها

يكون باإلمكان توجيه البرامج وبسهولة إلى مناطق جغرافية محددة فيها معدالت بطالة  •
 .وفقر عاليين

 
  : Social Safety Nets By sector شبكات الحماية القطاعية .٥

ولها القطاع العام لقطاعات معينـة ومنهـا   مي التي اإلجتماعيةالحماية  برامج وهي
على إنتاجيـة  الصحة والتعليم والهدف منها االستثمار في رأس المال البشري والمحافظة 

  .(Weigand and Crosh, 2008, 2)الطويل  ىاإلنسان في المد
  :  (Pongsapich, 2001, 4)ويهدف دعم هذه القطاعات إلى 

  
  في مجال التعليم

 .تسرب في المدارستخفيض معدل ال •
تحسين نوعية التعليم وأنظمة اإلدارة علـى كـل المسـتويات اسـتجابة الحتياجـات       •

 .المجتمع
  

 في مجال الصحة
 .تقديم الحماية ألفراد ذوي الدخل المنخفض ضد المرض •
 .إعطاء أسبقية في تجهيز الموازنة لنشاطات صحة األم والطفل •
 .ظفي الصحة في المناطق الريفيةتحسين كفاءة الخدمات الصحية بزيادة عدد مو •

الرسـمية التـي تقـدمها الـدول      اإلجتماعيةيبين برامج شبكة الحماية  ١ول والجد
  :منها الفئات المستفيدةوالهدف من هذه البرامج 
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  ١جدول ال
  اإلجتماعيةملخص خصائص تدفقات شبكة الحماية 

  
Source :Margaret Grosh and et al., 2008, for protection and promotion the design and implementation 

of effective safety nets, The world Bank, Washington, P 335-337. 
 

 Informal social safety nets   اإلجتماعيةت غير الرسمية لشبكات الحماية اآلليا -ثانياً
) القطـاع الخـاص  مـن  (إن معظم هذه اآلليات غير الحكومية تكون غير معروفة 

وتدخل معها مؤسسات خيريـة   ،وتتكون أغلبها من شبكات حماية عائلية وشبكات شخصية
ومؤسسات قائمة على أساس الدين تقوم بتقديم المساعدات للمتضـررين، وتنتشـر هـذه    
اآلليات في البلدان اإلسالمية وتكون الزكاة والوقف من األشكال الشائعة لتقديم المسـاعدة  

 اإلسـالمية مساجد فـي البلـدان   ، وتمنح عادة إلى المنظمات الخيرية أو إلى الإلى األفراد
  .(Word bank, 2006, 86)لتعمل على توزيعها إلى المستفيدين منها 

غير الرسمية التي تقدمها منظمات  اإلجتماعيةيبين برامج شبكة الحماية  ٢ول والجد
  :المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
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  ٢ جدولال

 في القطاع غير الرسمي اإلجتماعيةبرامج شبكة الحماية 
  منظمات غير حكومية  أنظمة ومنظمات المجتمع المحلي التقليدي

  .حواالت من أقارب يعملون في الخارج -
  .دون فوائدمن قروض  -
  .مجاميع اإلدخار -
  .تكاليف مشتركة لحفالت األعراس والجنازات -
د الدينية وأوقـات  هبات من أشخاص أثناء األعيا -

  ).زكاة وصدقة(أخرى 
  .جمعيات الجوامع والجيران -

تقديم المساعدة إلى الفقراء واليتامى والعاجزين  -
  .وتوزيع األغذية في مناسبات دينية

  .دعم النشاطات المولدة للدخل -
تشييد المدارس والمؤسسات الدينية والمراكـز   -

  .الصحية للفقراء

Source: SEDN, 2000, Republic of Yemen: comprehensive developing review, P 11. 
  

  الفقر ضستراتيجيات تخفيإضمن  اإلجتماعية شبكات الحماية -ثالثاً
  ٢٠٢٢-٢٠١٢وبرامج العمل  اإلجتماعيةالبنك الدولي للحماية  إستراتيجية. ١

عضاء فيه وبرامج العمل للبلدان األ اإلجتماعيةيعمل البنك الدولي على دعم الحماية 
أمراً مركزياً في رسالته الهادفة إلى تخفيض الفقر من خـالل النمـو   وتشكل هذه المسألة 

الفاعلة والكفوءة والعادلـة مـن شـأنها أن     اإلجتماعيةالمستدام والشامل، فبرامج الحماية 
وذلك مـن خـالل مسـاعدة     ،تؤدي مباشرة إلى تخفيض الفقر والتباين في توزيع الدخل

بناء قدراتهم وتخفيض استهالك األفراد والعوائل والتعامل مع الصـدمات، وأن  األفراد في 
وسياسات العمل من شـأنها أيضـاً تشـجيع الفـرص      اإلجتماعيةكل من برامج الحماية 

واإلنتاجية والنمو والسيما من خالل بناء رأس المال البشري وتسـهيل الحصـول علـى    
رات إنتاجية وبالتالي يكون إحساسها بالحمايـة  وظائف وتسهيل مهمة العوائل للقيام باستثما

  .أكبر اإلجتماعية
  في تعزيز القدرة وإتاحة الفرص اإلجتماعيةدور مؤسسات الحماية . ٢

يواجهون مشـاكل   مايكافح الناس في كل أرجاء العالم من أجل تحسين معيشتهم بين
الطبيعيـة إلـى   أو الكـوارث   تتراوح بين الصدمات النظامية مثل األزمات االقتصـادية 

صدمات أكثر خصوصية مثل البطالة والعجز والمرض وبالنسبة إلى هؤالء يكـون مـن   
تهم خبـر من شأنها أن تعزز كل من قدراتهم و تيالضروري أن يكون هناك مؤسسات وال

  :(World Bank, 2010, 1-3) وظائف متداخلة وهي وتركز هذه المؤسسات على ثالث
  Preventionالوقاية  •

 واإلنفـاق ية من حاالت الهبوط من الوضع الجيد جراء صدمات الـدخل  وهي الوقا
جتمـاعي مثـل   الوقاية من خالل برامج الضمان اإلتتحقق  اإلجتماعيةوفي إطار الحماية 

ضمان البطالة والعجز والرواتب التقاعدية للمسنين وبرامج األشغال العامة والتي بـدورها  
سـتهالك  تخفـيض اإل  وتمكنهم من ،ء الصدماتتخفض التأثير على األفراد والعوائل جرا

 عن برامج تكون ذات أهمية كبيرة للوقاية مثل ضمان المحاصيل ضالًف ،على مدى حياتهم
  .والمناخ والضمان الصحي

  Protectionالحماية  •
ويقصد بها الحماية من الفقر وفقدان رأس المال البشري من خالل برامج المساعدة 

يالت النقد والتغذية المدرسـية والمسـاعدة الغذائيـة الموجهـة     بما فيها تحو اإلجتماعية
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وعوائل من الخسائر المتعـذر   اًواإلعانات المالية والتي من شانها أن تحمي الفقراء أفراد
) التعليم لألطفال، الرعاية الصـحية للعوائـل  (تجاوزها والتي تصيب رأس المال البشري 
ا رد وتحقيق نمو اقتصادي أوسع، كما أن هكذوالتي تعد ضرورية جداً لكل من رفاهية الف

قتصادي المتأتي من التباين الحـاد فـي   جتماعي واإلبرامج تعمل على تخفيض الضرر اإل
  .توزيع الدخل

  
  Promotionتشجيع الفرص  •

م ذلك من خالل الربط بوظائف وفرص أفضل وغالباً مـا تكـون المؤسسـات    توي
الوقاية والحماية وتقدم برامج تفعيـل سـوق    تدعمالمشجعة للفرص متكاملة مع تلك التي 

العمل تعويضات البطالة والتي تبني من خاللها مهارات للمستفيدين وتشجع إمكانياتهم فـي  
التوظيف، وتحفز تحويالت النقد المشروطة االستثمارات في رأس المال البشري بتشـجيع  

يع الدخل علـى  ي توزوتساعد في مواجهة حاالت التفاوت ف ،الطلب على التعليم والصحة
وهذه البـرامج  . جتماعي، كما تقدم برامج األشغال العامة مدفوعات نقديةأساس النوع اإل

  .بمجملها تزيد استثمارات رأس المال البشري والمادي
  :يتم من جانبين ما تقدم ذكره إن تنفيذ

فيـة  والتي تقوم بتنفيذ إجراءات كا اإلجتماعيةتدخل مؤسسات القطاع العام للحماية 
  .واالقتصادية اإلجتماعيةلتحقيق أهداف المجتمع في المساواة والتنمية 

أما من الطرف اآلخر فهو البنك الدولي الذي يكون هدفه الرئيس في قطاع الحماية 
هو مساعدة الحكومات على تقديم وظائف الوقاية والحمايـة والتشـجيع لكـل     اإلجتماعية

  .األفراد والعوائل الذين هم بحاجة لها
  

ـــمس. ٣ ـــيارات توضيحـــ ــة ـ ـــاإلجتماعية للحماي ــك الدول ةـ ـــللبن ي ـ
  ٢٠٢٢-٢٠١٢العمل  ةــوإستراتيجي

مجموعة من الخطوات تسير  اإلجتماعيةوضع البنك الدولي في استراتيجته للحماية 
سنوات قادمة والتي يمكن معها تحقيق أقصى استفادة من هذه البـرامج   لعشر عليها الدول
  :على النحو اآلتيالدول والتي تقدمها 
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  ٣جدول ال
  ك الدولينمن منطلق الب اإلجتماعيةمسارات الحماية 

  
Source: World Bank, 2010, The world Bank's Social protection & Labor Strategy , p13   

  
  الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق اإلستراتيجية -المحور الثاني

  التخفيف من الفقر في العراق إستراتيجيةنطلقات األساسية لبناء الم -أوالً
لتخفيف مـن  لوالسياسية  اإلجتماعيةقتصادية وأجل إرساء القاعدة المؤسسية واإل من

إلـى مشـروع    تتولد الحاجـة  الفقر وتغيير النظرة إلى الفقر والفقراء من إطار اإلحسان
تعزيز اندماجهم في المجتمـع وتحقيـق   تنموي يقوم على تمكين الفقراء ومساعدتهم على 

اعتمدت مجموعة من  اإلستراتيجيةفإن االقتصادية والتماسك االجتماعي  دورهم في التنمية
  :)٤-٣، ٢٠٠٩لجنة تخفيف الفقر، ( المنطلقات هي

يضـمن   اإلستراتيجيةإن توفر اإلدارة السياسية في تبني  :التأكيد على االلتزام الحكومي •
إذ . اإلسـتراتيجية التدخل الحكومي أهمية قصوى في كافة محـاور  تنفيذها حيث يحتل 

. أو التقليل مـن حجـم المشـكلة   . غالباً ما تحاول الحكومات إنكار وجود فقر في البلد
التخفيف من الفقر الخطوة األهم على طريق  إلستراتيجيةويشكل تبني الحكومة العراقية 

 .تحقيق الهدف
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق بالفقر والصـحة  التوافق مع الجهود الوطنية نحو  •

وضع سياسات متوسطة وقصيرة األجل لتعبئة الموارد المحلية والـدعم الـدولي   و. والتعليم
 .المطلوب



  ]٢٦٧[علي
 

 

وتنفيـذ  . والموازنات السنوية ٢٠١٤-٢٠١٠التكامل مع خطة التنمية الوطنية الخمسية  •
 .المركزية وعلى مستوى المحافظات ات القطاعيةساألنشطة على مستوى المؤس

فضالً عن  ،جتماعية واقتصادية وسياسية وثقافيةإالنظر إلى الفقر كظاهرة متعددة الجوانب  •
 اإلجتماعيةوبالنظر لترابط المحددات . مما يستدعي التكامل في السياسات. الجانب األمني

في جميع القطاعات يكـون   واالقتصادية والبيئية المتصلة بالفقر فإن اإلجراءات التي تتخذ
إذا تـم ذلـك    ،من تلك اإلجراءات المتخذة داخل كل قطاع الفقرمردودها أكبر في تخفيف 

 .بمعزل عن القطاعات األخرى
يح وزيـادة كفـاءة بـرامج األمـان     مبدأ استهداف الفقراء لتصـح  اإلستراتيجيةتتبنى  •

 .اعيةاإلجتمجتماعي كالبطاقة التموينية وإعانات شبكة الحماية اإل
تبني منظور يحقق التوازن بين المساعدة الفورية للتخفيف من الفقر في الحاضر وبـين   •

نتاجية واتخـاذ  تخفيض أعداد الفقراء على المدى البعيد عن طريق التأكيد على زيادة اإل
حيـث تصـبح بـرامج األمـان      ،اإلجتماعيةعتماد على الرعاية إجراءات تحد من اإل

 .أ من عملية التنمية والتأكيد على زيادة اإلنتاجيةاالجتماعي جزءاً ال يتجز
توفير الفرصة للحوار الواسع حول تشخيص وفهم أهمية تعدد مصادر النمو االقتصادي  •

 . السيما النمو الذي يعتمد على تطور القطاع الخاص وعالقته بتقليل الفقر
حكـومي لضـمان   اعتماد مبدأ الشراكة والتنسيق فيما بين مكونات وتشكيالت الجهاز ال •

 .اإلستراتيجيةتحقيق أهداف 
ـ التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص  • ـ ؤمن ي  اإلسـتراتيجية  قإن تحق

يستلزم شراكة حقيقية بين جميع األطـراف ذات العالقـة وخاصـة     ذإ ،هدفها األساس
من  ففي إطار مقاربة شاملة للتنمية والتخفي. منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص

 .الفقر
 .التأكيد على الحاجة إلى الدعم الدولي في مجاالت التمويل والخبرة •
وضع خطة للتواصل تضمن نقل مضمون إستراتيجية التخفيف من الفقر بين الحكومـة   •

 .واألطراف األخرى المعنية بمن فيهم الفقراء أنفسهم
  تخفيف الفقر إستراتيجية عناصر -ثانياً

  )٤ ،٢٠٠٩لجنة تخفيف الفقر، (
خلق الوظائف واألعمال للفقراء حيث يتطلب تظافر جهـود  : خلق فرص توليد الدخل .١

  .الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
والسياسـية   اإلجتماعيـة قتصـادية و مكين الفقراء من إدراك حقـوقهم اإل ت: التمكين .٢

علـى مشـاكلهم   والتعـرف  . واتخاذ القرارات التي تؤثر فـي حيـاتهم  . وممارستها
والتعبير عن طموحاتهم على الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني . حتياجاتهموا
 .سهم بشكل جاد في عملية التمكيني

بناء قدرات الفقراء من أجل تأهيلهم للعمل وزيادة إنتـاجيتهم ليكونـوا   : بناء القدرات .٣
أن  وعلى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المـدني . شباع احتياجاتهمقادرين على إ

 .ساعد في تحقيق ذلكي
القطـاع الخـاص   هم فيهـا  ن اجتماعي فعالة يستأسيس شبكة أما: األمان االجتماعي .٤

 .والمجتمع المدني
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  في العراق التخفيف من الفقر إستراتيجيةبنية  -ثالثاً
 لغرض تحقيق الهدف العام وهو التخفيف من الفقر مـن خـالل شـبكة الحمايـة    

  :إلجراءات واألنشطة يمكن عرضها في الجدول اآلتيهناك مجموعة من ا اإلجتماعية
  

  ٤جدول ال
  في العراقفعالة للفقراء  اإلجتماعيةكة الحماية لجعل شب إجراءات وأنشطة 

  
الوطنية للتخفيـف مـن الفقـر،     اإلستراتيجية، ٢٠٠٩اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر، : المصدر

  .٣٣-٣١وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، ص 
  

  الفعالة اإلجتماعيةالحماية  شبكة -المحور الثالث
  الحماية الفعالة سمات شبكة -أوالً

تكمـل   والتـي ل بعضها البعض، مكيمن عدة برامج  اإلجتماعيةالحماية  تتكون شبكة
وال يقتصر مفهوم شبكة الحماية الفعالة على مجموعـة بـرامج   . جتماعية أخرىإسياسات 

  :(Grosh  et al., 2008, 2-3)بعدة سمات أبرزها  ، بلالتصميم والتنفيذ تتمتع بمستوى جيد من
ال بد من استجابة سلسلة البرامج المستعملة والتوازن القائم بينها وبـين بـاقي    :التناسب §

مـن   لذلك، ال بد مـن تعـديل كـل   . كل بلدعناصر السياسة العامة للحاجات الخاصة ب
 .ناسب الظروف السائدةتالبرامج كي 

الفقراء : يغطي نظام شبكة الحماية إجماالً شتى الفئات التي تحتاج إلى مساعدة: شمولال §
الفروع المتشعبة من هذه  فضال عنمن اإلصالح  ضررينوالمتفقراً مزمناً وفقراً مؤقتاً، 

تغطية كاملة ومنافع قيمة ألي فئة من السـكان تشـملها   وتؤمن البرامج الفردية . الفئات
 .المساعدة

وعليها أن تسـعى،  . على قدم المساواةال بد لشبكة الحماية أن تعامل المستفيدين  :لةالعدا §
بشكل خاص، لتأمين المنافع نفسها لألفراد أو األسر على نحو متسـاوٍ فـي المعـايير    

المساواة (وتأمين منافع أكبر للمستفيدين األكثر فقراً ) المساواة األفقية(المأخوذة باالعتبار 
 ).العمودية
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إن البرامج التي توائم بين كلفتها و فعاليتها تُوجه معظم مواردها باتجـاه الفئـة   : لكلفةا §
: المطلوبة لتنفيذ البـرامج عبـر خطـوتين   كما تقتصد في الموارد اإلدارية . المستهدفة

األولى، على مستوى نظام شبكة األمان بكليته، تتجنب التجزئة وما ينتج عن ذلك مـن  
ة إدارية من دون تحقيق وفورات الحجم؛ أما الثانية فتدير بفعاليـة  حاجة إلى وضع أنظم

أقل الموارد الالزمة لتحقيق األثر المرغوب لكل من خالل موارد كافية إلنجاز وظائف 
 .البرنامج كلها إنجازاً جيداً

. أن تغير سلوك األسرة إلى األفضل أو إلـى األسـوأ   لحمايةيمكن لشبكات ا: نسجاماإل §
يأتي التغيير الحاصل إيجابياً، ال بد من إبقاء دور شبكات األمان في الحـد  ولضمان أن 

تساعد  برامج تتضمن أنظمة شبكات الحمايةوقد . األدنى من التناغم مع شمولية البرنامج
بشكل صريح على بناء أصول ودخل األفراد أو المجتمعـات المسـتفيدة عبـر ربـط     

وقد تؤمن برامج األشغال العامـة  . البرامج من اختياريةالتحويالت بعناصر مطلوبة أو 
رأس  أصوالً مادية للمجتمعات المحلية كما أن برامج التحويالت النقدية المشروطة تَبني

كما أن الربط بالخـدمات الماليـة وخـدمات التـدريب     . المال البشري لألسر المستفيدة
لـى رفـع مسـتوى    والبحث عن العمل يمكن أن يساعد اُألسرة ع اإلجتماعيةوالرعاية 

 .دخلها
شبكات الحماية الحصيفة باالستدامة المالية، ألنها تتسق بشـكل  تتمتع أنظمة  :االستدامة §

وينبغي أن تكون البرامج الفردية مسـتدامة  . متوازن مع باقي جوانب اإلنفاق الحكومي
نزالق إلى دائـرة وقـف البرنـامج وإعـادة     كي تتجنب اإل، مالياً وسياسياً على السواء

ذلك يؤدي إلى ضياع فرص هائلة لتحقيـق اإلدارة الفعالـة والنـواحي     نإالقه، إذ إط
وفي البلدان المنخفضة الدخل، غالباً ما يدرج في القطاع العـام  . الترويجية في البرنامج

 .تدريجياً البرنامج الذي يبدأ بمساندة من الجهات المانحة
ويتغير التوازن المناسب للبرامج مع تتطور شبكة األمان الجيدة بمرور الوقت  :الحركية §

نمو االقتصاد والتغيرات الحاصلة فيه، أو مع تطور باقي عناصـر السياسـة، أو عنـد    
أن تتطور بالتزامن مع حل مـا   من كما ال بد إلدارة أي برنامج محدد. وقوع صدمات

 .من مشاكل وإرساء معايير جديدة له ايواجهه
بكات الحماية الفعالة فإنه يمكن تشخيص عدد على ما سبق من تحديد صفات ش بناء

 ,Pash et al., 2002)والتي منها  اإلجتماعيةمن المعايير لتحديد مدى فاعلية شبكة الحماية 
4):  
وتظهر نسبة العوائل الفقيرة التي تستلم منافع مـن   :مدى تغطية برامج شبكة الحماية .١

  .اإلجتماعيةبرامج شبكة الحماية 
ويقصد بها الحد الذي تؤدي منافع شبكة الحماية إلـى تخفـيض فقـر     :مة الدعمءمال .٢

 .المستفيدين منها
وتقاس بالحد الذي تصل نفقات شبكة الحماية فعالً إلـى   ):االستهداف(كفاءة التوجيه  .٣

  .الفقراء بدالً من وصولها إلى الشرائح التي هي في حال أفضل نسبياً من السكان
ة وشفافية اإلجراءات المترتبة علـى حصـول   وتوضح بساط :درجة سهولة الوصول .٤

 .المنفعة
وتقاس بالمقدار المنفق مـن الموازنـة    :النسبة المئوية لنفقات برامج شبكة الحماية .٥

  .على هذه البرامج
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وتؤشر مدى اعتماد األسرة على إعانة شبكة الحمايـة كمصـدر    :حد التمويل الذاتي .٦

إذ تكون إعانة الشبكة عرضـة  ، مةدخل وبديل للمصادر األخرى التي تعد أكثر استدا
للتضخم أو للتغيرات في أوضاع الموازنة والتي تفقد إعانة الشبكة قيمتها وتعرضـها  

  .ةمما يوقع األسرة في ضائقة مالي، للتقلبات
  في العراق اإلجتماعيةفاعلية شبكة الحماية تقييم  -المحور الرابع

وجـاء إنشـائها لمسـاعدة     ٢٠٠٦في العراق عام  اإلجتماعيةت شبكة الحماية ئأنش
الجانية لعملية اإلصالح االقتصادي، كما تهـدف  الطبقات الفقيرة والمهمشة لتجاوز اآلثار 

إلى المحافظة على القوة الشرائية للطبقات المتضررة من جـراء   اإلجتماعيةشبكة الحماية 
اسـتهداف  ول من الدعم العيني على الدعم النقدي مـع  حبمعنى الت أي ،رفع سياسة الدعم

  .الطبقة األكثر تضرراً من جراء رفع أسعار المشتقات النفطية أو مواد البطاقة التموينية
. مهمة توزيع تلـك اإلعانـات النقديـة    اإلجتماعيةوزارة العمل والشؤون وتتولى 

، ٢٠٠٥عزيـز،  (اإلطار القانوني لتنفيذ البرنـامج   ١٩٨٠لسنة  ١٢٦ويكون قانون رقم 
٣٠-٢٩(.  

سنوات على إنشاء شبكة الحماية في العراق باإلمكان تقيـيم   ٥كثر من وبعد مرور أ
  :على النحو اآلتيمدى فاعلية عمل هذه الشبكة من خالل المعايير السابقة الذكر و

  مدى تغطية برامج شبكة الحماية .١
مـن  % ٢٠أنـه يجـب أن تغطـي     اإلجتماعيةجاء ضمن تعليمات شبكة الحماية 

ارير السابقة عن الفقر في العراق، فضالً عن تقرير خط الفقـر  وذلك في ضوء التق،السكان
 ٢٠٠٧عـام   ومالمح الفقر في العراق الذي أصدرته وزارة التخطيط، إذ بلغت نسبة الفقر

على ذلـك   وبناء% ٣٩.٣و في الريف % ١٦.١، وبلغ فقر الحضر %٢٢.٩في العراق 
من السكان، % ٢٣ا ال يقل عن في العراق يجب أن تغطي م اإلجتماعيةفإن شبكة الحماية 

حسب نسـبة الفقـر   بكون تغطية شبكة الحماية فعالة يفضل التمييز بين المحافظات تولكي 
  .اًوريف اًحسب البيئة حضربوكذلك 

 ٩٨٢٥٩٥ومن الجدول أدناه يتبين أن أعداد األسر المشمولة بشبكة الحمايـة بلـغ   
ن هذه النسبة انخفضت في السـنوات  من إجمالي اُألسر، إال أ% ٢٣.٥ُأسرة بنسبة قدرها 

على التوالي أي أنها لم تصـل  % ١٥و % ١٨ما يعادل  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧التالية لتبلغ عام 
  %. ٢٠إلى الحد األدنى المقرر لها وهو 

  

   ٥جدول ال
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ مدةأعداد األسر المشمولة بشبكة الحماية في العراق لل

  إجمالي السكان  السنة
متوسط 
حجم 
  األسرة

داد األسر في إع
  العراق

% ٢٠نسبة 
  من السكان

األسر المشمولة 
بشبكة الحماية في 

  العراق

نسبة المشمولين 
الفعليين إلى إعداد 

  األسر الكلي
٢٣.٥  ٩٨٢٥٩٥  ٨٣٥٠٧٢  ٤١٧٥٣٦٢  ٦.٩  ٢٨٨١٠٠٠٠  ٢٠٠٦  
١٨.٠  ٧٧٢٢١٦  ٨٦٠٣٥٠  ٤٣٠١٧٥١  ٦.٩  ٢٩٦٨٢٠٨١  ٢٠٠٧  
١٥.٠  ٦٩١٧٠٧  ٩٢٤٥١١  ٤٦٢٢٥٥٦  ٦.٩  ٣١٨٩٥٦٣٧  ٢٠٠٨  

  :الباحث باالعتماد على إعدادمن : المصدر
  .الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، تقديرات السكان وحجم األسرة -
  .٤ص، العراق في اإلجتماعية الرعاية وحدات إحصاءات، ٢٠٠٨،  اإلجتماعيةدائرة الرعاية   -
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  مالئمة الدعم .٢
اإلجتماعيةالتخطيط مع البنك الدولي عن الحالة على المسح الذي أجرته وزارة  بناء 

دينـار   ١٣٢٠٠٠الفرد الشـهري   إنفاقواالقتصادية لألسرة في العراق، فقد بلغ متوسط 
  .دينار بأسعار السوق ١٤٦٠٠٠باألسعار المدفوعة و 

الحمايـة الممنـوح   إنفاق الفرد ال يتناسب مع الحد األعلى لراتب شبكة إن متوسط 
  .أفراد فأكثر ٦من لألسرة المكونة 

حسب حجم األسرة ال باألسرة في العراق  إنفاقيظهر أن متوسط  ٦كما أن الجدول 
  .حسب عدد أفرادهابيتناسب مع راتب شبكة الحماية المخصص لألسر 

 ،دينار شـهرياً  ٣٢٩١٠٠ويبلغ متوسط إنفاق الفرد ألسرة مكونة من فرد أو اثنين 
مما يظهر أن هناك فجوة تصل  ،دينار ٧٠٠٠٠و دينار  ٥٠٠٠٠ن راتب شبكة الحماية إو

فأنهـا   ،أفراد فـأكثر  ٦ لىإأفراد  ٥األسر المكونة من  اأم ، دينار شهرياً ٢٥٩١٠٠إلى 
، على التوالي دينار شهرياً ١٢٠٠٠٠و  ١١٠٠٠٠تحصل على إعانة شبكة الحماية قدرها 

كلما زاد عـدد  ( تواليعلى ال دينار شهرياً ١٥٩٣٠٠و  ١٨٧٧٠٠يبلغ فأما متوسط إنفاقها 
فجوة في دخل األسرة تصـل إلـى    ذا يخلقوه) أفراد األسرة انخفض متوسط إنفاق الفرد

  :كما في الجدول أدناه على التوالي دينار شهرياً ٣٩٣٠٠و  ٧٧٧٠٠
  

   ٦جدول ال
  )شهر/دينار(متوسط الفرد  - حسب حجم األسرةباإلنفاق 

بكة الحماية إعانة ش  )١(متوسط إنفاق الفرد   حجم األسرة
  )٢( اإلجتماعية

  الفجوة 
٢ -  ١  

٢٧٩١٠٠(   ٥٠٠٠٠  ٣٢٩١٠٠  ١(  
٢٥٩١٠٠(  ٧٠٠٠٠  ٣٢٩١٠٠  ٢(  
١٥٥٩٠٠(  ٩٠٠٠٠  ٢٤٥٩٠٠  ٣(  
١١١٨٠٠(  ١٠٠٠٠٠  ٢١١٨٠٠  ٤(  
٧٧٧٠٠(  ١١٠٠٠٠  ١٨٧٧٠٠  ٥(  

  )٣٩٣٠٠(  ١٢٠٠٠٠  ١٥٩٣٠٠  ٦فأكثر 
جتماعي واالقتصادي لألسـرة  المسح اإل ،٢٠٠٨ وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،) ١(عمود  :المصدر

  .٦٧٣، ص ٢٠٠٧في العراق 
بشـبكة الحمايـة    ، ضـوابط الشـمول  ٢٠٠٦، اإلجتماعيـة وزارة العمل والشؤون ) ٢(عمود 

  .٢، ص اإلجتماعية
  

ويستخدم متوسط إنفاق الفرد على السلع والخدمات كمقياس للرفاه، ويعد هذا المؤشـر  
محدداً للرفـاه مـن    ىفقيرة، إذ يعكس مفهوم خط الفقر مستومفيداً لتحديد أي من األسر تعد 

خالل استخدام طريقة كلفة الحاجات األساسية، التي يسود استخدامها إقليمياً ودولياً، واسـتناداً  
شـهر  / فـرد /  اًدينار ٧٦٨٩٦إلى تقرير خط الفقر في العراق فإن كلفة الحاجات األساسية 

  .)٨، ٢٠٠٩الجهاز المركزي لإلحصاء، (
وهـي ال   ،شـهر / دينار ٥٠٠٠٠إن المخصص من إعانة شبكة الحماية لفرد واحد 

فضالً عن أن نصيب الفـرد   ،مما يعني بقاء الفرد دون خط الفقر ،تسد الحاجات األساسية
  .من اإلعانة ينخفض مع زيادة أفراد األسرة
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غ أنه سوف يـتم تعـديل المبـال    اإلجتماعيةكما جاء ضمن تعليمات شبكة الحماية 
وفق تقارير نسب التضخم للمحافظة على القدرة الشـرائية   على المخصصة لشبكة الحماية

علـى   ٢٠١٠ولغاية  ٢٠٠٦لإلعانات ضد التضخم، إال أن مبالغ اإلعانة لم تعدل منذ عام 
  :الرغم من ارتفاع معدالت التضخم كما في الجدول اآلتي

  

  ٧جدول ال
  ٢٠٠٩-٢٠٠٦ مدةللمعدل التضخم في العراق 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  السنة
  ٢.٨-  ٢.٧  ٣٠.٨  ٥٣.٢  معدل التضخم

  .زي العراقي، النشرة السنوية، أعداد مختلفةالبنك المرك :المصدر
  
  كفاءة التوجيه. ٣

ال تصل إلى الحد األدنى من األسـر  الشبكة فإن مبالغ ) ١(كما مر سابقاً في النقطة 
  .وفق نسبة الفقر في العراق على الفقيرة

بشبكة الحماية ال يشـمل فقـط األسـر     المشولة ما أن هذا الحد األدنى من األسرك
ويرجع ذلك إلـى حالـة الفسـاد اإلداري     ،الفقيرة بل هناك ُأسر مشمولة ذات دخل مرتفع

والمالي الذي له تأثير على عمل الشبكة في العراق وشمول العديد من األسـر باإلعانـة   
مقابل دفع مبالغ نقدية عن طريـق سماسـرة ووسـطاء     وهم غير المستحقين لها ،المقدمة

والدليل على ). ٧، ٢٠٠٩فهد، (امتهنوا العمل في ترويج معامالت الشمول بشبكة الحماية 
ملة تدقيقية واستبعاد أعداد كبيرة من غيـر المسـتحقين، الحـظ    حبذلك قيام وزارة العمل 

  .٥جدول الانخفاض أعداد األسر المشمولة بالشبكة في 
-٢٠١٠الوطنية لمكافحـة الفسـاد    اإلستراتيجيةشخصت هيئة النزاهة ضمن  وقد

ن لجـان  عالتزوير في التقارير الطبية الصادرة  منهابعض الظواهر السلبية والتي  ٢٠١٤
وفق ضوابط شمول المعـاقين،   على تشخيص العوق لغرض الحصول على إعانة الشبكة

هيئة (العمل لشمولهم بالقروض الميسرة  التزوير في قاعدة بيانات العاطلين عن فضال عن
، وهذا األمر من شأنه أيضاً حرمان المستحقين الحقيقيين من إعانـة  )٩٣، ٢٠١٠النزاهة، 

  . الشبكة والقروض الميسرة
حسـب  بيظهر حاالت الفساد في وزارة العمل وفقاً لنوع الجريمـة   والجدول اآلتي
  .تقارير هيئة النزاهة

  
   ٨جدول ال

وفقاً لنوع الجريمة  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨الواردة إلى بغداد والمحافظات لعامي اإلخبارات 
  اإلجتماعيةنحو وزارة العمل والشؤون 

تجاوز الموظفين حدود   االختالس  التزوير  الرشوة  العدد الكلي  السنة
  أخرى  صالحياتهم

٧٧  ٤٢  ١١  ١٨  ١٠  ١٥٨  ٢٠٠٨  
٧٨  ٣١  ٢١  ١٣٨  ١٧  ٢٨٥  ٢٠٠٩  

  .٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ير السنوي لعامي هيئة النزاهة، التقر :المصدر
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  ولدرجة سهولة الوص .٤
وتتمثل في التعقيدات اإلدارية للحصول على إعانة شبكة الحماية، ويذكر أن وزارة 

املة من خالل دوائرها فـي محافظـات   مع ٣٩٥٤٣استلمت  اإلجتماعيةالعمل والشؤون 
بنسبة إنجـاز   ٣٥١٤٧ )المصروفة(ما تم إنجازه من المعامالت وأن  ٢٠٠٨عام  العراق
ن نسـبة اإلنجـاز ليسـت بالمسـتوى     ، وهذا يوضح أ)١٠، ٢٠٠٩فهد، % ( ٨٩قدرها 

  .بسبب صعوبة اإلجراءات الروتينية للحصول على إعانة الشبكة المطلوب
  النسبة المئوية لنفقات برامج شبكة الحماية من الموازنة .٥

خصصـت الحكومـة    ٢٠٠٦في العراق عـام   اإلجتماعيةمع إنشاء شبكة الحماية 
مليار  ٩٩٠تم زيادة المبلغ إلى  ٢٠٠٧مليار دينار وفي عام  ٥٠٠العراقية إلعانة الشبكة 

والجدول اآلتي يوضح محدودية اإلنفاق على الشبكة والذي يعكس ضـعف اهتمـام   دينار، 
  .الحكومة بهذا الجانب المهم للشريحة المستفيدة

  

   ٩جدول ال
  ٢٠١٠-٢٠٠٦ في العراق إلى مجموعة من المتغيراتمخصصات شبكة الحماية كنسبة 

  السنة
المنافع / اإلنفاق على الشبكة
  ∗اإلجتماعية

/ اإلنفاق على الشبكة
  اإلنفاق العام

/ اإلنفاق على الشبكة
GDP 

٠.٥  ١.٣  -  ٢٠٠٦  
٠.٩  ٢.٥  ١٧.٨  ٢٠٠٧  
٠.٧  ١.٨  ١٣.٢  ٢٠٠٨  
٠.٦  ١.٥  ١٤.٣  ٢٠٠٩  
٠.٥  ١.٠  ١٧.٠  ٢٠١٠  

  :راج الباحث باالعتماد علىمن استخ: المصدر
  .البنك المركزي العراقي، التقرير السنوي، أعداد مختلفة

  

ت مقارنة مخصصات مهذه المخصصات في العراق فإنه ت ولغرض توضيح تواضع
  .١٠ جدولالالعراق مع عدد من الدول كما في شبكة الحماية في 

                                                 
  ).، بدالت العسكريين، البطاقة التموينيةاإلجتماعيةشبكة الحماية ( اإلجتماعيةتشتمل المنافع  ∗
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   ١٠جدول ال
بة من الناتج المحلي للعراق ومجموعة كنس اإلجتماعيةاإلنفاق على شبكات الحماية 

  مختارة من الدول والسنوات
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/ اإلنفاق على الشبكة 
GDP ٣.٢  ١.٥  ٢.٧  ٢.١  ٣.٧  ٢.٣  ١.١  ١.٩  ١.٦  ١.٣  ٠.٦  
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/ اإلنفاق على الشبكة 
GDP ١.٢  ٤.٤  ٢.٣  ٢.٠  ٢.٣  ١.٥  ١.٤  ١.٤  ١.٢  ١.٢  ٠.٧  

  :من استخراج الباحث باالعتماد ٢٠١٠-٢٠٠٦ مدةمتوسط ال،  العراق :المصدر
  .على التقارير السنوية للبنك المركزي العراقي

ـ  بقية الدول ي الدولـة، مـن   ، سنوات مختارة يمكن اعتبارها كمتوسط عام لإلنفاق على الشـبكة ف
 (Grosh, et al., 2008, 64) :عتماد علىاستخراج الباحث باإل

  
  حد التمويل الذاتي .٦

% ٥,٢إعانة شبكة الحماية تمثـل   نأجتماعي أظهرت نتائج المسح االقتصادي واإل
يمثل  إذوهي نسبة مرتفعة تقريباً ، )١١جدول الكما في (من إجمالي دخل األسرة العراقية 

ن هـذه النسـبة   إل، اعتماد األسرة على إعانة شبكة الحماية مصدر تهديد لمستوى عيشها
نقطاع وبالتالي وقوع األسرة في خط قية أو تكون عرضة لإلمتها الحقيعرضة النخفاض قي

   .الفقر 
  

  ١١دول جال
 التوزيع النسبي للدخل حسب المصدر في العراق

األجور   مصدر الدخل
  والرواتب

دخل العاملين لحسابهم 
  ودخول أصحاب العمل

الدخل من 
  الملكية

الرواتب 
  اإلجتماعية

الدخول التحويلية 
  األخرى

  ٤.٧  ٥.٢  ١٩.٨  ٢٥.٠  ٤٥.٣  %النسبة 

، المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في العـراق  ٢٠٠٨وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،  :المصدر
  .٦٩٩، ص ٢٠٠٧

  
  في محافظة نينوى اإلجتماعيةفاعلية شبكة الحماية  -المحور الخامس

  مدى تغطية برامج الشبكة .١
ق أن تكون نسبة االستهداف فيها تراعي محافظة نينوى كغيرها من محافظات العرا

ضـمن تعليمـات إنشـاء     من قبل وزارة العمل وقد حددت هذه النسبة ،من السكان% ٢٠
  .اإلجتماعيةشبكة الحماية 

 حسب تقرير خط الفقر للجهـاز ب% ٢٣إال أن نسبة الفقر في عموم المحافظة بلغت 
في الحضر فنسبتهم ، أما الفقراء %٢٥الريف  ويشكل فقر ٢٠٠٩المركزي لإلحصاء عام 



  ]٢٧٥[علي
 

 

١٦ .%ستهداف متالئمة مع نسبة الفقر فـي  ما سبق فإنه يجب أن تكون نسبة اإلعلى  بناء
  .المحافظة مع مراعاة البيئة حضر وريف

نسبة األسر المشمولة بشبكة الحماية إلى إجمالي األسر فـي المحافظـة    ويالحظ ان
ماية وهو استهداف الحد األدنى ت من أجله شبكة الحئغير متناسقة مع الهدف الذي أنش هي

  .من الفقراء
من األسـر فـي   % ١٧.٩غطت هذه المخصصات  ٢٠٠٦ومنذ إنشاء الشبكة عام 

من إجمالي األسر في الحضر، بينما كانـت  % ١٩.٥المحافظة، بلغت نسبة الحضر فيها 
  %.١٥.٤في الريف 

إلـى   ٢٠٠٧المشمولين بإعانة شبكة الحماية في عام  نسبةوعلى الرغم من ارتفاع 
، إال أنها لم تصل إلى %١٧.٢والريف % ٢٠.٢في عموم المحافظة شكل الحضر % ١٩

انخفضت نسـبة   ٢٠٠٨وفي عام . من السكان في المحافظة ككل% ٢٠الحد األدنى لنسبة 
، ورافقها انخفـاض فـي   ٢٠١٠عام % ١٤في المحافظة ثم إلى % ١٥.٢االستهداف إلى 

ثـم انخفضـت إلـى     ٢٠٠٨عام % ١٦.٤نوى إلى األسر المشمولة في حضر محافظة ني
  .على التوالي ٢٠١٠و  ٢٠٠٩عامي % ١٤.٥و % ١٥.٣

% ١٣.٥وشمل هذا التخفيض الريف أيضاً، إذ بلغت نسبة األسر المشمولة باإلعانة 
  .%١٣.٢إلى  ٢٠١٠وانخفضت عام  ٢٠٠٨عام 

  

   ١٢جدول ال
  حسب البيئةبي محافظة نينوى نسبة األسر المشمولة بشبكة الحماية إلى إجمالي األسر ف

  
  :الباحث وكاآلتي عدادمن إ :المصدر
وذلك باالستناد إلى متوسط  ٥.٧إجمالي السكان من الجهاز المركزي لإلحصاء وتم اعتماد متوسط األسرة ) ١(عمود 

  .العائلة من مركز تموين فرع نينوى والتي تكون أقرب إلى الدقة
  .نينوى/  ةاإلجتماعيمديرية الرعاية ) ٣(عمود 
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  مة الدعمءمال. ٢

كما مر سابقاً فإن إعانة الشبكة ال تكفل الحد األدنى من تلبيـة احتياجـات الفـرد    
، كما أن متوسط اسـتهالك الفـرد فـي العـراق ال     اًدينار ٧٦٨٩٦األساسية والتي بلغت 

  .يتناسب مع حجة إعانة شبكة الحماية
لألسرة فإن متوسط إنفاق الفرد فـي  وباالعتماد على المسح االقتصادي واالجتماعي 

شهر باألسعار المدفوعة، وبلغ متوسط إنفاق الفرد فـي  / دينار  ١١٣٥٠٠محافظة نينوى 
شـهر،  /دينار ١٠٨١٠٠شهر، وبلغ في ريف المحافظة /دينار ١٣٦٦٠٠حضر المحافظة 

  .مما يدل على عدم تناسب حجم إعانة شبكة الحماية مع متوسط إنفاق الفرد
مـن المبحـوثين   % ٩٧ة استطالعية أجريت في مدينة الموصل، أن وأكدت دراس

حاجات األسر وتوفير كل مـا يلبـي    اإلجتماعيةراتب شبكة الحماية  تغطيةيؤكدون عدم 
فـي  ) معدل التضـخم  ٧راجع جدول (طلباتهم اليومية إزاء االرتفاع الواسع في األسعار 

تطبيق مشروع شبكة الحماية الـذي  كافة نواحي الحياة وهو راجع في جزء  كبير منه إلى 
  ).٣٨، ٢٠٠٩األمير والسراج، (يأخذ أمواله أساساً من زيادة أسعار المشتقات النفطية 

  كفاءة التوجيه. ٣
استهداف األسر الفقيرة فعالً، وأن أي خلل في هذا التوجيـه   تتضمن كفاءة التوجيه
قـى  بوبالتـالي ت  معلى حـاله  األمر الذي يبقي الفقراء ،الشبكةيحرم أسر فقيرة من إعانة 

  .بين المجتمع اإلجتماعيةالفوارق 
ولعل ما يضعف كفاءة استهداف األسر الفقيرة هو شمول أسر مرتفعة الدخل غيـر  

والجدول اآلتي يظهر حاالت الرشوة في دائرة . مستحقة لإلعانة عن طريق حاالت الفساد
لغرض األساسي منها شمول أسر افي نينوى، والتي يكون في الغالب  اإلجتماعيةالرعاية 

  .بشبكة الحماية غير مستحقة لإلعانة
  

   ١٣جدول ال
نينوى للفترة حزيران / اإلجتماعيةالنسبة المئوية لدافعي الرشوة في دائرة الرعاية 

  ٢٠١٠آذار -٢٠٠٩

٢٠١٠  ٢٠٠٩  

نسبة دافعي 
الرشوة في 
  االستبيانات

  آذار  شباط  ٢ك  ١ك  ١ت  ٢ت  أيلول  آب   تموز   حزيران

  %٢٣.٨١  %٢٠    %٣٥.٤٢  %١٤.٨١  -  -  -  -  %٤٥.٤٥  المنفذة شهرياً
  .٣٩، الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة، ص ٢٠١٠هيئة النزاهة، : المصدر

  
  درجة سهولة الوصول .٤

 ٢٦٠٨، ٢٠٠٨بلغت المعامالت الواردة إلى دائرة الرعاية في محافظة نينوى عام 
، وتمثل هذه النسبة ثالث %٨٣بنسبة إنجاز ، ٢١٦٤معاملة وكانت المعامالت المصروفة 

  .١٤ أقل نسبة إنجاز مقارنة بمحافظات العراق كما في الجدول



  ]٢٧٧[علي
 

 

  
   ١٤جدول ال

  ٢٠٠٨نسبة إنجاز المعامالت المشمولة بشبكة الحماية تصاعدياً في محافظات العراق لعام 
 %نجاز نسبة اإل  عدد المعامالت المصروفة  عدد المعامالت الواردة  اسم المحافظة

  ٨١  ٢٦٧٢  ٣٢٨٧  النجف
  ٨١  ٢٢١٥  ٢٧١٩  صالح الدين

  ٨٣  ٢١٦٤  ٢٦٠٦  نينوى
  ٨٥  ١٧٢٨  ٢٠٣٨  األنبار
  ٨٦  ٢٧٧٤  ٣٢٠٨  ذي قار
  ٨٦  ١٦٥٠  ١٩٠٩  التأميم
  ٨٦  ٢١٩٣  ٢٥٥٨  ميسان
  ٨٩  ٤٣١٠٠  ٤٨٣٢٤  بغداد
  ٩٠  ١٦٨٥  ١٨٧٥  المثنى
  ٩٢  ٤٧٢٨  ٥١٤٨  البصرة
  ٩٣  ٢٧٨١  ٢٩٩٥  كربالء
  ٩٣  ٢٢٧٤  ٢٤٥٥  ديالى
  ٩٣  ٢٧٥١  ٢٩٤٩  واسط
  ٩٥  ٢٨٠١  ٢٩٥٣  بابل

  ٩٦  ٢٧٣١  ٢٨٤١  القادسية
، ٢٠١٠-٢٠٠٥في العراق الواقع والطموح  اإلجتماعية، شبكة الحماية ٢٠٠٩عالء جلوب فهد،  :المصدر

  .١٠وزارة المالية، ص 
ي محافظة نينوى مشاكل عديدة بإعانة الشبكة ف يواجه المشمولونفضالً عن ذلك 

  ):٣٩، ٢٠٠٩األمير والسراج، (أبرزها  والتي
زدحام الشديد من قبـل  اإل. ٢  .تأخر استالم الراتب.١

    .مستلمي الراتب
نتظار الطويل في الحر اإل .٣

    .والبرد
المعاملة السيئة من قبـل  . ٥  .النقل إلى أماكن االستالم .٤

  .الموظفين
    .النقص في المبالغ .٦

      .الوضع األمني .٧
  
  سبة المئوية لنفقات برامج الشبكة في الموازنةالن .٥

تـم  من الصعب الوصول إلى مقدار اإلنفاق لشبكة الحماية في كل محافظة إال أنـه  
لكل محافظة، على اعتبار أن نفقات شبكة الحماية  اإلجتماعيةالحصول على مقدار المنافع 

فـي   اإلجتماعيـة افع والجدول اآلتي يبين أن حصة المن ،اإلجتماعيةتدخل ضمن المنافع 
 وهي نسبة متواضعة جداً ٢٠١٠ام لع% ١٩.٧إجمالي تخصيصات محافظة نينوى بلغت 

مقارنة بعدد سكان المحافظة والتي تعد ثاني أكبر محافظة في العراق مـن حيـث عـدد    
  .السكان
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   ١٥جدول ال

  ٢٠١٠لعام  إلى إجمالي موازنة المحافظات العراقية تنازلياً اإلجتماعيةتخصيصات المنافع 
  %إجمالي الموازنة /  اإلجتماعيةالمنافع   المحافظة  ت
  ٢٤.٩  البصرة   .١
  ٢٣.٥  ذي قار   .٢
  ٢٣.٣  ميسان   .٣
  ٢٣.١  واسط   .٤
  ٢٣.٠  بابل   .٥
  ٢٢.٩  النجف األشرف   .٦
  ٢٢.٩  المثنى   .٧
  ٢٢.٢  بغداد   .٨
  ٢١.٩  كربالء   .٩

  ٢١.٦  األنبار   .١٠
  ٢٠.٠  كركوك   .١١
  ١٩.٧  نينوى   .١٢
  ١٨.٢  صالح الدين   .١٣
  ١٨.٠  يةالديوان   .١٤
  ١٦.٤  ديالى   .١٥

  :الباحث باالعتماد على عدادإمن  :المصدر
  .٢٠١٠وزارة المالية، دائرة الموازنة، تقديرات الموازنة لعام 

  
  حد التمويل الذاتي .٦

% ٦,٦نسبة اعتماد األسرة في محافظة نينوى على إعانة شبكة الحماية تشـكل   إن
نبـار والتـي   ظات العراق بعد محافظة األوتعد هذه النسبة ثاني أعلى نسبة من بين محاف

  % .٧,٣بلغت 
في محافظة نينوى كما في  ةـالشبك ةـإعانعلى  رةـد األساؤشر مدى اعتمـوهذا ي

  .١٦ دولـالج
   

  ١٦ جدولال
 التوزيع النسبي للدخل حسب المصدر في محافظة نينوى

األجور   مصدر الدخل
  والرواتب

دخل العاملين 
لحسابهم ودخول 

  ملأصحاب الع

الدخل من 
  الملكية

الرواتب 
  اإلجتماعية

الدخول 
التحويلية 

  األخرى
  ٤.٧  ٦.٦  ٢٠.٣  ٢٩.٥  ٣٨.٩  %النسبة 
جتماعي واالقتصادي لألسرة في العـراق  ، المسح اإل٢٠٠٨وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،  :المصدر

  .٦٩٩، ص ٢٠٠٧
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من األسـر تبحـث عـن     وبما أن إعانة شبكة الحماية فقدت قيمتها الحقيقية فكثير
ومن البدائل التي تحصل عليهـا األسـرة   ، مصادر أخرى للدخل لتغطية حاجاتها األساسية

  ):٢٠،  ٢٠٠٩، االمير والسراج (محافظة نينوى لسد احتياجاتها اليومية 
  .وجود عمل بسيط إلكمال االحتياجات  -١
 .االستدانة -٢
 .المساعدة من األقارب  -٣
 .استقبال مساعدات من اآلخرين -٤
 .مساعدة صندوق الزكاة في الجامع -٥
 .التسول -٦

في العـراق ومحافظـة    اإلجتماعيةتأسيساً على ما تقدم  فأن برامج شبكة الحماية 
نتيجة الظروف التي مر بها  جلهأتعمل بفاعلية وال تحقق الهدف الذي أنشئت من  نينوى ال
  .فرضية البحث قبول أي ، العراق

 
  ستنتاجاتاإل
أحد المكونات األساسية في إطار اسـتراتيجيات خطـط    تماعيةاإلجإن شبكة الحماية  .١

 .التنمية والتخفيض من الفقر تتبعها أي دولة في العالم
فاعلة في أي دولة عندما تتحقق مجموعة من األهـداف   اإلجتماعيةشبكة الحماية  تعد .٢

 .التي قد تختلف من دولة إلى أخرى بحسب فلسفتها االقتصادية
٣. في العراق ومحافظة نينوى الحد األدنى مـن األسـر المقـدر     شبكة الحماية لم تغط

حسب نسبة الفقر فيهـا،  بشمولها بإعانة الشبكة، كما أنه لم يتم التمييز بين المحافظات 
 ).حضر وريف(حسب البيئة بو

إن انخفاض القوة الشرائية نتيجة التضخم، أدى إلى ارتفاع متوسط إنفاق الفـرد فـي    .٤
جعل إعانة شبكة الحماية غير كافية للحد األدنى  وهذا األمرالعراق ومحافظة نينوى، 

 .من مستوى المعيشة، وبالتالي عدم تحقيق هدفها في تخفيض الفقر
لمحافظة نينوى مقارنـة بغيرهـا مـن     اإلجتماعيةضعف التمويل الحكومي للمنافع  .٥

 الحكومي لشبكة الحماية مقارنة بدول أخـرى، المحافظات، فضالً عن ضعف التمويل 
ارتفـاع   بسببم من الفوائض المالية المتحققة للعراق في السنوات األخيرة على الرغ

 .أسعار النفط عالمياً
في محافظات القطر أدى إلى  اإلجتماعيةإن حاالت الفساد المنتشرة في دوائر الرعاية  .٦

 .انخفاض وصول اإلعانة إلى مستحقيها الفعليين
ات تخفيف الفقر مجموعة من اإلصالحات فيما على الرغم من تبني اللجنة العليا لسياس .٧

  .يتعلق بشبكة الحماية إالّ أنها لم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع
  

  المقترحات
قتصـادية  جزءاً أساسياً مـن خطـط التنميـة اإل   زيادة االهتمام بشبكة الحماية كونها  .١

ألن  ،يـذ للدول، وإدخال أنشطة شبكة الحماية فـي العـراق حيـز التنف    اإلجتماعيةو
  .جتماعي والسياسي في العراقستقرار اإلودية عمل الشبكة تؤثر في اإلمحد



  ]٢٨٠[                                                                ...حنو شبكة محاية اجتماعية فعالة يف العراق 
 
ن توجه هذه الزيادة نحو أمحاولة زيادة األسر المشمولة في العراق ومحافظة نينوى، و .٢

الفئات الضعيفة فعالً من خالل محاولة القضاء على حاالت الفساد في دوائر الرعايـة  
 .رفي محافظات القط اإلجتماعية

ربط إعانة شبكة الحماية بالتضخم، وكذلك متوسط إنفاق الفرد، واألخذ بنظر االعتبار  .٣
 .الحد األدنى من مستوى المعيشة الذي يكون فوق خط الفقر

إجراء تحديثات بصورة مستمرة علـى المسـوحات اإلحصـائية الخاصـة بالـدفع       .٤
لدراسات التحليلية، مسوحات إنفاق األسرة، خط الفقر، ا(االجتماعي واالقتصادي مثل 

 ).الوضع الغذائي في العراق
تقديم الدعم الالزم لشبكة الحماية، معنوياً من خالل تبني هذا المفهوم كأحـد المهـام    .٥

والواجبات األساسية لدولة الرفاه وليس فضالً من الدولة إلى المواطن، وماديـاً مـن   
ون متوسط إنفاقها على خالل زيادة تخصيصات هذا البند أسوة بالدول األخرى التي يك

 .حسب تقديرات البنك الدوليبمن الناتج المحلي % ٢-١شبكة الحماية 
تبسيطها والحـد مـن عمليـات الفسـاد     اإلجراءات الحكومية و علىإدخال تحسينات  .٦

باستخدام التكنولوجيا الحديثة، حتى يتمكن الفقراء من الوصول إلـى إعانـة الشـبكة    
 .يفيةالسيما الفقراء في المناطق الر

النـازحين،  (إدخال بعض البرامج اإلضافية لشمول فئـات أخـرى بإعانـة الشـبكة      .٧
، وجعل إمكانية أن تكون بعض البرامج مشـروطة مثـل ربـط اإلعانـة     )المتسولين

 .باالستمرار الدراسي لألطفال
حسب البيئـة  بحسب المحافظات وبقتصادية في العراق وضع خارطة للفقر والحالة اإل .٨

  .عتمادها كأساس في تقديرات األسرة المشمولة بإعانة الشبكةوا) حضر وريف(
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