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تقديم

ي تعمــل عليهــا مؤسســة فريدريــش 
ي صميــم القيــم والسياســات الــ�ت

الحمايــة االجتماعيــة هــي �ض
ــهد  ــد ش ــا. وق ــك ممكن ــا كان ذل ــينها حيثم ــا وتحس ــدة لتوطيده ــعى جاه ت )FES(، وتس ــ�ب إي
العالــم العديــد مــن أنــواع نظــم الضمــان االجتماعــي، وعــدد ليــس بالقليــل مــن هــذه النظــم 
ــد االأد�ض  ــة وال الح ــل الدولي ــة العم ــي لمنظم ــان االجتماع ــ�ي الضم ــد االأد�ض معاي ــي بالح ال يف
مــن معايــ�ي أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة كمــا حددتهــا منظمــة العمــل الدوليــة. ومــع ذلــك، 
ــدولي الخــاص  ــد ال ــم المتحــدة عــى العه ي االأم

ــدول االأعضــاء �ض ــن ال ة م ــ�ي ــة كب وقعــت غالبي
ــة. ــة االجتماعي ــادئ الحماي ي تشــمل مب

ــ�ت ــة، ال ــة والثقافي ــة واالجتماعي بالحقــوق االقتصادي

كائــه  ي االأردن والعــراق عــدد مــن االأنشــطة مــع �ش
ت �ض وقــد نظــم مكتــب فريدريــش إيــ�ب

ي هــذا الصــدد. 
ي للثقافــة العماليــة، عــدد مــن االأنشــطة �ض

، وال ســيما مــع المركــز العــرا�ت ض العراقيــ�ي
ي العــراق ويقــدم خطــوط عمــل 

ي أجراهــا حســن الزبيــدي يحلــل الوضــع �ض
تحليــا للدراســة الــ�ت

الأصحــاب المصلحــة مثــل النقابــات العماليــة وأصحــاب العمــل والــوزارات والحكومــات المحليــة 
ي 

ي أو المؤسســات الدوليــة. تقــدم هــذه الدراســة والــ�ت
والمســتفيدين ونشــطاء المجتمــع المــد�ض

ــل  ــوط عم ــدم خط ــراق وتق ي الع
ــع �ض ــا للوض ــدي،  تحلي ــم الزبي ــن كاظ ــور حس ــا الدكت أجراه

الأصحــاب المصلحــة مثــل النقابــات العماليــة وأصحــاب العمــل والــوزارات والحكومــات المحليــة 
ي أو المؤسســات الدوليــة.

والمســتفيدين ونشــطاء المجتمــع المــد�ض

ي والحالــة عــى أرض الواقــع. يختتــم التقريــر بتقديــم بعــض 
طــار القانــو�ض وتصــف الدراســة االإ

ي مــن شــأنها أن تطلــق النقاشــات والحــوارات 
التوصيــات الموجهــة إل أصحــاب المصلحــة، والــ�ت

اتيجية  ــ�ت ــب االس ا، تتطل ــ�ي ــراق. وأخ ي الع
ــة �ض ــة االجتماعي ــم الحماي ض نظ ــ�ي ــبل تحس ــأن س بش

ــا  ــتدام. دعون ــالي مس ض م ــ�ي ــ�ي ح ــان توف ــية وضم رادة السياس ــة االإ ــة االجتماعي ــة للحماي الوطني
اتيجية. ــذ هكــذا االســ�ت نأمــل أن تدفــع هــذه الدراســة أصحــاب المصلحــة نحــو تنفي

الدكتور ماتيس بوبه

ت للأردن والعراق المدير المقيم لمؤسسة فريدريش اي�ب
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تقديم
ي للثقافة العمالية

المركز العرا�ق

ــة  ي العراقي
ــع المــد�ض ــات المجتم ــاره إحــدى منظم ــة باعتب ــة العمالي ي للثقاف

ــز العــرا�ت ــر المرك ي
ي 

ي إصــدار دراســة حــول "نظــام الحمايــة االجتماعيــة �ض
ت أن يســاهما �ض ومؤسســة فريدريــش إيــ�ب

العــراق: تحليــل أصحــاب المصلحــة" أعدهــا  أ .د. حســن لطيــف كاظــم إنطاقــاً مــن االأهميــة 
ــا  ي  واالهتمــام بقضاي

ــح المجتمــع العــرا�ت ائ ي تحظــى بهــا هــذه الدراســة لــدى مختلــف �ش
ــ�ت ال

التنميــة لكــون التنميــة كمــا هــو متعــارف عليهــا هــي عمليــة شــاملة تتنــاول الحقــوق االقتصاديــة 
ض الظــروف المعيشــية للمجتمــع ككل  واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية. وهــي تهــدف إل تحســ�ي
ي 

ي التنميــة و�ض
ولاأفــراد عــى الســواء، ذلــك عــى أســاس المشــاركة الناشــطة والحــرة واالأساســية �ض

التوزيــع العــادل للعائــدات. 

ــكل  ــر ب ت نفخ ــ�ب ــش إي ــة فريدري ي مؤسس
ــا �ض كائن ــة و�ش ــة العمالي ي للثقاف

ــرا�ت ــز الع ي المرك
ــا �ض إنن

ــز  ــل تعزي ــن أج ــادرة م ــال ومب ــذا المج ي ه
ــي االأول �ض ــة، وه ــذه الدراس ــاز ه ي إنج

ــع �ض تواض
ي 

ــ�ض ض الوط ــتوي�ي ــى المس ــة ع ــط العام ــات والخط ــم السياس ي رس
ــاهمة �ض ي المس

ــع �ض دور المجتم
دراج  ي السياســات العامــة الإ

اح البدائــل والتفــاوض عليهــا أو التأثــ�ي �ض ، مــن خــال اقــ�ت والمحــىي
ــا.   ــل فيه هــذه البدائ

ي 24 /اذار/2014 
ــدر �ض ــنة 2014، ص ــم )11( لس ــة رق ــة االجتماعي ــون الحماي ــدور قان ــكل ص ــد ش لق

ــة  ــة اجتماعي ــر حماي ــة بوف ــة العراقي ــان والحكوم لم ــا ال�ب ــدم عليه ام أق ــ�ت ــرة باالح ــادرة جدي ب
نســان، وأن مــن  شــاملة عــى قاعــدة أن الحمايــة االجتماعيــة هــي حــق أســاسي مــن حقــوق االإ
ي تحقيــق أرضيــة 

ي الحصــول عليهــا ويؤكــد عــى دور الدولــة �ض
حــق جميــع أفــراد الشــعب العــرا�ت

ي المائــم وفــق معايــ�ي منظمــة 
طــار القانــو�ض للحمايــة االإجتماعيــة لمواطنيهــا وتكفــل توفــ�ي االإ

ــدًا  ــة وتحدي ــة االجتماعي ــة بالضمــان االجتماعــي والحماي ــك المتعلق ــة خاصــة تل العمــل الدولي
االتفاقيــة رقــم ) 102 ( بشــأن المعايــ�ي الدنيــا للضمــان االجتماعــي ، والتوصيــة رقــم) 202 ( بشــأن 
االأرضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة والعمــل عــى المصادقــة عــى االتفاقيــات الدوليــة ذات 

الشــأن.  

ي 
ــة �ض ــت بالهين ــذ ليس ــة للتنفي ــات سلس ــاد آلي ــة إيج ــى عملي ــراق تبق ي الع

ــدر �ض ــون ص كأي قان
داري والفســاد المــالي والتدخــات الحكوميــة، وســتعيق  ض االإ وقراطيــة المقيتــة والروتــ�ي ظــل الب�ي
ي الحــد 

ي �ض ه االيجــا�ب ي العــراق والخافــات السياســية   ولــن يجــد تأثــ�ي
االأوضــاع االأمنيــة المنفلتــة �ض

ي المــدى المنظــور.
ي العــراق مــا لــم تتهيــأ أرضيــة مناســبة للتنفيــذ �ض

مــن الفقــر �ض
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إن هــذه التحديــات تســتدعي تضافــر كل مؤسســات الدولــة الرســمية وغــ�ي الرســمية ومنظمــات 
ــد  ــق تعي ــة طري ــم خارط ــعبية لرس ــات الش ض والفعالي ــ�ي كاء االجتماعي ــرش ي وال

ــد�ض ــع الم المجتم
ي بشــكل جديــد يوظــف برامــج الحمايــة االجتماعيــة، لــ�ي تكــون 

تشــكيل وعــي المجتمــع العــرا�ت
 ، ض ض العراقي�ي ي تحقيــق االســتقرار الســياسي وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة بــ�ي

إحــدى االأدوات الفاعلــة �ض
ض أو إقصــاء،  ومــن  وة دون تميــ�ي ي توزيــع الــ�ش

مــن خــال إبرازهــا لمفهــوم العدالــة والمســاواة �ض
ــاء مجتمــع مســتقر  ــة وأحــام بن ــر معطل ــة الفق ــود إزال ــى جه ــات تبق ــك التحدي ــة تل ــ�ي إزال غ

ومتــوازن مؤجلــة إل اجــل غــ�ي مســمى.

ي للثقافــة العماليــة إال أن نتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر لاأســتاذ 
ي المركــز العــرا�ت

وال يســعنا �ض
 ، ض الدكتــور حســن لطيــف كاظــم الــذي عمــل عــى إنجــاز هــذه الدراســة بــكل جهــد علمــي رصــ�ي
ض دومــا لمركزنــا  ت المســاندين والداعمــ�ي ي مؤسســة فريدريــش إيــ�ب

كائنــا �ض والشــكر موصــول إل �ش
ي العــراق .

ي الديمقراطــي �ض
ي تطويــر عمــل منظمــات المجتمــع المــد�ض

ي يقدمونهــا �ض
والجهــود الــ�ت

ي إقامــة العديــد مــن النشــاطات 
ت االألمانيــة  �ض  أن تعــاون منظمتنــا مــع مؤسســة فريدريــش إيــ�ب

حــات  ي جمــع أفــكار ومق�ت
ي العــراق مــن أجــل المســاهمة �ض

حــول موضوعــة الحمايــة االجتماعيــة �ض
ي لرفــع الوعــي المجتمعــي بأهميــة أرضيــات 

لوضــع خارطــة طريــق لمنظمــات المجتمــع المــد�ض
ــة،  ــاب المصلح ض أصح ــ�ي ــل ب ي التواص

ــاعدة �ض ــا والمس ــتوى بلدن ــى مس ــة ع ــة االجتماعي الحماي
ــة نقاشــية حــول "نظــام  ــة  حلق ــة بإقام ــة الوطني ــق أول نشــاط حــول هــذا القضي ــث أطل حي
ي نحــو 

: الحــوار الوطــ�ض ض كاء االجتماعيــ�ي ي العــراق". ومــن ثــم ملتقــى "الــرش
الحمايــة االجتماعيــة �ض

رضيــات الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة "، وإقامــة نــدوة حواريــة حــول:  تحقيــق منظومــة االإ
ي العراق : تحليل أصحاب المصلحة ((. 

)) نظام الحماية االجتماعية �ض

ــة  ــبكة الوطني ــكيل الش ــى تش ــل ع ــاطات العم ــذه النش ــج ه ــدى نتائ ــر أن إح ــر بالذك والجدي
ــات  ــف المحافظ ــل مختل ــة تمث ي عراقي

ــد�ض ــع م ــة مجتم ــن ) 16 ( منظم ــة م ــة االجتماعي للحماي
ــن  ــذا ل ــتدام. وه ــامل ومس ــوء وش ــة كف ــة اجتماعي ــام حماي ــاء نظ ي بن

ــاهم  �ض ــة  لتس العراقي
ــن  ــة وم ــة والقضائي ــة والتنفيذي يعي ي الســلطات الترش

ض �ض ــود كل المخلصــ�ي ــر جه ــم إال بتظاف يت
ــال  ــن خ ــه.  وم ــون وروحيت ــاح القان نج ــة الإ ــاهمتهم الفاعل ــع ومس ــات المجتم ــف قطاع مختل
إنجــاح عمليــات تشــبيك وضغــط فاعلــة تشــارك فيهــا مؤسســات الدولــة المعنيــة بهــذا الشــأن 
ــون،  ــتهدفة بالقان ــات المس ــن الفئ ض ع ــ�ي ــال وممثل ــات العم ي ونقاب

ــد�ض ــع الم ــات المجتم ومنظم
ــم. ــة والتقيي ــز للمتابع ــاع االأداء المنج وإخض
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ي أعدهــا أ . د حســن لطيــف 
إن أهميــة هــذه الدراســة والقيمــة العلميــة لهــا والمرجــو منهــا الــ�ت

ــم  ــة لتقدي ــاب المصلح ــار أصح ــاً وإظه ــاً عام ــوارًا مجتمعي ــة ح ي إقام
ــاهم �ض ي لتس

ــأ�ت ــم ت كاظ
ي 

ــا�ض ي تع
ــ�ت ــكات ال ــخيص المش ــراق. وتش ي الع

ــة �ض ــة االجتماعي ض الحماي ــ�ي ــق لمضام ــم أعم فه
ي العــراق. والعمــل عــى توفــ�ي معلومــات أوليــة عــن رؤيــة أصحــاب 

منهــا الحمايــة االجتماعيــة �ض
 : ي

ــة �ض ــة المتمثل ــة االجتماعي ــا الحماي المصلحــة ومواقفهــم تجــاه قضاي

أصحاب القرار: الذين يتمتعون بنفوذ رسمي يخولهم اتخاذ قرار ذي صلة؛	 
أصحاب النفوذ: الذين يتمتعون بنفوذ يُتيح لهم منع اتخاذ قرار ذي صلة؛	 
؛	  ض المستفيدون: الذين يتأثرون بقرار مع�ي
ات ذات صلة.	  ة: الذين يمتلكون معلومات أو خ�ب ذوو الخ�ب

ورة تعزيــز سياســات أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة ومجمــوع السياســات  وللتأكيــد عــى �ض
ي تهــدف إل تقليــص الفقــر والهشاشــة مــن خــال دعــم ســوق العمــل، وتقليــص 

امــج الــ�ت وال�ب
ــة  ــن احتمــاالت ومواجه ــة أنفســهم م ــز قدرتهــم عــى حماي ــراد للمخاطــر، وتعزي تعــرض االأف
ــة  ــون الحماي ــل قان ــة لتفعي ــة وطني ــع خط ــال وض ــن خ ــك م ــة. وذل ــر االجتماعي ــار المخاط آث
ي 

االإجتماعيــة تُشــارك فيهــا مؤسســات الدولــة المعنيــة بهــذا الشــأن ومنظمــات المجتمــع المــد�ض
ض عــن الفئــات المســتهدفة بالقانــون، وإخضــاع االأداء المنجــز للمتابعــة  ونقابــات العمــال وممثلــ�ي

ــم. والتقيي

ي للثقافة العمالية
المركز العرا�ق
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الفصل االأول
المقدمة

 

نســان  تُعــد الحمايــة االجتماعيــة آليــة مهمــة للتنميــة والتضامــن االجتماعــي وتعزيــز حقــوق االإ
عــان العالمــي لحقــوق  قصــاء، وقــد نــص االإ وضمــان الفئــات الهشــة والمعرضــة للتهميــش واالإ
ي الضمــان 

ي المجتمــع الحــق �ض
ــكل شــخص بصفتــه عضــوًا �ض ــه "ل ي المــادة 22 عــى أنَّ

نســان �ض االإ
ي أن تحقــق بوســاطة المجهــود القومــي والتعــاون الــدولي وبمــا يتفــق ونظــم كل 

االجتماعــي و�ض
ي ال غــ�ض عنهــا لكرامتــه وللنمــو 

بويــة الــ�ت دولــة ومواردهــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وال�ت
الحــر لشــخصيته".

ــمل  ــي أن تش ــه ينبغ ــى أن ــة ع ــل الدولي ــة العم ــام 2012 لمنظم ــة 202 لع ــت التوصي ــد نص وق
ي تكــون محــددة 

أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة الحــد االأد�ض مــن الضمانــات االأربــع االآتيــة والــ�ت
ي وهــي:

عــى المســتوى الوطــ�ض
• ــة 	 ــة الصحي ــمل الرعاي ي تش

ــ�ت ــات ال ــلع والخدم ــن الس ــة م ــى مجموع ــول ع الحص
االأساســية، وأن تكــون متوفــرة وقابلــة للوصــول ومقبولــة وذات نوعيــة جيــدة.

• ي ذلــك الحصــول عــى التغذيــة والتعليــم والرعايــة 	
توفــ�ي أمــن الدخــل لاأطفــال بمــا �ض

وريــة أخــرى. وأيــة ســلع �ض
• ي ســن العمــل ممــن ال يحصلــون عــى دخــل 	

توفــ�ي أمــن الدخــل االأســاسي لاأشــخاص �ض
عاقة. ي حــاالت المــرض والبطالــة واالأمومــة واالإ

كاف �ض
• 	. ض توف�ي الدخل االأساسي لاأشخاص المسن�ي

ــات  وري ــن ال�ض ــاءة واالســتدامة تعــد م ــة تتســم بالكف ــة اجتماعي ــة نظــم حماي ــإنَّ إقام ــذا ف ل
قصــاء  ــات المعرضــة لاإ ــد، وضمــان مســاعدة الفئ ي أي بل

نســان �ض ــز حقــوق االإ االأساســية لتعزي
ــع. ــان مشــاركة الجمي وضم

1-1 ماهية الحماية االجتماعية

ض  يتقــارب مفهــوم الحمايــة االجتماعيــة مــع مفاهيــم أخــرى مثــل: الضمــان االجتماعــي والتأمــ�ي
االجتماعــي وشــبكات االأمــان االجتماعــي. ويشــ�ي مفهــوم الضمــان االجتماعــي إل جميــع أنــواع 

ي تقــدم للحمايــة مــن عــدة مخاطــر هــي: 
عانــات النقديــة أو العينيــة، الــ�ت االإ
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• الفقر المزمن والحرمان الشامل.	
• انعــدام الدخــل مــن العمــل أو عــدم كفايتــه بســبب المــرض أو الشــيخوخة أو 	

صابــة أو البطالــة أو وفــاة المعيــل. االإ
• 	. ض عدم الوصول إل الرعاية الصحية المناسبة أو أنها تكون مكلفة لغ�ي المضمون�ي
• عدم كفاية الدعم العائىي وبخاصة بالنسبة لاأطفال وكبار السن.	

ض االجتماعــي فانــه يقتــ� عــى نــوع محــدد مــن برامــج الضمــان االجتماعــي  أمــا مفهــوم التأمــ�ي
اكات العمــال وأصحــاب العمل ويســتعمل  ي مــن اشــ�ت

الــذي يكــون ممــوال بالكامــل أو بشــكل جــز�أ
ي يتعــرض لهــا االأفــراد. 

للتخفيــف مــن نتائــج الظــروف والمخاطــر الــ�ت
ض  ــابق�ي ض الس ــ�ي ــن المفهوم ــع م ــون أوس ــة إل مضم ــة االجتماعي ــوم الحماي ــ�ي مفه ض يُش ــ�ي ي ح

�ض
ليشــمل أشــكال الضمــان االجتماعــي الرســمية وغــ�ي الرســمية،  وبهــذا المعــ�ض فهــي تشــتمل عــى 
ــراء،  ــتهاك للفق ــل أو االس ــات الدخ ــدم تحوي ي تق

ــ�ت ــة ال ــة والخاص ــادرات العام ــع المب "جمي
 . ض ض الوضــع االجتماعــي وحقــوق المهمشــ�ي وحمايــة الضعفــاء ضــد مخاطــر المعيشــة، وتحســ�ي
ــة  ة الضعيف ــ�ي ــات الفق ــي للفئ ــن الضعــف االقتصــادي واالجتماع ــع الهــدف العــام للحــد م م
والمهمشــة")1(. أمــا شــبكات االأمــان االجتماعــي فهــي برامــج تســتهدف الفقــراء أو فئــات محــددة 

.)2(
ي يرعاهــا البنــك الــدولي

صــاح والتكييــف الهيــكىي الــ�ت ي إطــار مواجهــة نتائــج سياســات االإ
�ض

وعموما هناك خمسة أنواع من الحماية االجتماعية)3(:
• ــى 	 ــم ع ــكل منتظ ة بش ــ�ي ــراد أو االأ� الفق ــل االأف ــة: إذ يحص ــاعدة االجتماعي المس

مســاعدات نقديــة أو العينيــة، وعــادة مــا يتــم تقديمهــا مــن قبــل الدولــة، لــذا فهــي 
ي 

اكات، ويوجــد هــذا النــوع مــن المســاعدة �ض بــدون مقابــل وغــ�ي قائمــة عــى االشــ�ت
اغلــب البلــدان الناميــة. وتشــمل:

o  وطــة )إذ  التحويــات النقديــة: إذ يتــم إعطــاء تحويــات نقديــة مرش
ي،  وط معينــة( غالبــا مــا ترتبــط بتنميــة رأس المــال البرش ي �ش المســتفيد يلــ�ب

ــال إل المدرســة. ــان ذهــاب االأطف ــة أو ضم ــادة صحي ــارة عي ــل زي مث
o  ــى ــي ع ــدي الحكوم ــب التقاع ــن الرات ــوع م ــو ن ــي: وه ــد االجتماع التقاع

شــكل تحويــات نقديــة مســتهدفة بحســب العمــر. وهــذا النــوع مــن 
المســاعدة االجتماعيــة يعــد مــن أكــ�ش أشــكال الحمايــة االجتماعيــة شــيوعاً 

  Stephen Devereux and Rachel Sabates-Wheeler, Transformative social protection, IDS Working  1

Paper 232, Brighton, 2004, p. 9:  http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp232.pdf

 The Independent Evaluation Group, Social Safety Nets: An Evaluation of World Bank Support,  2

2000–2010, World Bank, Washington DC, 2011, p. 1

 Evie Browne, Social protection: Topic guide, University of Birmingham, Birmingham, 2015, pp.  3

6-7
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. ي
ــ�ض ــتوى الوط ــى المس ــا ع ــى إنفاق ــون االأع ــا يك ــاً م ــة وغالب ــعها تغطي وأوس

o  �التحويــات العينيــة: وهــي تحويــات لمــوارد وأصــول ســبل العيــش لــاأ
ي 

ــدة �ض ــرة واح ــون لم ــل إل أن تك ــا تمي ــذا فإنه ــل. ل ــد الدخ ــهيل تولي وتس
ة )مثــل المعونــات الغذائيــة(.  الغالــب وقــد تتخــذ صــورة تحويــات صغــ�ي
ــات  ض التحوي ــ�ي ــط ب ــل يرب ــج متكام ــاع نه ــى إتب ــوم ع ــا تق ــاً م ــي غالب وه

والتدريــب عــى المهــارات واالأنشــطة االأخــرى.
o  ي المدرســة )وجبــة غــداء

التغذيــة المدرســية: وهــي وجبــة مجانيــة مغذيــة �ض
ي الغالــب( وهــذا النــوع يــكاد يكــون عالميــا، إذ تقــوم أغلــب الــدول بتوف�ي 

�ض
ي 

ــاء عــى إبقــاء االأطفــال �ض الغــذاء الأطفــال المــدارس بهــدف تشــجيع االآب
تلــك المــدارس.

• ض االجتماعــي: وهــذا النــوع مــن الحمايــة يقــوم عــى إســهامات المســتفيدين 	 التأمــ�ي
ــرض.  ــة أو الم ــة، البطال ــل االأموم ــاة مث ــروف الحي ــق بظ ــف تتعل ــي تكالي ي تغط

ــ�ت ال
ض التعطــل، أو  ض الصحــي وتأمــ�ي ض االجتماعــي الرواتــب التقاعديــة التأمــ�ي ويشــمل التأمــ�ي
ض بقــوة بســوق العمــل المنظــم  ض ضــد الكــوارث والوفــاة. ويرتبــط هــذا التأمــ�ي التأمــ�ي

ي القطــاع المنظــم.
ض �ض ي تغطيتــه غالبــا مــا تقتــ� عــى العاملــ�ي

االأمــر الــذي يعــ�ض
• ــى 	 ــن ع ــراء القادري ــة للفق ــات الحماي ــذه التدخ ــر ه ــل: توف ــوق العم ــات س تدخ

العمــل، وتهــدف إل ضمــان الحقــوق االأساســية لهــم، فهــي عبــارة عــن توفــ�ي فــرص 
العمــل عــى مشــاريع البنيــة التحتيــة مقابــل النقــود أو الطعــام. ويمكــن أن تتخــذ 

: ض ض أساســي�ي هــذه التدخــات شــكل�ي
o  ض عــن العمــل ــ�ي ي تهــدف إل مســاعدة العاطل

ــ�ت التدخــات ال�يحــة: وال
ــف  ــز التوظي ــال مراك ــن خ ــم م ــرا بينه ــ�ش فق ــل لاأك ــرص عم ــاد ف وإيج
والمتوســطة  ة  الصغــ�ي المؤسســات  لتشــجيع  وسياســات  والتدريــب، 

الحجــم عــى تشــغيلهم.
o  التدخــات الضمنيــة: وتشــمل اســتحقاقات االأمومــة، التعويــض عــن

صابــات، وإعانــات المــرض الأولئــك الذيــن يعملــون، وتكــون بتمويــل مــن  االإ
ض  ــ�ي ي القوان

ات �ض ــ�ي ــا التغي ــلبية أيض ــات س ــمل تدخ ــل. تش ــاب العم أصح
ض ظــروف العمــل  ض الحــد االأد�ض لاأجــور أو قوانــ�ي يعــات مثــل قوانــ�ي والترش

االآمنــة.
• الحمايــة االجتماعيــة التقليديــة أو غــ�ي الرســمية: يعــاب عــى أنظمــة الحمايــة 	

ض  االجتماعيــة الرســمية أنهــا ال توفــر تغطيــة كاملــة وتســتبعد بعضــا مــن المســتحق�ي
ي ينبغــي شــمولها. لــذا فإنَّ أشــكال الحمايــة االجتماعيــة التقليديــة يمكنها 

والفئــات الــ�ت
ي تتضمنها 

ي المجتمــع، والتعويــض عــن بعــض الفجــوات الــ�ت
إعــادة توزيــع المخاطــر �ض
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االإجــراءات الرســمية. وتكــون هــذه الحمايــة غالبــا ممولــة ذاتيــاً.
• ــة 	 ــى معالج ــاعد ع ــي يس ــم االجتماع ــة: إن الدع ــة االجتماعي ــرى للحماي ــواع أخ أن

ض يتــم تصنيــف الدعــم  ي حــ�ي
ض الضعــف االجتماعــي واالقتصــادي. �ض التفاعــل بــ�ي

ــراء أو  ــول الفق ــزز وص ــا تع ــة الأنه ــة االجتماعي ــن الحماي ــوع م ــه ن ــى ان ــي ع الحكوم
ي 

تكــون بمثابــة شــبكات لاأمــان، فــإنَّ إبقــاء االأســعار الســلع والخدمــات االأساســية الــ�ت
ــة. ــم والحماي ــن أشــكال الدع ــراء منخفضــة هــو شــكل آخــر م يســتهلكها الفق

ــذا فهــي  ــة. ل ــة، الرســمية والتقليدي ــة المختلف ــة االجتماعي ــش أشــكال الحماي ي العــراق تتعاي
و�ض

ــراض  ــة لاأغ ــي المختلف ــم الحكوم ــكال الدع ــدم أش ي تق
ــ�ت ــية ال ــات المؤسس تيب ــن: ال�ت تتضم

ي )وتشــمل 
ي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المــد�ض

االجتماعيــة )إعانــات وخدمــات(، والتقديمــات الــ�ت
نظــم الــزكاة والخمــس( فضــاً عــن التدابــ�ي القانونيــة ذات الصلــة، وأشــكاالً أخــرى مــن التضامن 

العشــائري)4(.

لماذا الحماية االجتماعية مهمة؟
ــارة عــن إحســان يقدمــه الميســورون  ــة عب ــة االجتماعي ــاك مــن يعتقــد أن الحماي ــم يعــد هن ل
ي المجتمــع، بــل ينظــر اليــوم إليهــا عــى أنَّهــا حــق أصيــل مــن حقــوق 

ة �ض للفئــات الهشــة والفقــ�ي
ي 

ــهم �ض ــا تُس ــة أنه ــع، وبخاص ي المجتم
ــتقرار �ض ــان االس ــة لضم ــة مهم ــان، وأداة اقتصادي نس االإ

ض أبنــاء المجتمــع، وهــي  ي المجتمــع، وتوقــف تفاقمهمــا  بــ�ي
التخفيــف مــن الفقــر والامســاواة �ض

ي الحــد مــن االســتبعاد االجتماعــي، وتعــزز إمكانيــة حصــول الجميــع عــى الرعايــة 
تُســهم أيضــاً �ض

ة، وتعمــل  ي يحتاجونهــا، وتوفــر مســتوى آمــن مــن الدخــل للفئــات الهشــة والفقــ�ي
الصحيــة الــ�ت

. ي
عــى تعزيــز التماســك االجتماعــي واالســتقرار والســلم الوطــ�ض

ــا  ــة إذا م ــاد، وبخاص ي االقتص
ــة �ض ــار ايجابي ــداث آث ــى إح ــدة ع ــة الجي ــة الحماي ــل أنظم وتعم

ــ�ي  ــل غ ــن العم ــال م ــ�ي االنتق ــل، وتيس ــوق العم ــة لس ــات ناجع ــق سياس ــع تطبي ــت م تزامن
نتاجيــة، وبالمحصلــة فــإنَّ الحمايــة االجتماعيــة يمكن أن تســهم  ض مســتويات االإ المنظــم وتحســ�ي
ــل  ــدرة للدخ ــل الم ــرص العم ــ�ي ف ــادي وتوف ــو االقتص ــتثمار والنم ــتويات االس ض مس ــ�ي ي تحس

�ض
ي 

ي ويســهم �ض
نفــاق العــام عــى برامجهــا محفــزًا لاقتصــاد الوطــ�ض االأمــن، ويمكــن أن يكــون االإ

. ــج المحــىي االإجمــالي ــادة نمــو النات زي

   Hasan Latef K. Alzobaidee, Social Protection and Safety Nets in Iraq, December 2015, p. 21  4

https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinIraq.pdf
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ار بأفــراد المجتمــع،  ي العــراق فــإنَّ الظــروف االســتثنائية وتــوالي عوامــل التهديــد أدت إل االإ�ض
و�ض

والمجموعــات الهشــة فيــه، لــذا فــإنَّ وجــود نظــام حمايــة اجتماعيــة فاعــل ومســتدام يســاعد 
ي ظــل عــدم تكامــل 

ي تحيــق بالبلــد، و�ض
ي درء المخاطــر الــ�ت

ض أوضــاع النــاس، ويُســهم �ض ي تحســ�ي
�ض

ــد مــن  ي البل
ــة �ض ــة االجتماعي ي نظــام الحماي

ــاً ومؤسســياً، يعــا�ض ــة قانوني ــة االجتماعي ــة الحماي بني
ــة  ــات الحماي ــق بأرضي ي تتعل

ــ�ت ــكات ال ــوب والمش ــن العي ــد م ــن العدي ــاً ع ــ�ي فض ــوه كب تش
والشــمول وآليــات االســتهداف وتحديــد المســتفيدين وقــدرة النظــام عــى االســتجابة لحاجاتهم 

وتطلعاتهــم.

1-1 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إل:
• ي العراق.	

ض الحماية االجتماعية �ض تقديم فهم أعمق لمضام�ي

• ي العراق.	
ي منها الحماية االجتماعية �ض

ي تعا�ض
تشخيص المشكات ال�ت

• ــا 	 ــاه قضاي ــم تج ــة ومواقفه ــاب المصلح ــة أصح ــن رؤي ــة ع ــات أولي ــ�ي معلوم توف
الحمايــة االجتماعيــة.

• ام 	 ض دعــم المطالــب بشــأن توســيع أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة وتعزيــز االلــ�ت
الحكومــي بهــا.

1-2 المنهجية 

1-2-1 من هم أصحاب المصلحة؟

ــر  ــات تتأث أصحــاب المصلحــة  Stakeholders هــم أشــخاص أو جماعــات أو منظمــات أو هيئ
ي نتائجهــا ومخرجاتهــا ، لــذا فــإنَّ إهمالهــم  قــد 

بسياســة وقــد تؤثــر فيهــا، إذ إنَّ لهــم مصلحــة �ض
ي النــاس الذيــن توجــه 

ي فاعليــة تلــك السياســة والنتائــج المرجــوة منهــا، وآثارهــا �ض
يؤثــر ســلباً �ض

تلــك النتائــج إليهــم.

وهناك أربعة أنواع من أصحاب المصلحة الذين ينبغي أخذهم باالعتبار، وهم:
• أصحاب القرار: الذين يتمتعون بنفوذ رسمي يخولهم اتخاذ قرار ذي صلة؛	
• أصحاب النفوذ: الذين يتمتعون بنفوذ يُتيح لهم منع اتخاذ قرار ذي صلة؛	
• ؛	 ض المستفيدون: الذين يتأثرون بقرار مع�ي
• ات ذات صلة.	 ة: الذين يمتلكون معلومات أو خ�ب ذوو الخ�ب
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1-2-2 ما هو تحليل أصحاب المصلحة؟

تحليــل أصحــاب المصلحــة Stakeholders Analysis هــو واحــد مــن طــرق التحليــل للتخطيــط 
لفهــم  وأداة  المتوازن...الــخ(،  االأداء  تحليــل SWAT وPEST وبطاقــات  )مثــل  اتيجي  االســ�ت
السياســات العامــة وتقويمهــا. ويُشــ�ي أيضــا إل إجــراء تحليــل مواقــف االأطــراف المعنية بسياســة 
معينــة، وعــادة مــا يســتخدم أثنــاء مرحلــة إعــداد السياســة لتقويــم مواقــف االأطــراف المعنيــة 

ي ســوف تحدثهــا. 
ات المحتملــة الــ�ت بالتغيــ�ي

ات  ــام بتحليــل أصحــاب المصلحــة واحــد أو عــى شــكل منتظــم لمتابعــة التغــ�ي ويُمكــن القي
ي مواقــف أصحــاب المصلحــة مــع مــرور الزمــن. ويعمــل هــذا التحليــل عــى تحديــد االأطــراف 

�ض
ي 

ي مســألة معينــة. و�ض
ض �ض ك�ي ـم مصالــح جميــع االأطــراف المشــ�ت المعنيــة ووصفهــم، وتقويّـِ

ســياق السياســات العامــة، يمكــن اســتخدام هــذا التحليــل خــال مراحــل التخطيــط والتطويــر 
ــن  ــا يطرحــه م ــة بســبب م ــة الفعال داري ــن االأدوات االإ ــد م ــل. ويُع ــم والتحلي ــذ والتقوي والتنفي

ــل:  اتيجية مث أســئلة إســ�ت
• ًا وتأثرًا؟ 	 ي بالسياسة تأث�ي

َمن هو الطرف المع�ض
• ما هي مواقف كل طرف وتطلعاته تجاه السياسة المراد تقويم نتائجها؟	
• دارة كل طرف؟ 	 اتيجية المثى الإ س�ت وما هي االإ

1-2-3 لماذا يستخدم تحليل أصحاب المصلحة؟

ي يحتمــل أن تتأثــر 
إنَّ الهــدف الرئيــس مــن تحليــل أصحــاب المصلحــة هــو فهــم الكيفيــة الــ�ت

، وكيفيــة تعظيــم النتائــج االيجابيــة لهــذه  ض مــن خالهــا مجموعــة مــا أو تســتجيب لنشــاط معــ�ي
ي الحقيقــة 

االســتجابة، وتفــادي النتائــج الســلبية منهــا. عليــه فــإنَّ هــذا النــوع مــن التحليــل هــو �ض
، وهــذا مــا يُكســبه  ح الوضــع الحــالي ــدالً مــن �ش اف المســتقبل ب ، ويهــدف إل اســترش ي

اســتبا�ت
أهميــة قصــوى مــن منظــور صنــاع القــرار، فضــاً عــن أنَّ ذلــك يُكســبه خصائــص تجعلــه يختلف 

 . ض ي يُمكــن إجراؤهــا لموضــوع معــ�ي
عــن أنــواع التحليــل الســلوكي والمؤســ�ي الــ�ت

اتيجي، لــذا فــإنَّ  ي لفهــم أصحــاب المصلحــة وتوجههــم عــى نحــو اســ�ت
وهــو أيضــاً تحليــل أدا�ت

ي القــرارات والسياســات يوفــر معلومــات 
ي �ض هــم النســ�ب تشــخيص أصحــاب المصلحــة وفهــم تأث�ي

مهمــة لصنــاع القــرار ومنفــذي السياســات العامــة، وبخاصــة وأنَّ العقــد االجتماعــي والعمليــة 
، يُصبــح بموجبهــا  ض ض الحــكام والمحكومــ�ي ضــان وجــود تعــاون وثقــة متبادلــة بــ�ي الديمقراطيــة تف�ت
ــار  ي إط

ــم �ض ــم مصالحه ي ته
ــ�ت ــرارات ال ــة الق ــات صناع ي عملي

ــون �ض ــاركون فاعل ــون مش المواطن
تعاقــدي واســع النطــاق يقــوم عــى المشــاركة المجتمعيــة الشــاملة والمتنوعــة.
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ي مجاالت عدة منها:
ويمكن استخدام تحليل أصحاب المصلحة �ض

• ي السياســات: يُســتخدم تحليــل أصحــاب المصلحــة مــن أجــل صياغــة السياســات 	
�ض

وتنفيذهــا وتقويمهــا وفهــم عمليــة إدارة المــوارد واختيــار أفضــل االســتخدامات 
ض  البديلــة لهــا. لــذا فــإنَّ تحليــل أصحــاب المصلحــة هــو تحليــل لوصــف العاقــة بــ�ي
ــة أخــذ مصالــح أصحــاب  ح كيفي ي تطبــق فيهــا، و�ش

ــ�ت ــة ال السياســات العامــة والبيئ
هــم  المصلحــة بنظــر االعتبــار، أي أنَّــه يســتخدم لوصــف ســلوكياتهم وأســلوب تفك�ي
ي توثــر 

تجــاه تلــك السياســات، وكيفيــة التعامــل معهــم بهــدف إنجــاح السياســة الــ�ت
ي حياتهــم.

�ض
• ي اســتيعاب مواقــف أطــراف نــزاع مــا، وفهــم مــا الــذي 	

اعــات: إذ يُســاعد �ض ض ي حــل ال�ض
�ض

يريدونــه مــن أجــل التوفيــق بينهــم.
• وعــات: مــن أجــل فهــم  موقــف صاحــب المصلحــة )شــخص أو 	 ي إدارة المرش
�ض

كــة،  ي أعمــال الرش
ًا �ض وع(، والــذي يُمكــن أن يُؤثــر ســلباً أو إيجابــاً، أو يُســبب تأثــ�ي مــرش

ــة. ــة، أو المنظم والحكوم
• ــة 	 ــتيعاب درج ــى اس ــة ع ــاب المصلح ــل أصح ــاعد تحلي ــل: يُس ــم والتحلي ي الفه
�ض

تعقيــد قضيــة مــا. وينتــج عنــه قائمــة تضــم الخصائــص الرئيســة ذات الصلــة لــكل 
ي تؤخــذ باالعتبــار تختلــف بحســب الغــرض مــن 

. إذ إنَّ الخصائــص الــ�ت ي
طــرف معــ�ض

حــاً عــن مشــاركة أصحــاب المصلحــة بقضيــة معينــة،  التحليــل، ويُمكــن أن تشــمل �ش
ــا  ــا، وأثره ــم تجاهه ــم وموقفه ه ــا وتأث�ي ــم فيه ــتوى مصالحه ــاماً لمس ــاً ش وتقويم
ض مختلــف أصحــاب  ي بعضهــم أو جميعهــم. فضــاً عــن أنَّ العاقــات القائمــة بــ�ي

�ض
المصلحــة تشــكل جــزءًا مــن التحليــل أيضــا.

1-2-4 كيفية القيام بتحليل أصحاب المصلحة؟

إنَّ تحليــل أصحــاب المصلحــة يســتند إل أســس معياريــة )وأخاقيــة(، بــدالً مــن االعتمــاد عــى 
ــه يســتند إل المعلومــات  ــات وتحليلهــا، إذ إنَّ ــة المســتندة إل عمليــة جمــع البيان الطــرق الكمي
ي يبديهــا أصحــاب المصلحــة، وهــي معلومــات معياريــة لمــا ينبغــي عملــه، لــذا فهــي 

واالآراء الــ�ت
ض أصحــاب المصلحــة. ي العاقــات بــ�ي

ض االأبعــاد المعياريــة والوضعيــة �ض تعتمــد عــى التوفيــق بــ�ي
ــات  ــة جمــع المعلومــات والبيان ي عملي

ــل أصحــاب المصلحــة �ض مــن جهــة أخــرى، يســتند تحلي
إل مقابــات ثنائيــة تُطــرح خالهــا أســئلة ذات صلــة بموضوعــة التحليــل، ثــم يُســّجل المحلــل 
اضاتــه، ثــمَّ تُنظــم المعلومــات  بعــد طرحهــا جميــع االإجابــات مصحوبــة بوجهــات نظــره واف�ت
ي يقــوم عليهــا 

اضــات الــ�ت وري توكيــد التحليــل واالآراء واالف�ت وتُحلــل قبــل تقديمهــا. ومــن الــ�ض
عــن طريــق عــرض النتائــج عــى أطــراف معنيــة منفــردة. 
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ي شــكل جــداول أو خرائــط أو مصفوفــات. فــإنَّ 
تُقــدم نتائــج تحليــل أصحــاب المصلحــة غالبــاً �ض

ي والمعلومــات االأخــرى المجمعــة 
ي شــكل جــدول، تســتعرض خصائــص كل طــرف معــ�ض

كانــت �ض
ــة عــ�ب  ي شــكل صيغــة معياري

ــدرج المعلومــات كنــص أو �ض ــة، إمــا أن تُ ي هــذه الحال
بشــأنه. و�ض

اســتخدام صفــات قياســية محــددة مثــل: مرتفــع، متوســط، منخفــض، مؤيّــد، ُمعــارض، إلــخ. 
إنَّ اســتخدام الصفــات القياســية يُتيــح اســتعراض المعلومــات أمــام جميــع أصحــاب المصلحــة 

. مــن خــال مصفوفــات تحتــوي عــى خاصيــة واحــدة أو أكــ�ش

ي يهتــم بهــا أصحــاب 
وتوفــر النقاشــات الجماعيــة المركــزة معلومــات معمقــة عــن القضايــا الــ�ت

ي تهمهــم ضمــن موضــوع الدراســة، فضــاً عــن 
ح تصوراتهــم عــن القضايــا الــ�ت المصلحــة، وتــرش

ــت لغــرض الدراســة أربعــة  ــد أجري ــاره. وق ــم العــام للموضــوع وآث ــة الفه ــا تحســن عملي أنَّه
ــن  ــة م ــ�ي الحكومي ــات غ ــادة للمنظم ــار، وق ض كب ــ�ي ض حكومي ــ�ي ــت موظف ــة، ضم ــات جماعي نقاش
، وقــد حصــل الباحــث عــى وجهــات نظرهــم حــول  ض ض وأكاديميــ�ي محافظــات مختلفــة، ونقابيــ�ي

ــة بالموضــوع. ــة ذات الصل ــة االجتماعيــة، وتوقعاتهــم تجــاه السياســة العامــة للدول الحماي
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شكل )1( خطوات القيام بتحليل أصحاب المصلحة

الشكل من إعداد الباحث

جتماعية خطوات تحليل أصحاب المصلحة لنظم الحماية االإ

الخطوة االأول
تعريف أصحاب

المصلحة وتحديدهم

الخطوة الثانية
مواقف أصحاب

المصلحة 
وتصنيفهم

الخطوة الثالثة
ض  تحليل العاقات ب�ي

أصحاب المصلحة

جلسات

ي
العصف الذه�ض

المقابات
العينات

ستبيانات واالإ
العينات

ستبيانات واالإ
التصنيف التحليىي

)من أعى ال أسفل(

مصفوفة التأث�ي المصلحي
Interest Influence Matrix

المقابات
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1-3 هيكلية الدراسة

ــر  ــن االأط ي تتضم
ــ�ت ــة ال ــل االأول المقدم ــاول الفص ــول، يتن ــة فص ــن خمس ــة م ــف الدراس تتأل

ي 
ــا�ض التمهيديــة، ومنهجيــة الدراســة المرتكــزة عــى تحليــل أصحــاب المصلحــة. أمــا الفصــل الث

. ي الوقــت الحــا�ض
فيعــرض البنيــة القانونيــة والمؤسســية للحمايــة االجتماعيــة كمــا هــي عليــه �ض

ي قضيــة الحمايــة االجتماعيــة 
أمــا الفصــل الثالــث فينــ�ف إل التعريــف بأصحــاب المصلحــة �ض

ًا  ــ�ي ــع. وأخ ــل الراب ــه الفص ــز علي ــذي رك ــم ال ــم مواقفه ــم وفه ــدًا لتصنيفه ــراق. تمهي ي الع
�ض

ي تتصــل بالدراســة.
ــ�ت ــات ال يعــرض الفصــل الخامــس االســتنتاجات والتوصي
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ي
الفصل الثا�ف

ي العراق
 نظم الحماية االجتماعية ومؤسساتها �ف

ي للظــروف االقتصادية والسياســية  ي العــراق مــن التأث�ي الســل�ب
عانــت نظــم الحمايــة االجتماعيــة �ض

ــتمرار  ــة اس ــا، وإمكاني ي تؤديه
ــ�ت ــا واالأدوار ال ي طبيعته

ــرت �ض ــد،  وأث ــا البل ــر به ي م
ــ�ت ــة ال واالأمني

ي أنظمــة الضمــان تحــت ضغــط تلــك الظــروف.
الضمــان االجتماعــي، والتعديــل االإجبــاري �ض

ــن  ي ع
ــ�ض ــتوى الوط ــى المس ــي ع ــان االجتماع ــة الضم ــزت أنظم ــد عج ــالي فق ــو إجم ــى نح وع

ــان  ــام الضم ي نظ
ــل �ض ــكك والخل ــر التف ــن مظاه ــاً ع ــات، فض ــدات والصعوب ــة التهدي مواجه

ي 
ــة والهشــة، �ض ــات الضعيف ــة مناســبة للفئ ض تغطي ــ�ي ــدرة عــى تأم ــة والق نفســه، وعــدم المرون

ــر  ــادة مخاط ــع زي ، م ــ�ي ــل ودينامي ــة فاع ــام حماي ــة لنظ ــس الحاج ي أم
ــع �ض ــت كان المجتم وق

ي مجــاراة نتائجهــا وتداعياتهــا، فضــاً 
ي فشــل النظــام �ض

الحــروب والعقوبــات وفقــدان االأمــن الــ�ت
ي رافقــت أوقــات الرخــاء والدعــة بفضــل الطفرات 

ي مجــاراة التبــدالت االيجابيــة الــ�ت
عــن الفشــل �ض

ي أجريــت عــى النظــام الفاعليــة المطلوبــة وزادتــه 
النفطيــة. مثلمــا لــم تحقــق التعديــات الــ�ت

ي النظــام عــى الرغــم مــن تكــرار الدعــوات 
إربــاكاً وعــدم كفــاءة، ولــم تتبــع إصاحــات جديــة �ض

لذلــك.

2-1 االأطر القانونية للحماية االجتماعية 

ض االجتماعــي والضمــان أهــم  ي تتعلــق بالعمــل والعمــال والتأمــ�ي
يعــات الــ�ت ض والترش تُعــد القوانــ�ي

ي تســتخدمها الحكومــة لتطبيــق سياســات وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة، ومــن أهــم 
االأدوات الــ�ت

ي 
ــ�ت ض العمــل، والتقاعــد والضمــان االجتماعــي والحــد االأد�ض لاأجــور، وال ــ�ي ، قوان ض ــ�ي ــك القوان تل

ــر  ــتغال والفق ــن االس ــم م ــال وحمايته ــاة العم ــن معان ــف م ــا إل التخفي ي مجموعه
ــعى �ض تس

ض النافــذة أطــرًا متنوعــة للحمايــة االجتماعيــة، لكنهــا مجــزأة، وغــ�ي  والتهميــش. وتوفــر القوانــ�ي
ي هــذه الفقــرة التعــرف عليهــا:

متكاملــة، وســنحاول �ض

2-1-1 نظام تقاعد موظفي الدولة

ي 10 حزيــران )يونيــو( 1922، عــى أســاس قانــون التقاعــد 
لقــد صــدر أول قانــون للتقاعــد �ض

ــاق  ــملت نط ــاً وش ــت 25 تعدي ي بلغ
ــ�ت ــه ال ــع تعديات ــه م ــل ب ــتمر العم ــد اس )5(، وق

ي
ــا�ض العثم

)http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=081120056556480( يعات العراقية 5   قاعدة الترش
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ي ذي العــدد )12( لســنة 1930 وقــد جــاء 
المســتفيدين منــه حــ�ت صــدور قانــون التقاعــد المــد�ض

ي 
عــى نحــو أكــ�ش تفصيــاً مــن ســابقه. واســتمر العمــل بــه حــ�ت صــدور قانــون التقاعــد المــد�ض

ــو 1940( وتضمــن 53 مــادة موزعــة عــى ســتة أبــواب.  ــار/ ماي ي أي
ذي العــدد )43( لســنة 1940 )�ض

ــة: ــة االآتي ض الثاث ــ�ي ــم صــدرت القوان ث

• ي ذي العدد )33( لسنة 1966.	
قانون التقاعد المد�ض

• ض لدى الدولة.	 قانون التقاعد الموحد ذي العدد )27( لسنة 2006 ويخص الموظف�ي
• ض لدى الدولة. 	 قانون التقاعد الموحد ذي العدد )9( لسنة 2014 ويخص الموظف�ي

وتــري أحــكام قانــون التقاعــد  االأخــ�ي عــى جميــع موظفــي الدولــة والقطــاع العــام 
ض  ي القطــاع المختلــط الُمعّينــ�ي

ض بخدمــة عامــة وموظفــي الدولــة �ض ض والمكلفــ�ي ض المؤقتــ�ي والموظفــ�ي
عاقــة  ض عــى التقاعــد بســبب المــرض أو االإ قبــل 9 نيســان )ابريــل( 2003، والمتقاعديــن والُمحالــ�ي
ي انطــوى عليهــا القانــون هــي مضاعفــة الحــد 

والشــيخوخة أو الوفــاة. ولعــل أهــم المكاســب الــ�ت
االأد�ض للراتــب التقاعــدي )المــادة 21/رابعــا(، فضــاً عــن أنَّــه انطــوى عــى مكاســب جديــدة للمرأة 
ي لديهــا أطفــال تريــد إعالتهــم. ومــن الجوانــب االيجابيــة للقانــون أنَّــه ألغــى نظــم 

العاملــة الــ�ت
ض 37 و  ض فئــات المتقاعديــن )المادتــ�ي ض بــ�ي

َّ ي قانــون واحــد، لكنــه مــ�ي
التقاعــد المتعــددة ووحدهــا �ض

ي منحهــا القانــون الأعضــاء مجلــس النــواب، 
38(، وبعــد موجــة االحتجاجــات عــى االمتيــازات الــ�ت

ض موضــع الخــاف)6(. ألغــت المحكمــة االتحاديــة المادتــ�ي

وطبقــاً لتقريــر صــادر عــن البنــك الــدولي فإنَّــه بعــد عــام 2003 كان العــراق يمتلــك فرصــة فريــدة 
ــ�ي  ام بالمعاي ض ــ�ت ــدل االل ــدة ب ــس جدي ــق أس ــى وف ي ع

ــ�ض ــد الوط ــام التقاع ــكيل نظ ــادة تش ع الإ
ــاك للنظــام بــدل إصاحــه، فالتعديــل  رب القديمــة)7(، إال أنَّ الــذي حصــل هــو المزيــد مــن االإ
ــت  ــد أحدث اكات، وق ــ�ت ــع واالش ي المناف

ات �ض ــ�ي ــدث تغي ــد أح ــد ق ض التقاع ــ�ي ي قوان
ــل �ض المتواص

غموضــاً بشــأن اســتمرار �يــان النصــوص القانونيــة الســابقة، عــى الرغــم مــن أنَّ تلــك المنافــع 
ــن دون  كون، م ــ�ت ــه المش ــرط في ــذ وانخ ــون ناف ــل قان ي ظ

ــتحقت �ض ــبت واس ــد احتس ــابقة ق الس
ــدون  ــا المتقاع ــيتمتع به ي س

ــ�ت ــا ال ــإنَّ المزاي ــذا ف ــد، ل ــد التقاع ــه عن ــيتحقق ل ــا س ــم م أن يعل
ات موظفــي هيئــة التقاعــد الوطنيــة واجتهاداتهــم، إذ  بعــد تقاعدهــم ســتكون عرضــة لتفســ�ي
ها  ــة الســابقة وتركــت أمــر تفســ�ي ــة المتأخــرة الفجــوات القانوني ــج النصــوص القانوني لــم تعال

لموظفــي التقاعــد مــن دون النــص عــى ذلــك أيضــاً. 

Hasan Latef K. Alzobaidee, op. cit., p. 22   6

 David A. Robalino et al.: Pensions in the Middle East and North Africa: Time for Change, World Bank,  7
Washington, DC, 2005, p. 172
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ــه  ض الــذي تضمن ــة للتميــ�ي مــن  جهــة أخــرى فــإنَّ القانــون ذي العــدد 9 لعــام 2014 تضمــن إزال
ســلفه، عندمــا لــم يضمــن تســاوي احتســاب الراتــب التقاعــدي لجميــع المتقاعديــن، وان تضمــن 
هــم، وعــدم احتســاب  ي الخدمــة ســنوات أكــ�ش مــن غ�ي

ًا لبعــض الفئــات ممــن يبقــون �ض ض تميــ�ي
ي تعــد حقوقــاً مكتســبة لبعــض المتقاعديــن القدمــاء. 

المخصصــات العائليــة الــ�ت

ــعت  ــة ووس ــازات مهم ــاً وامتي ــت حقوق ــد أعط ــات ق ض والتعليم ــ�ي ــن أنَّ القوان ــم م ــى الرغ وع
ض بهــا، إال أنَّ التطبيــق الواقعــي لنظــم الضمــان االجتماعــي وبخاصــة  باســتمرار نطــاق المشــمول�ي
 ، ض ض خــارج مؤسســات الدولــة تــكاد تكــون أبعــد مــا يكــون عــن نصــوص هــذه القوانــ�ي للعاملــ�ي
ي 

ي ســوى 15% مــن قــوة العمــل العاملــة وهــم موظفــون �ض
إذ ال يغطــي نظــام التقاعــد الوطــ�ض

دارة  ــة مســتقلة الإ ــون هــو تأســيس هيئ ــه القان ــا انطــوى علي القطــاع العــام)8(. ولعــل أهــم م
ي يديرهــا طبقــا لتقويمــات حســابية 

ي تــودع لديــه االأصــول الماليــة الــ�ت
صنــدوق التقاعــد الوطــ�ض

مســتقلة عــى أســاس اكتــواري. إال أنَّ هنــاك مســودة قانــون جديــد قــد أنجــزت مؤخــرًا تقــوم 
ــل  ــان التعطي ــابهم، وضم ض لحس ــ�ي ــان للعامل ــاري والضم ــان االختي ــام للضم ــع نظ ــى وض ع
وع  ي مــرش

ي القطــاع غــ�ي المنظــم، وهــي جميعــاً �ض
ض �ض ض مــن العمــل، وضمــان العاملــ�ي للمرحــ�ي

ــورى  ــس ش ــن مجل ــودته م ــت مس ــذي أحيل ــد ال ــي الجدي ــان االجتماع ــد والضم ــون التقاع قان
ــوزراء)9(. ــة إل مجلــس ال الدول

2-1-3 نظام الضمان االجتماعي للعمال

افــاً بحقــوق العمــال  جــاء إصــدار قانــون الضمــان االجتماعــي  ذي العــدد 27 لســنة 1956 اع�ت
ي القانــون 

ض الدولــة والعمــال وأربــاب العمــل، وقــد ُعــ�ض ي البلــد مــن خــال صيغــة للتكافــل بــ�ي
�ض

ي القطــاع الخــاص وعــدَّ الخدمــة مضمونــة لــدى أي ربِّ عمــل يســتخدم 
بالضمــان االجتماعــي �ض

ض االجتماعــي واالدخــار  أ كان خليطــاً مــن التأمــ�ي ، والنظــام النــاسش ض مســتخدماً فأكــ�ش ثاثــ�ي
ي تطبيقــه عــى خمســة ألويــة )محافظــات( هــي بغــداد والبــ�ة والموصــل 

لزامــي، واقتــ� �ض االإ
ــكا�ضي �ضي التطبيــق وذلــك بســبب التغيــ�ي  ــة)10(. إال أنَّ القانــون لــم يأخــذ مــداه ال وكركــوك والحل

ــو( 1958. ــه انقــاب 14 تمــوز )يولي الســياسي الــذي حمل
ــات  ي وســعت نطــاق الفئ

ــ�ت يعــات ال ــن الترش ــدد م ــوري صــدر ع ــام النظــام الجمه وبعــد قي
: ض ــ�ي ــذه القوان ــن ه ــة وم ــات الدول ــارج مؤسس ض خ ــ�ي ــمل العامل ــتهدفة لتش المس

تبــة عليــه  ي العــراق: القضايــا الرئيســية والتوجيهــات العامــة لاإصــاح واالآثــار الماليــة الم�ت
،  التقاعــد �ض 8  ينظــر: البنــك الــدولي

)http://siteresources.worldbank.org/.../PensionsExSummArab(

/ نوفم�ب 2016( ي
ين الثا�ض ي وزارة العمل والشؤون االجتماعية )17 ترش

، خب�ي �ض ي
9  مقابلة مع السيد كاظم شمخي السودا�ض

، التأمينــات االجتماعيــة: دراســة �ضي جوانبهــا الماليــة واالقتصاديــة وتطبيقاتهــا �ضي العــراق، مؤسســة دار الكتــب  10  عــادل العــىي
560 ص   ،1981 الموصــل،   ، والنــرش للطباعــة 
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• قانــون الضمــان االجتماعــي )140( لســنة 1964، الــذي جــاء بعــد مشــورة مــن منظمــة 	
العمــل الدوليــة)11(.

• قانــون العمــل والضمــان االجتماعــي للعمــال )112( لســنة 1969 والــذي ألغــى القانــون 	
ض  الســابق واســتث�ض بعــض الفئــات مــن الشــمول بالمزايــا التقاعديــة وبخاصــة العاملــ�ي
ي القطــاع الحكومــي وغــ�ي 

ض �ض ي القطــاع غــ�ي الرســمي. وان كان شــاماً للعاملــ�ي
�ض

ــي. الحكوم
• قانــون التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال )39( لســنة 1971 والــذي وســع نطــاق 	

ض لــدى رب العمــل. الشــمول بأحكامــه بغــض النظــر عــن عــدد المســتخدم�ي

ض االجتماعــي  َّ الدولــة سياســة واضحــة لرفــع المســتوي�ي ض وخــال العقــود الســابقة لــم تتــ�ب
ي مــن 

ــا�ض ــه ســنوات الرخــاء النفطــي خــال النصــف الث ــا حملت ، باســتثناء م ض ــ�ي والصحــي للعامل
ي الخليــج االأول  ي �عــان مــا انتكســت بســبب حــر�ب

عقــد الســبعينات ومطلــع الثمانينــات، والــ�ت
ي 

ــراق �ض ــى الع ــت ع ي ُفرض
ــ�ت ــة )1990– 2003( ال ــات الدولي ــة )1991( والعقوب )1980-1988( والثاني

ــطس 1990(.   ــت )آب/ أغس ــزو الكوي ــاب غ أعق

ــك  ــاً، ولذل ــة عموم ــة االجتماعي ــام الحماي ــاماً لنظ ــارًا ش ــات انهي ــة العقوب ــت مرحل ــد مثل لق
المرتبــط بالعمــال عــى نحــو خــاص، فقــد تدهــورت أوضــاع العمــال نتيجــة انخفــاض أجورهــم 
ي وصلــت إل 458.1% عــام 1994)12(، وتراجــع 

ــة الــ�ت الحقيقيــة بفعــل معــدالت التضخــم العالي
المجانيــة، فتدهــورت أوضاعهــم  العامــة  الخدمــات  لتوفــ�ي  الدولــة واســتعدادها  قــدرة 
ي أصولــه نتيجــة التضخــم، ثــم وضعــت 

المعاشــية، وشــهد صنــدوق الضمــان تدهــورًا حــادًا �ض
ــوزارة العمــل  ــد ربطــه ب ــم أعي ــه، ث ــا تبقــى مــن مــوارده وموجودات ــة يدهــا عــى م وزارة المالي
والشــؤون االجتماعيــة بعدمــا صــدر قانــون الــوزارة ذي العــدد 8 لســنة 2006 المعــدل )المــادة 

 .)13

ــدد  ــاض ع ي انخف
ــل �ض ة تتمث ــ�ي ــات خط ــن تحدي ــال م ــي للعم ــان االجتماع ــام الضم ي نظ

ــا�ض ويُع
اكاتهم، وتدهــور المركــز المــالي لصنــدوق الضمــان االجتماعــي، فضــاً عــن  ض واشــ�ت المشــمول�ي
عــدم جديــة الدولــة ومؤسســات القطــاع الخــاص بتطبيــق أحــكام القانــون النافــذة، فضــاً عــن 

عــدم التفــاف العمــال أنفســهم حــول القانــون والضغــط مــن أجــل تنفيــذه الكامــل.
ومؤخــرًا انشــأ قانــون التعليــم العــالي االأهــىي ذي العــدد 25 لعــام 2016 صندوقــاً جديــدًا 

11  المصدر السابق نفسه، ص 591

، المديريــة العامــة  12  حــول معــدالت التضخــم �ضي العــراق خــال ســنوات العقوبــات الدوليــة ينظــر: البنــك المركــزي العــرا�تي
، بغــداد، 2003، ص 24-23 ي

، عــدد خــاص، البنــك المركــزي العــرا�ت ي
ــة للبنــك المركــزي العــرا�ت لاإحصــاء واالأبحــاث، المجموعــة االإحصائي
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ــدوق  ــص عــى إنشــاء "صن ــذي ن ــادة 45( وال ــم العــالي االأهــىي )الم ي قطــاع التعلي
ض �ض ــ�ي للعامل

ــة(  ــات والمعاهــد االأهلي ي الجامعــات والكلي
ض �ض ــ�ي ض والعامل ــد التدريســي�ي ــدوق تقاع يســمى )صن

ــم  ــس التعلي ــس مجل ــه رئي داري ويمثل ــالي واالإ ــتقال الم ــة واالس ــخصية المعنوي ــع بالش يتمت
العــالي االأهــىي ويجــري تمويلــه والــ�ف منــه وفقــاً لقانــون التقاعــد الموحــد رقــم )9( لســنة 
ــن أن  ــن يمك ــنة 1971"، لك ــم )39( لس ــال رق ــي للعم ــان االجتماع ــد والضم ــون التقاع 2014 وقان
ــال  ي مج

ــا �ض ي يتضمنه
ــ�ت ــة ال ــج االيجابي ــون النتائ ــذا القان ــكام ه ــمول بأح ــة الش ــي اختياري تلغ

ــة. ــة االجتماعي الحماي

2-1-4  نظام الرعاية االجتماعية 

ســهامات  تُعــد شــبكات االأمــان االجتماعــي مشــاريع أو  برامــج للتحويــات غــ�ي القائمــة عــى االإ
ــات الظــروف واالأخطــار  ــة تداعي ــك لمواجه ــراء وذل ــات الهشــة والفق ي العــادة الفئ

تســتهدف �ض
ــتهدف  ــي تس ــذا فه ــروب. ل ــة والح ــوارث الطبيعي ــة والك ــات االقتصادي ــل االأزم ــتثنائية مث االس
ي ودعــم  ض فــرص كســب الدخــل وتراكــم رأس المــال البــرش مســاعدة هــذه الفئــات عــى تحســ�ي
قــدرات الفقــراء وتمكينهــم مــن الخــروج مــن حالــة الفقــر والحصــول عــى فرصــة عمــل مــدرة 

للدخــل.

ي عــام 2005 أنشــئت شــبكة الحمايــة االجتماعيــة مــن قبــل وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة 
�ض

عــادة توزيــع الدخــل لصالــح الفقــراء وتوفــ�ي مــا يمكنهــم مــن مواصلــة حياتهــم  لتكــون آليــة الإ
. وكانــت الــوزارة تطبــق قانــون  حــه البنــك الــدولي ــاً الــذي اق�ت اعتمــادًا عــى معيــار دوالر يومي
ي 

الرعايــة االجتماعيــة رقــم 126 لعــام 1980، مــع تعديــل التقديمــات لتائــم التطــور المعيــ�ش
الجديــد، لتكــون 50 ألــف دينــار  للفــرد واحــد الــذي يشــكل أ�ة مســتقلة و 70 ألــف دينــار لــاأ�ة 
ــة مــن ســتة  ــاأ�ة المتكون ــار ل ــف دين ــة إل 120 أل عان ــغ االإ ض ويصــل مبل ــة مــن شــخص�ي المتكون
عانــة االجتماعيــة. وقــد تزامــن إنشــاؤها مــع بدايــة عــدد مــن  أشــخاص وهــو الحــد االأعــى لاإ
ي مقدمتهــا المشــتقات 

ي ترتبــط برفــع الدعــم عــن بعــض الســلع و�ض
االإصاحــات االقتصاديــة الــ�ت

النفطيــة.
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كانت االأهداف االأساسية من وراء إنشاء الشبكة هي:
• ة. 	 ي للطبقات الفق�ي

رفع المستوى المعي�ش
• إنشاء منظومة لمعالجة طلبات المستفيدين من الرعاية. 	
• تأسيس نظام فعال لخزن بيانات المستفيدين ومعالجتها.	
• ي إيجــاد فــرص 	

ض عــن العمــل �ض متابعــة حــاالت البطالــة ومســاعدة الباحثــ�ي
عمــل مــدرة للدخــل.

وتشــمل الفئــات المســتفيدة مــن نظــام شــبكة الحمايــة االجتماعيــة: العاطلــون عــن العمــل، 
يــل أو المــودع وأ�ة  ض وج، أ�ة ال�ض ض المعاقــون، اليتيــم القــا�، المطلقــة، الطالــب المــ�ت
ــن  ــز ع ــيخوخة، رب االأ�ة العاج ــرض أو الش ــبب الم ــاً بس ــل كلي ــن العم ــز ع ــود، العاج المفق

ــرون. ــة، والمهج ، االأرمل ــ�ش ــبة 50% فأك ــة بنس رهابي ــال االإ ــبب االأعم ــل بس العم

ــاد  ــل والفس ــا التحاي ــة منه ــكات جدي ــبكة مش ــات الش ــىي لتقديم ــق العم ــه التطبي ــد واج وق
ًا مــن الفقــراء  متعــدد المصــادر، وعــدم تطبيــق معايــ�ي االســتهداف العادلــة ممــا جعــل كثــ�ي
ــات  ــة المعقــدة، ونقــص قواعــد البيان وقراطي خــارج اســتهدافاتها، فضــاً عــن االإجــراءات الب�ي
الخاصــة بالمســتفيدين وعــدم شــمولها. لكنهــا حققــت بعــض المكاســب مــن أهمهــا: شــمول 
ض  ي عمــوم المحافظــات، وتحســ�ي

حــوالي 750 ألــف أ�ة عــى وفــق بيانــات 2013، ونــرش النظــام �ض
ي مجــال الحمايــة 

ض �ض البنيــة المعلوماتيــة الخاصــة بالحمايــة االجتماعيــة، وبنــاء قــدرات العاملــ�ي
ــة)13(.  االجتماعي

ي 
ــدة �ض ــة جدي ــة مرحل ــنة 2014 بداي ــدد )11( لس ــة ذي الع ــة االجتماعي ــون الحماي ــّد قان ــن ع ويُمك

، وقــد  نظــام الحمايــة االجتماعيــة باتجــاه الشــمول االأوســع والمزيــد مــن االســتقرار المؤســ�ي
ألغــى هــذا القانــون العمــل بقانــون الرعايــة االجتماعيــة ذي العــدد )126( لســنة 1980 وتعدياتــه 
الــذي اســتمر العمــل بــه مــدة 35 عامــاً، ويعــد القانــون الجديــد قانونــاً شــاماً لنظــام الحمايــة، 
وخطــوة عــى طريــق بنــاء نظــام حمايــة متقــدم يســتلهم تجــارب بعــض البلــدان المتقدمــة 
ض الســابقة. عــى أن تطبــق أحكامــه عــى االأ�  ي تضمنتهــا القوانــ�ي

ويتجــاوز الســلبيات الــ�ت
ي العــراق 

ض �ض ض ورعايــا الــدول االأخــرى المقيمــ�ي واالأفــراد ممــن هــم دون خــط الفقــر مــن العراقيــ�ي
ي تتيــح 

بصــورة دائمــة ومســتمرة وقانونيــة )المــادة 1/ أوال( وتضمــن عــددًا مــن البنــود المرنــة الــ�ت
عانــة مــن دون الرجــوع إل الســلطات  تعديــل آليــات االســتهداف والفئــات المشــمولة ومقــدار االإ

يعيــة.  الترش

Hasan Latef K. Alzobaidee, , op. cit., p. 25   13



31

ي من الفئات:
حدد قانون الحماية االجتماعية ذي العدد )11( الفئات المشمولة بما يأ�ق

• 	. ض االأ� واالأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقي�ي
• ي جمهوريــة العــراق بصــورة دائمــة ومســتمرة 	

ض �ض رعايــا الــدول االأخــرى المقيمــ�ي
ي تلــك الــدول مــن ذو 

وقانونيــة فيمــا يتعلــق بمســاعدات الحمايــة االجتماعيــة �ض
عاقــة واالحتيــاج الخــاص. االإ

• االأرملة. 	
• المطلقة.	
• زوجة المفقود.	
• المهجورة.	
• وجة.	 ض الفتاة البالغة غ�ي الم�ت
• العزباء.	
• العاجز.	
• اليتيم.	
• ــه عــن ســنة واحــدة واكتســب قــرار 	 ــل أو المــودع إذا زادت مــدة محكوميت ي ض أ�ة ال�ض

الحكــم الدرجــة القطعيــة.
• يوائية.	 ي دور الدولة االإ

المستفيدون �ض
• ض ممــن تزيــد مــدة محكوميتهــم عــن ســنة واحــدة واكتســب قــرار 	 االأحــداث المحكومــ�ي

الحكــم الدرجــة القطعيــة.
• عدادية.	 وج ولغاية الدراسة االإ ض الطالب الم�ت
• ي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر. 	

االأ� معدومة الدخل  أو ال�ت

ــذه  ــوزراء ه ــس ال ــح مجل ــد من ــرى فق ــات أخ ــمول فئ ي ش
ــة �ض ــض المرون ــون بع ــى القان وأعط

ــة. ــؤون االجتماعي ــل والش ــر العم اح وزي ــ�ت ــى اق ــاء ع ــة بن الصاحي

ض 1250  ــ�ي ــم تعي ــتهداف ت ــذ االس ــى تنفي ــن ع ض القادري ــ�ي ض االجتماعي ــ�ي ــ�ي الباحث ــل توف ــن أج وم
وع  ي بغــداد والمحافظــات. وأطلقــت هيئــة الحمايــة االجتماعيــة مــرش

باحــث اجتماعــي �ض
ي العــراق)14( للمشموليـــن بإعانــة الحمايــة 

ي مــن خــال اســتمارة مصــادر الدخــل �ض
المســح الميــدا�ض

اتيجية التخفيــف مــن الفقــر(  ســ�ت دارة التنفيذيــة الإ 14  عملــت هيئــة الحمايــة االجتماعيــة وبالتعــاون مــع وزارة التخطيــط )االإ
ــار لمصــادر الدخــل الأغــراض اســتهداف  ــر اختب ي العــراق 2012 لتطوي

ــاأ�ة �ض ــات المســح االجتماعــي واالقتصــادي ل عــى اســتخدام بيان
ي تتألــف مــن احــد عــرش ســؤاال تٌعــد عــن خصائــص االأ�ة 

الفقــراء خــال عــام 2016. وتــم إعــداد اســتمارة مصــادر الدخــل البديلــة الــ�ت
ض شــمول  ي مــن شــانها تحســ�ي

نفــاق االســتهاكي والــ�ت ات موضوعيــة وفعالــة قابلــة للقيــاس والتحقــق للتنبــؤ باالإ وحجــم دخلهــا لتوفــ�ي مــؤ�ش
ــة. ــة االجتماعي ــمول بالحماي ــات الش ض بطلب ــ�ي ــاء للمتقدم قص ــمول واالإ ــاء الش ــدد أخط ــل ع ي تقلي

ــاعد �ض ــا يس ــراء بم الفق
ي )يناير( 2017.

اتيجية التخفيف من الفقر، بتاريخ 5 كانون الثا�ض المصدر: مقابلة مع السيدة نجاء عىي مراد، مدير عام اس�ت
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ــة  ــة الهيئ ــم سياس ي رس
ــهم �ض ي تُس

ــ�ت ــة ال ــة والنوعي ــات الكمي ــ�ي البيان ــدف توف ــة به االجتماعي
والتعــرف عــى االأوضــاع المعيشــية والســعي إل تحقيــق أهــداف القانــون.

ي إقليــم 
ض يجــري العمــل بقانــون الحمايــة االجتماعيــة ذي العــدد 126 لعــام 1980 �ض ي حــ�ي

�ض
كردســتان، فضــاً عــن إقــرار تعليمــات خاصــة بحقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة وامتيازاتهــم 
ض 60-250 ألــف دينــار  بحســب درجــة العــوق والعجــز  اوح مــا بــ�ي الذيــن يمنحــون تقديمــات تــ�ت

ي يعانــون منهــا.
الــ�ت

2-2  مؤسسات الحماية االجتماعية 

شــهدت المؤسســات المعنيــة بالحمايــة االجتماعيــة نمــوًا مضطــردًا منــذ تأســيس الدولــة 
يــن، مــع ذلــك فــإنَّ نظــام الحمايــة االجتماعيــة  ي مــن القــرن العرش

الحديثــة مطلــع العقــد الثــا�ض
ــة  ء التنظيــم عــى الرغــم مــن تعــدد المؤسســات المكون ــكاً وسي المؤســ�ي يبــدو مفــككاً ومرتب
ي الغالــب غــ�ي معنيــة بالسياســة 

اك مؤسســات هــي �ض ة التخصيصــات الماليــة، واشــ�ت لــه، وكــ�ش
ــل وزارة التجــارة. ــة مث االجتماعي

ي ســبقت عــام 
ــ�ت ي االقتصــاد والمجتمــع خــال الســنوات ال

ــة المفــرط �ض لقــد أدى تدخــل الدول
ــت  ــت تح ي تجمع

ــ�ت ــة ال ــة االجتماعي ــاالت الحماي ي مج
ــا �ض ــم تدخله ــن حج ــد م 2003 إل أن تزي

ي أدنــاه لمحــة عامــة ومركــزة 
. وتقــدم الفقــرات �ض داري والمــالي ســلطتها وأخضعــت لمنطقهــا االإ

ي العــراق:
ــة �ض ــة االجتماعي ــة بالحماي حــول المؤسســات المعني

تيبات الحكومية  2-2-1 ال�ق

ي تقديــم أنــواع مــن الرعايــة 
تبــدو البنيــة الحكوميــة غــ�ي متجانســة، إذ تضطلــع وزارات مختلفــة �ض

ــل  ــد وزارة العم ــراده. وتع ــوم أف ــع أو لعم ــن المجتم ــددة م ــات مح ــم لفئ ــاعدة والدع والمس
ي 

ــة �ض ك وزارة المالي ــ�ت ــا تش ــة، فيم ــة االجتماعي ي الرعاي
ــس �ض ــل الرئي ــة الفاع ــؤون االجتماعي والش

ي تدخــات ســوق 
ي القطــاع العــام، فضــاً عــن دورهــا �ض

ض �ض تقديــم الضمــان التقاعــدي للعاملــ�ي
ــا  ض يقتــ� م ي حــ�ي

ــرة التشــغيل والقــروض، �ض ي ودائ
ــب المهــ�ض ــرة التدري العمــل مــن خــال دائ

ي القطــاع الخــاص 
ض �ض تقدمــه وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة مــن ضمــان اجتماعــي للعاملــ�ي

ي القطــاع غــ�ي المنظــم، فيمــا تقــدم االأمانــة العامــة 
ض �ض المنظــم وال تشــمل بإجراءاتهــا العاملــ�ي

ــي  ــان االجتماع ض الضم ــي�ي ــجناء السياس ــهداء والس ي الش
ــ�ت ــال مؤسس ــن خ ــوزراء م ــس ال لمجل

ــول وزارة التجــارة  ــوري الســابق، وتت ــا النظــام الدكتات ــراد مــن ضحاي ــات محــددة مــن االأف لفئ
ــات  ــم الخدم ي تقدي

ــراد، تعــ�ض وزارة الصحــة �ض ــوم االأف ــة لعم ــة التمويني ــم ســلع البطاق تقدي
الصحيــة لعمــوم أفــراد المجتمــع مــن دون وجــود نظــام للرعايــة الصحيــة قائــم عــى 

ــبقة. اكات المس ــ�ت االش
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 البنية
 الحكومية
 للحماية

جتماعية االإ

 مؤسسة
الشهداء

الفقراء

 العّمال
الفئات الهشة

الفقراء

هيئة الحماية االجتماعية

هيئة رعاية الطفولة

هيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجات الخاصة

مؤسسة
السجناء

 ضحايا النظام
السابق

 حوالي 0.25
مليون

 حوالي 7
مليون

 حوالي  1
مليون

حوالي  1.7 مليون

حوالي 3 مليون
هيئة التقاعد الوطنية

 الاجئون
والنازحون

 عموم
الشعب

35.4 مليون

 حوالي 3
مليون

المتقاعدون

ضحايا االرهاب

الوزارة

االمانة العامة
لمجلس الوزراء

التخطيط

العمل
والشؤون
االإجتماعية

المالية

 الهجرة
والمهجرين

التجارة

عدد المستفيدينالمستفيدين الجهة المؤسساتية

ي العراق
شكل )2(  البنية الحكومية الحالية لمؤسسات الحماية االجتماعية �ف

الشكل من عمل الباحث
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تيبات غ�ي الحكومية  2-2-2 ال�ق

ي مــروا بهــا دخولهــم مــع عوائلهــم وعشــائرهم 
ــة الــ�ت ي الظــروف العصيب

تقاســم العراقيــون �ض
ــة  ــة، وعــ�ب الزمــن ظهــرت أشــكال متنوعــة مــن أشــكال التضامــن والحماي ومجتمعاتهــم المحلي
ي المجتمــع. إنَّ ترتيبــات الحمايــة االجتماعيــة غــ�ي الحكوميــة تتوجــه 

للفئــات االأكــ�ش هشاشــة �ض
ي تكــون غــ�ي مشــمولة بنظــام الحمايــة الحكومــي، لــذا يُمكــن عــّده آليــة 

غالبــاً إل الفئــات الــ�ت
ــة  ــ�ي الحكومي ــات غ ــن المؤسس ــعة م ــكيلة واس ــراق تش ي الع

ــر �ض ــة. وتتوف ــاعدة االجتماعي للمس
ــ�ي  ــات غ ــات المنظم ــاد مئ ي الب

ــرش �ض ــة، إذ تنت ــة االجتماعي ــم الحماي ــال تقدي ي مج
ــة �ض الفاعل

الحكوميــة تركــز بعضهــا عــى توفــ�ي الحمايــة االجتماعيــة مثــل رعايــة الفقــراء واالأيتــام واالأرامــل 
ي 

ــ�ت ــة ال ــة والعشــائرية والعائلي ــن، فضــاً عــن بعــض التنظيمــات الديني والمطلقــات والمهجري
تمــارس مثــل هــذا الــدور. وتضــم الجهــات الفاعلــة االآتيــة:

المنظمــات غــ�ي الحكوميــة: طبقــاً لقانــون المنظمــات غــ�ي الحكوميــة ذي العــدد 12 لعــام 2010  
تُعــرف المنظمــة غــ�ي الحكوميــة بأنَّهــا "مجموعــة مــن االأشــخاص الطبيعيــة أو المعنويــة ســجلت 
ــ�ي  ــق أغــراض غ ــون، تســعى لتحقي ــا الأحــكام هــذا القان ــة وفق واكتســبت الشــخصية المعنوي
ــاً  ي وطبق

ــد�ض ــع الم ــات المجتم ــن مؤسس ة م ــ�ي ــة كب ــاً مجموع ــراق حالي ي الع
ــد �ض ــة". ويوج ربحي

للبيانــات الحكوميــة فــإنَّ هنــاك 2938 منظمــة غــ�ي حكوميــة مســجلة لــدى دائــرة المنظمــات غ�ي 
ي العاصمــة 

الحكوميــة التابعــة لاأمانــة العاملــة لمجلــس الــوزراء، حــوالي 45% منهــا موجــودة �ض
ي إقليــم كردســتان، أمــا مــن حيــث جنســية 

بغــداد وحدهــا، وحــوالي 2.1% منهــا فقــط موجــودة �ض
ــات حكومــة  ــة)15(. فيمــا تُشــ�ي بيان ي محلي

ــا�ت ــة والب ــاك 66 منهــا أجنبي هــذه المنظمــات فــإنَّ هن
ــا  ــم، تحصــل 214 منه قلي ي االإ

ــل �ض ــة مجــازة للعم ــ�ي حكومي ــة غ ــم إل وجــود 675 منظم قلي االإ
قليــم)16(.  عــى منحــة حكومــة االإ

وتتنــوع نشــاطات المنظمــات غــ�ي الحكوميــة لكــن نســبة مهمــة منهــا تركــز عــى العمــل 
ــح  ــم المن ــال تقدي ــن خ ــة، م ــة والمحروم ــات الهش ــة للفئ عان ــم واالإ ــم الدع ــال تقدي ي مج

�ض
ي الغالــب أن 

النقديــة والعينيــة وبعــض الخدمــات مثــل االستشــارات القانونيــة. ولكــن نجــد �ض
ي تغطيهــا مؤسســات 

ــ�ت ي تغطيهــا هــذه المؤسســات هــي المجــاالت نفســها ال
ــ�ت النشــاطات ال

الحمايــة االجتماعيــة الحكوميــة. وعــى الرغــم مــن عــدم توفــر االإحصــاءات الدقيقــة والشــاملة 
ــدد  ــول أنَّ ع ــن الق ــه يمك ــا إال ان ــتفيدين منه ــداد المس ــا وأع ــات وحجمه ــة الخدم ــول نوعي ح
ي تتوافــر عليهــا هــذه المؤسســات. االأمــر 

ــ�ت ض المــوارد ال ــزال محــدودًا ورهــ�ي المســتفيدين مــا ي

ض 5 كانون االول/ ديسم�ب 2016 
مانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة المنظمات غ�ي الحكومية، تمت الزيارة يوم االثن�ي

أ
15   اال

)http://www.ngoao.gov.iq//uploads/certificate_org/NGO_S_31_10_2016.pdf (

/http://www.gov.krd )2016 جمهورية العراق، حكومة اقليم كردستان  )تمت الزيارة �ضي 9 كانون االول/ ديسم�ب  16

http://www.gov.krd/a/d.aspx?l=14&a=46448
http://www.gov.krd/a/d.aspx?l=14&a=46448
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الــذي يفقدهــا اســتقالها نتيجــة حاجتهــا إل المــوارد، فضــاً عــن أن هنــاك شــكاوى مــن وجــود 
ــا  ي توفره

ــ�ت ــات ال ــع التقديم ــا م ــل عمله ــا أن تداخ ــا، كم ــض منه ــول البع ــاد ح ــبهات فس ش
ــوارد. ــدرًا للم ي ه

ــ�ض ــة يع ــات الحكومي المؤسس

تيبــات مــن أقــدم أشــكال التضامــن االجتماعــي  تيبــات العشــائرية والعائليــة: وتُعــد هــذه ال�ت ال�ت
ــد  ــائريون، وق ــاء العش ــه الزعم ــذي يمارس ــدور ال ــة، وال ــة القراب ــى رابط ــد ع ــد، وتعتم ي البل

�ض
اكات الشــهرية، تقــدم  أوجــدت بعــض العشــائر والعوائــل صناديــق مســاعدة تقــوم عــى االشــ�ت
ــة،  ــاة والفصــل العشــائري وبعــض الحــاالت الطارئ ــة تشــمل الوف ي حــاالت معين

المســاعدة �ض
ته،  ة، عــى وفــق قواعــد يحددهــا مــع وجــوه عشــ�ي ي الغالــب مــن قبــل شــيخ العشــ�ي

وتــدار �ض
ض الثلــث 

اوح قيمــة مــا يُســهم بــه الصنــدوق بــ�ي ي عــى أســاس العــرف والســانية)17*(، وتــ�ت
وتنبــ�ض

ة.  تــب عــى عضــو العشــ�ي ر الم�ت ض مــن قيمــة الــ�ض والثلثــ�ي

ــة  ــة الفاعل ي ــات الخ�ي ــن المؤسس ــدد م ــة ع ــنوات الماضي ي الس
ــرزت �ض ــة: ب ــات الديني المؤسس

ــاً  ــارس دورًا مهم ــي تم ــع، وه ي المجتم
ــة �ض ــة الفاعل ــات الديني ــخصيات أو الكيان ــع الش ي تتب

ــ�ت ال
ــا  ي يقدمه

ــ�ت ــس ال ــات والخم ــزكاة والصدق ــوات ال ــا بقن ــبب ارتباطه ــة بس ــة االجتماعي ي الحماي
�ض

ــون.  ــلمون المتدين المس
وخــال ســنوات العقوبــات االقتصاديــة مثلــت هــذه المؤسســات الملجــأ االأخــ�ي للفئــات الهشــة 
ي المجتمــع، بعدمــا انســحبت الدولــة مــن االهتمــام بأوضاعهــم، إذ وفــرت هــذه المؤسســات 

�ض
ــ�ي  ــن توف ــاً ع ــة، فض بوي ــية وال�ت ــة والمعيش ــة والصحي ــة االجتماعي ــه الرعاي ــن أوج ــد م العدي

ض باالأمــراض المســتعصية. ي للمصابــ�ي
العــاج المجــا�ض

شـــرف وكربــاء والكاظمية مؤسســات 
أ

وعــى ســبيل المثــال يمتلــك مراجــع التقليــد)18( �ضي النجــف اال
 ، ض يــة واجتماعيــة تقــدم خدمــات المســاعدة االجتماعيــة للفقــراء واالأيتــام االأرامــل والمعوقــ�ي خ�ي
ي تحصــل عليهــا تلــك المكاتــب وتتــول 

يتــم تمويــل تقديماتهــا مــن أمــوال الُخمــس والــزكاة الــ�ت
عيــة.  ي أوجــه الــ�ف الرش

إنفاقهــا �ض

ــل  ــات داخ ــض الخصوم ــي وف ــكام التقاضـ ــكل اح ــة تش ــ�ي المكتوب ــة وغ ــد المكتوب ــن القواع ــة م ــي مجموع ــانية: ه * الس  17
المناطــق. باختــاف  وتختلــف  العشــائر،  وبقيــة  بينهــا  وفيمــا  ة  العشــ�ي

ية مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم ولديها 11 فرعا �ضي تسعة محافظات،  18  عى سبيل المثال تتبع مؤسسة اليتيم الخ�ي
ض للرعاية االجتماعية  رهاب خصوصا. )http://alyatem.net/( . فيما تحظى مؤسسة الع�ي وتع�ض بكفالة االيتام عموما وأيتام ضحايا االإ

http://www.aynyateem.com/letter.( نيت ي كما ي�ح بذلك موقعها عى االن�ت
بدعم ومباركة المرجع السيد عىي السيستا�ض

ي المحافظات العراقية المختلفة، إضافة 
ي بغداد و17 فرع و20 مكتب �ض

php?display=2#info(. ولها االآن مقر رئيس وفرعان وستة مكاتب �ض
انية  ض ض لدى المؤسسة لغاية عام 2015 أك�ش من 30 ألف يتيم، بينما بلغت الم�ي إل 13 مكاتب خارج العراق، وقد بلغ عدد اليتامى المكفول�ي

ض مرجعية  . وتتبع مؤسسة فيض الزهراء ونقابة السادة العلوي�ي ي
الكلية الم�وفة للمؤسسة ح�ت عام 2015 حوالي 90,859,893,942 دينار عرا�ت

. ي الشيخ اليعقو�ب



36

ي النجــف وكربــاء والكاظميــة وســامراء 
وتمــارس االأمانــات العامــة للعتبــات الشــيعية المقدســة �ض

ــامي  س ــع االإ ــدى المجتم ــا ل ــه مكانته ــة، تدعم ــاالت االجتماعي ــض المج ي بع
ــدًا �ض دورًا متصاع

ي حــاالت 
هــا، لتتــول �فهــا �ض الشــيعي ومواردهــا الذاتيــة والمحولــة إليهــا مــن الحكومــة أو غ�ي

الطــوارئ واالأزمــات، فعــى ســبيل المثــال تمكنــت االأمانــة العامــة للعتبــة العلويــة مــن تجميــع 
ــاب  ي أعق

ض �ض ــة النازحــ�ي ــة أزم ي بداي
ــف دوالر( �ض ــار )حــوالي 456 أل ــون دين ــد عــى 500 ملي ــا يزي م

ي حزيــران )يونيــو( 
ســامية - داعــش �ض احتــال الموصــل مــن قبــل مــا يعــرف بتنظيــم الدولــة االإ

، فضــاً عــن  ي
ي االأعــى الســيد عــىي السيســتا�ض

ــ�ض 2014، جــاءت أغلبهــا مــن مكتــب المرجــع الدي
عــات ونــذور تقــدم عــ�ب  حــوالي مليــون دوالر قدمهــا واهبــون مــن خــارج العــراق، وهبــات وت�ب
ض )19(. وقــد مكنــت تلــك المــوارد مــن رعايــة مــا يزيــد عــى  ض والمحتاجــ�ي االأمانــة العامــة للنازحــ�ي
ض كربــاء والنجــف. فضــاً عــن تعاونهــا مع مؤسســات  78000 نــازح تــم إســكانهم عــى الطريــق بــ�ي
الدولــة االتحاديــة والمحليــة، والمنظمــات الدوليــة وبخاصــة منظمــة االأمــم المتحــدة للطفولــة 

. ض )يونيســيف( ومفوضيــة االأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي

ــذي  ــدور ال ض لل ــ�ي ي المحافظت
ــة �ض ــة والمحلي ض االتحادي ــ�ي ــات الحكومت ــقت مؤسس ــا نس وبدوره

ــة، فضــاً  ــم الســال الغذائي ي وتقدي
ــات المقدســة مــن خــال الدعــم اللوجســ�ت ــه العتب تلعب

عــن تخصيــص المــوارد الماليــة، وســاعدت المفوضيــة العليــا لانتخابــات بدورهــا بإنشــاء قاعــدة 
ــم إنشــاء 17 مدرســة  ــا. وت ض الخاصــة به ــ�ي ــات الناخب ــدة بيان ض باســتخدام قاع ــات للنازحــ�ي بيان
. فضــاً  ض ض يديرهــا حــوالي 600 معلمــا ومدرســا مــن النازحــ�ي لحــوالي 17 ألــف طالــب مــن النازحــ�ي
ي المتوســط 25 حالــة والدة 

ي تبلــغ �ض
عــن إنشــاء ســتة مراكــز صحيــة، ورعايــة حــاالت الــوالدة الــ�ت

ــاً. وإنشــاء 5000 وحــدة ســكنية تتســع لحــوالي 50 ألــف شــخص. يومي

2014 ) 19  كتاب ديوان الوقف الشيعي ذي العدد 4680 فـي 4 أيلول )سبتم�ب
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الفصل الثالث
التعريف بأصحاب المصلحة 

ي العــراق أنــه جــرى توســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة منــذ 
ض �ض هنــاك اتجــاه ال تخطئــه العــ�ي

ــواع المخاطــر  ــة وأن ــدار الحماي ــادة مق ــا أو زي ــدد المســتفيدين منه ي ع
ــ�ت ــن ناحي ــام 2003، م ع

ي تشــملها الحمايــة، لكــن لــم يجــر تطويــر النظــام مــن الداخــل، مثلمــا لــم يجــر تطويــر 
الــ�ت

ض  ــ�ي ــمول التأم ــم ش ــم يت ــا ل ــات، مثلم ــادات والنقاب ــا االتح ي مقدمته
ــة و�ض ــات الخاص المؤسس

اكات، أو تطويــر  الصحــي ولــم يجــر إيجــاد أطــر تمويليــة مــن المســتفيدين تقــوم عــى االشــ�ت
ــم. ــة والتقوي نظــم الرقاب

ي القطــاع العــام 
ض �ض ي منهــا نظــام الحمايــة االجتماعيــة، نجــد أن العاملــ�ي

ي يعــا�ض
مــع العيــوب الــ�ت

ض موظــف(، بينمــا  والحكومــي يتمتعــون بمســتوى عــال مــن الضمــان االجتماعــي )حــوالي 3 مايــ�ي
نجــد أن أغلــب الســكان ال يحصلــون عــى كثــ�ي مــن أنــواع الضمــان والحمايــة، أو أنهــم يحصلون 
ي القطــاع الزراعــي والقطــاع غــ�ي المنظــم، حيــث يركــز 

ي مثلمــا هــو الحــال �ض
عليهــا بشــكل جــز�أ

ــان  ــة الضم ــات إل أهمي ــدم االلتف ــة، وع ــم االآني ــى احتياجاته ــاع ع ــذا القط ي ه
ــون �ض العامل

ي المنخفــض أو عــدم وعيهــم بأهميتــه، أو حــ�ت المعرفــة 
االجتماعــي، بســبب وضعهــم المعــاسش

بوجــوده أصــاً.

3-1 المستفيدون

3-1-1 الفقراء والنازحون والمستفيدون من الحماية االجتماعية

ض  الفقــراء والمســتفيدون هــم مجموعــة تضــم عــدة فئــات مــن الفقــراء وكبــار الســن والمعاقــ�ي
والطلبــة ممــن يحصلــون عــى إعانــات الحمايــة االجتماعيــة، ولهــذا يصعــب أن تشــكل مجموعــة 

قــوة مــن منظــور تحليــل أصحــاب المصلحــة.
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3-1-1-1 الفقراء

شــارة إليــه أن الفقــراء هــم محــددون إحصائيــاً، وليــس فعليــا، إذ مــا تــزال عمليــة  وممــا تجــدر االإ
تحديدهــم مــن أجــل االســتهداف وتقديــم المســاعدة لهــم تواجــه مشــكات لوجســتية وإداريــة 
ــى  ــر ع ــز الفق ــن ترك ــاً الماك ــدًا جغرافي ــة تحدي ــات االإحصائي ــر البيان ــم توف ة، إذ ل ــ�ي ــة كب وفني
مســتوى االقضيــة والنواحــي، ومــع عــدم انجــاز تعــداد عــام للســكان منــذ عــام 1997 واالعتمــاد 
عــى نتائــج المســوح بالعينــة يصعــب تحديدهــم، لــذا لجــأت هيئــة الحمايــة االجتماعيــة إل 
عــت بتنفيــذه  اعتمــاد أســلوب البحــث االجتماعــي القائــم عــى الزيــارات الميدانيــة، والــذي �ش
ايــر( 2015 وكان مــن المقــرر إكمالــه خــال أربعــة أشــهر إال أنــه تأخــر حــ�ت عــام  منــذ شــباط )ف�ب

.2016

 ، ي واالجتماعي والســياسي
ة يــؤدي إل تدهور وضعهــا المعي�ش إنَّ قطــع المعونــة عــن االأ� الفقــ�ي

ي القــرارات المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة ســيكون 
هــا �ض ي إســماع صوتهــا ، لــذا فــإنَّ تأث�ي

ويؤثــر �ض
نامــج  ي تكشــف عــن واقــع االســتهداف ل�ب

ضئيــاً جــداً. ولعــل هــذا االأمــر مــا تؤكــده البيانــات الــ�ت
الحمايــة االجتماعيــة الــذي تديــره وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، إذ تجمع أغلــب التحليات 
ــاءة، عــى الرغــم مــن أنهــم يعتمــدون بحــوالي 36% عــى  ــا ال تســتهدف الفقــراء بكف عــى أنّه
التحويــات االجتماعيــة العامــة والخاصــة، )80% منهــا تحويــات عامــة تضمــن نظــام التوزيــع 
عانــة االأخــرى()20(. وعــى  العــام )البطاقــة التموينيــة( وتقديمــات الحمايــة االجتماعيــة وأشــكال االإ
الرغــم مــن أن الرواتــب التقاعديــة ال تســتهدف مســاعدة الفقــراء والتخفيــف مــن فقرهــم، إال أن 
ي ســن التقاعــد يزيــد مــن احتمــال اســتام االأ�ة راتبــاً تقاعديــاً بنســبة 

ي االأ�ة �ض
وجــود شــخص �ض

23%. أمــا تحويــات شــبكة الحمايــة االجتماعيــة فــان احتمــال حصــول االأ�ة عليهــا يزيــد مــع 
زيــادة حجــم االأ�ة، لكــن نصيــب الفــرد منهــا ســوف يتضــاءل تبعــا لذلــك)21(. وطبقــاً لتقويــم 
ض  أجرتــه وزارة التخطيــط لواقــع االســتهداف الــذي تقــوم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة تبــ�ي
.) ي

ي 11 محافظــة شــملها التقويــم )ينظــر الجــدول االآ�ت
أن 58% فقــط مــن الفقــراء مشــمولون بهــا �ض

، واشنطن، 2014، ص 225 ، الفقر واالندماج والرفاهية �ضي العراق 2007-2012، البنك الدولي 20  البنك الدولي

21  المصدر السابق نفسه، ص 230
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ف بالحماية االجتماعية الجدد لعام 2016  جدول )1( أعداد المستفيدين المشمول�ي
ونسبتهم إىل الفقراء لعام 2012

نسبة املشمولني إىل عدد الفقراءاملشمولون اجلدد لعام 2016احملافظة
----االنبار 
8711548.6البصرة

3746761.6 الديوانية 
2539557.2 املثىن 
4215756.7 النجف
4213968.6اببل 
2811863.7دايىل 
5819867.1 ذي قار 

----صالح الدين 
2608049.1 كربالء 
1800742.3كركوك 
3201562.4 ميسان 
-- -- نينوى 
3414363.8 واسط
----بغداد

43083458.3جمموع احملافظات
ي العراق.

اتيجية التخفيف من الفقر �ض س�ت دارة التنفيذية الإ ي البيانات غ�ي متوفرة. - المصدر: وزارة التخطيط، االإ
)--( تع�ض

شكل )3( مجموعات المستفيدين من نظام الحماية االجتماعية

 العّمال املنظمونالفقراء
العاطلوناملتقاعدونوغري املنظمون

عن العمل
ذوو االحتياجات

اخلاصة

ضحااي العنف
واالرهاب وانتهاكات
حقوق االنسان

اسر نزالء
السجون األرامل األيتام النازحون
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3-1-1-2 النازحون والمهجرون والالجئون

ي مناطقهــم إل المناطــق االأكــ�ش أمنــاً، 
النازحــون هــم أشــخاص وأ� فــرت مــن العنــف �ض

ي 
ســامية” )داعــش( �ض وبخاصــة بعــد احتــال الموصــل مــن قبــل مــا يســمى “تنظيــم الدولــة االإ

حزيــران )يونيــو( 2014، وهــم يواجهــون أوضاعــاً متباينــًة بحســب وضعهــم االقتصــادي وقطــاع 
ــا لهــم مــن خــال  ــة تعويضــا جزئي ــه، إذ وفــرت الحكومــة االتحادي العمــل الــذي ينشــطون في
حصولهــم عــى نقــل لوظائفهــم إل مناطــق االســتقرار أو المناطــق القريبــة منهــا، إال أنَّ أولئــك 
ي 

ي القطــاع الخــاص، فإنهــم تركــوا للمعونــة والبحــث عــن فــرص العمــل �ض
الذيــن كانــوا يعملــون �ض

ي القطــاع الخــاص غــ�ي المنظــم)22(.
ي اســتقروا فيهــا، وبخاصــة �ض

المناطــق الــ�ت
ــول  ــل )46.6%(، تت ي اربي

ــم �ض ــوالي نصفه ــورياً، ح ــاً س ــاً 247,339 الجئ ــراق حالي ي الع
ــد �ض ويوج

ض االهتمــام بــه، بالتعــاون مــع الحكومــة االتحاديــة وحكومة  المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئــ�ي
.)23( ض كاء الدوليــ�ي إقليــم كردســتان، وبعــض الــرش

ي العــراق 
ــة للهجــرة �ض ــة الدولي وح التابعــة للمنظم ض ــ�ض ــع ال ــة لتتب ــد حــددت أحــدث مصفوف وق

/ ينايــر  ي
ي نــازح داخليــاً أي حــوالي 569,772 أ�ة، مــن 1 كانــون الثــا�ض

بــأن هنــاك 3,418,332 عــرا�ت
ض  2014 و حــ�ت 31 آذار/ مــارس 2016 . واعتبــارًا مــن التاريــخ االأخــ�ي فــإنَّ مجمــل الســكان النازحــ�ي
ــل  ي االأص

ــم �ض ــرش واغلبه ــة ع ــراق الثماني ــات الع ــن محافظ ــة م ــن ثماني ــم م ــم ه ــغ عنه المبل
ي االأنبــار   1,486,866 فــردًا )أي حــوالي 43%(  و نينــوى  1,125,414 )أي حــوالي %33(

مــن محافظــ�ت
)24(. والمتبقــي مــن محافظــات صــاح الديــن وديــال. وعــى مــا يبــدو أن الحكومــة تتوجــه نحــو 

ي 
ي المناطــق الــ�ت

ي هجــروا منهــا، بــدل دمجهــم �ض
ض إل المناطــق الــ�ت اعتمــاد مقاربــة عــودة النازحــ�ي

نزحــوا إليهــا.

: تحــدي وفرصــة )تحديــد مواصفات:"بروفايــل" المناطــق  وح الســكا�ضي ، الــ�ضض ض
22  ينظــر: المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئــ�ي

33 ص   ،2016 اربيــل،  كاردان،  مطبعــة  دهــوك(،  محافظــة  ي 
�ض المضيــف  والمجتمــع  ض  والنازحــ�ي ض  الاجئــ�ي يــة:  الح�ض

http://www.unhcr.org/ar/57ac9e3a4.html?query=iraq  23

وح �ضي العراق يتخطى 3.4 مليون )تمت الزيارة �ضي 11 كانون االول/ ديسم�ب 2016(  24  المنظمة الدولية للهجرة : ال�ضض
http://bit.ly/2y12ypP

http://bit.ly/2y12ypP


41

المستفيدون من الحماية االجتماعية

3-1-1-3 المتقاعدون 

ــد  ــإنَّ المتقاع ــعا( ف ــادة 1/ تاس ــنة 2014 )الم ــدد 9 لس ــد ذي الع ــد الموح ــون التقاع ــب قان بحس
ــاً  ــاً مقطوع ــة أو مبلغ ــأة تقاعدي ــاً أو مكاف ــاً تقاعدي ــه راتب ــن خدمات هــو "كل شــخص اســتحق ع
وفقــاً الأحــكام هــذا القانــون". وبحســب المــادة 10 مــن القانــون فإنــه يتحتــم إحالــة الموظــف 
عــى التقاعــد عنــد بلوغــه ســن 63 عامــاً، أو إذا قــررت اللجنــة الطبيــة الرســمية المختصــة عــدم 
صاحيتــه للخدمــة. ويبلــغ الحــد االأد�ض للراتــب التقاعــدي وفــق القانــون مــا ال يقــل عــن 400 ألــف 
دينــار )حــوالي 338 دوالرًا بســعر الــ�ف الرســمي( مــن ضمنهــا المخصصــات، و 460 ألــف دينــار 
ــة  )حــوالي 390 دوالرًا بســعر الــ�ف الرســمي( للموظــف المحــال عــى التقاعــد الأســباب صحي
ــدد  ــغ ع ــام 2011 بل ي ع

ــاً(. و�ض ــادة 21/رابع ــة )الم ــن القانوني ــه الس كمال ــد الإ ــال إل التقاع والمح
ي هــو ا� 

ــا�ت ــاة، والب ــد الحي ــن 1,732,685 متقاعــدًا بينهــم 702,851 متقاعــدًا عــى قي المتقاعدي
، وقــد تــم دفــع 4,924,310 مليــون دينــار )حــوالي 4.1 مليــار دوالر( كرواتــب  ض متقاعديــن متوفــ�ي

ي عمــوم محافظــات وســط وجنــوب العــراق)25(.
تقاعديــة، عــ�ب 267 م�فــاً �ض

3-1-1-4 العمال

ي أي مجتمــع عــى ظروفــه االقتصاديــة واالجتماعية والسياســية، 
يعتمــد ظهــور الطبقــة العاملــة �ض

: داخليــة وخارجيــة، إذ يمكــن أن تظهــر  ض لكــن يُمكــن أن نقســم تلــك الظــروف عــى مجموعتــ�ي
ض تســهم العوامــل  ي حــ�ي

ي المجتمــع فتنشــأ مــن رحــم المجتمــع، �ض
عــن طريــق التطــور الطبيعــي �ض

ــواء  ــة س ات الخارجي ــ�ي ــكاك بالمتغ ــة االحت ــة نتيج ــذه الطبق ــري له ــور الق ي الظه
ــة �ض الخارجي

أكانــت باالحتــال أو بالهيمنــة االقتصاديــة. 

ــاً إذ تأخــر ظهــور الطبقــة العاملــة حــ�ت االحتــال  ي العــراق فــإنَّ العامــل الخارجــي كان قوي
و�ض

ي )1914( واالندمــاج باالقتصــاد الرأســمالي العالمــي. فقــد فشــلت محــاوالت الــوالي 
يطــا�ض ال�ب

كتــان بريطانيتــان مــن إنشــاء  مدحــت باشــا )1869-1871( إنشــاء مصنــع للنســيج، ثــم تمكنــت �ش
ــام 1889)26(. وبعــد تأســيس الحكــم  ــة ع ــاالآالت البخاري ض للصــوف والتمــور يعمــان ب مكبســ�ي
ي عــام 1921 رعــت الحكومــة إدخــال االأســاليب الصناعيــة الحديثــة للبــاد، وخــال المــدة 

الوطــ�ض
ض 30-60% مــن عمــال النفــط والســكك  1944-1946 تأسســت 16 نقابــة عماليــة، انضــم إليهــا مــا بــ�ي

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/ )2016 25  جمهوريــة العــراق، وزارة الماليــة، )تمــت زيــارة الموقــع �ضي 1 كانــون االول
StatisticsAuthority.aspx

وت، 1965، ص 216 26  محمد سلمان حسن، التطور االقتصادي �ضي العراق، ج1، المكتبة الع�ية للطباعة، ب�ي
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ــة  ــة الحديث ــات العمالي ــت المنظم ــام 1950 أصبح ــول ع )27(. وبحل أ ــوا�ض ــاء والم ــد والكهرب الحدي
تضــم حــوالي 50 ألــف عضــو، ثــم ارتفــع العــدد إل 70 ألــف عــام 1960، وال 106 ألفــاً عــام 1970، 
ي القطــاع العــام، وبحلــول عــام 1986 تجــاوز 

وحــوالي 688 ألفــاً عــام 1977، حــوالي 58% منهــم �ض
عددهــم 1.163 مليــون عامــل)28(.

طبقــا لقانــون العمــل  ذي العــدد 37 لعــام 2015 فــان العامــل هــو "كل شــخص طبيعــي ســواء 
اف صاحــب عمــل وتحــت إدارتــه ســواء أكان يعمــل بعقــد  أكان ذكــرًا أم أنــ�ش يعمــل بتوجيــه وإ�ش
، أو عــى ســبيل التدريــب أو االختبــار أو يقــوم بعمــل  ي

مكتــوب أم شــفوي، �يــح أم ضمــ�ض
ي 

فكــري أو جســدي لقــاء أجــر أيــا كان نوعــه". أمــا العامــل المضمــون فهــو "كل شــخص يعمــل �ض
اك الضمان  ي قطــاع العمــل غــ�ي المنظــم ويدفــع مبلــغ اشــ�ت

وع عمــل جماعــي أو فــردي أو �ض مــرش
الواجــب دفعهــا إل صنــدوق تقاعــد وضمــان  العمــال لقــاء أي مــن الضمانــات أو الخدمــات أو 

ي يقدمهــا الصنــدوق للعامــل المضمــون")29(.
التعويضــات أو المكافــآت أو الرواتــب الــ�ت

ي القطــاع العــام يحصــل عــى منافــع الضمــان االجتماعــي، كونه 
وحاليــاً فــإنَّ أي شــخص يعمــل �ض

ض تطبــق بانســيابية، بينمــا القطــاع الخــاص محكــوم بنظــام آخــر، فــأي  مشــمول بأحــكام قوانــ�ي
ي هــذا النظــام، وبهــذا نجــد 

كــة يعمــل فيهــا أقــل مــن ثاثــة عمــال ال يطلــب منهــا الدفــع �ض �ش
ي القطــاع الزراعــي، وجميــع النســاء 

ــة و�ض ة والمشــاريع االأ�ي وعــات الصغــ�ي ي المرش
ض �ض العاملــ�ي

ي يعملــن بــا أجــر غــ�ي مشــموالت بــأي نــوع مــن أنــواع الضمــان االجتماعــي.
الــا�ت

ي القطــاع الخــاص 
ض �ض ــ�ي ك العامل ــ�ت ض العــام والخــاص ت ض القطاعــ�ي ــ�ي ــة ب إن الفروقــات التنظيمي

ي أو 
ي ضدهــم، ومحرومــون مــن تكافــؤ الفــرص ســواء بحســب الدســتور العــرا�ت ض ي وضــع تميــ�ي

�ض
ــدولي الخــاص بالحقــوق  ــد ال ــان 22 و 23( أو العه نســان )المادت عــان العالمــي لحقــوق االإ االإ

ــة واالجتماعيــة )المــادة 9(، وبعــض اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة. االقتصادي

مــن جهــة أخــرى نجــد أن القطــاع غــ�ي المنظــم يفتقــر لوجــود الضمــان االجتماعــي، وهنــا يوجــد 
ي القطــاع 

ًا مقارنــة مــع الرجــل العامــل �ض ض ي وضــع أكــ�ش تميــ�ي
ض إذ نجــد أن المــرأة �ض بعــد آخــر للتميــ�ي

نفســه، وبهــذا يكون االســتغال مضاعفــاً)30(.

 Jamil Hilal and Katja Hermann )Edited(, Mapping of Arab Left :Contemporary Leftist Politics in the Arab  27
East, Rosa Luxemburg Stiftung Regional Office Palestine, 2014, p. 151 http://bit.ly/2fJDtWB

وت، 2006،  اتيجية، بغــداد- بــ�ي ســ�ت 28  فالــح عبــد الجبــار، المجتمــع المــد�ضي �ضي عــراق مــا بعــد الحــرب، معهــد الدراســات االإ
33 ص

/ نوفم�ب 2015 ين الثا�ضي 29  قانون العمل العرا�تي 37 لسنة 2015، جريدة الوقائع العراقية، العدد 4386 �ضي 9  ترش

ــو�ضي  ــراق القان ــال الع ــم امتث ــث لتقيي ــراق: تحدي ــرأة �ضي الع ــع الم ، وض ض
ــ�ي مريكي

أ
ــاة اال ض والقض

ــ�ي ــة المحام ــر: جمعي 30   ينظ
213-212 ص   ،2007 العــراق،  ي 

�ض القانــون  تطويــر  وع  مــرش الدوليــة،  القانونيــة  للمعايــ�ي  والواقعــي 

http://bit.ly/2fJDtWB
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ويفتقــر العــراق لوجــود قانــون لتحديــد الحــد االأد�ض لاأجــور، وإن كان قانــون العمــل ذي العــدد 
71 لعــام 1987 قــد تضمــن تشــكيل لجنــة لتحديــد هــذا الحــد )المــادة 46/ أوال(، إال أن ســنوات 
( 2008 أقــر مجلــس الــوزراء بقــراره  ي )نوفمــ�ب

يــن الثــا�ض ي 23 ترش
التســعينات عرقلــت تفعيلهــا، و�ض

ي القطــاع الخــاص بمبلــغ 120 
ذي العــدد 409 تحديــد الحــد االأد�ض الأجــر العامــل غــ�ي الماهــر �ض

ــة  ــت لجن ــم أوص ــام 2009. ث ــع ع ــرار مطل ــذ الق ــوالي 100 دوالر(،  ونف ــهريا )ح ــار ش ــف دين أل
ي 

ي القطاعــات الخــاص والمختلــط والتعــاو�ض
تحديــد الحــد االأد�ض الأجــور العمــال غــ�ي الماهريــن �ض

ي أيــار )مايــو( 2013. ويعــد الحــد 
هــذا الحــد بمبلــغ 250 ألــف دينــار شــهريا )حــوالي 200 دوالر(  �ض

ي ظلهــا 
االأد�ض لاأجــر وســيلة مهمــة لحمايــة العمــال الذيــن يعملــون بعقــود فرديــة، ويفتقــرون �ض

وط التفــاوض والتعاقــد المنصــف. إذ يضمــن هــذا القانــون حصولهــم عــى أجــر يغطــي  لــرش
احتياجاتهــم االأساســية واحتياجــات أ�هــم المعيشــية. ولكــن يفتقــر البلــد الآليــات ناجعــة مــن 

. ض وجعلهــا موضــع التطبيــق العمــىي شــأنها إنفــاذ هــذه القوانــ�ي

ــط  ي القطاعــات الخــاص والمختل
ــاً �ض ــاك 180,528 عام ــإنَّ هن ــط ف ــات وزارة التخطي ــاً لبيان وطبق

(، وهــو  ي
وعــا لديهــم ضمــان اجتماعــي )ينظــر الجــدول االآ�ت ي 46,239 مرش

ي يعملــون �ض
والتعــاو�ض

رقــم ضئيــل جــدا مقارنــة مــع عــدد القــوة العاملــة االإجماليــة )حــوالي 6.5 مليــون موظــف( عــدا 
ي القطــاع العــام )حــوالي 3.5 مليــون موظــف(. 

ض �ض العاملــ�ي

نســان العراقيــة فــان ذلــك يشــكل انتكاســة لســوق العمــل وحقــوق  وبحســب مفوضيــة حقــوق االإ
ة لصنــدوق التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال. فضــاً عــن  ــ�ي ــاع لمــوارد كب العمــال، وضي
ضعــف التفتيــش الخــاص بالعمــال وقلــة الدعــم المخصــص لــه، عــى الرغــم مــن كونــه الجهــاز 
ــن  ــد م ــدى أصحــاب المشــاريع والتأك ــم ل ــال وواقعه ــة ومتابعــة ظــروف العم ي بمراقب

المعــ�ض
ض فيــه 108 مفتشــا، يعمــل  تطبيــق أحــكام قانــون العمــل ذي العــدد 37، إذ يبلــغ عــدد المفتشــ�ي

ي بغــداد)31(.
نصفهــم �ض

نســان �ضي العــراق لعــام 2015، بغــداد، 2016،  نســان، التقريــر الســنوي حــول أوضــاع  حقــوق االإ 31  المفوضيــة العليــا لحقــوق االإ
134 ص 
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ي 
ي القطاع الخاص والتعاو�ف

وعات والعمال المضمونون �ف جدول )2( الم�ش
والمختلط لعام 2014

المحافظة

يالقطاع المختلطالقطاع الخاص
المجموعالقطاع التعاو�ض

وعات وعاتالعمالالمرش وعاتالعمالالمرش وعاتالعمالالمرش العمالالمرش

2945723882208829617466نينوى

378497543111237889767كركوك

2444705624447056ديال

1876389710618764003االنبار

17116508455860861663231734057254بغداد

184260852323318476120بابل

1638669526452516456784كرباء

1398729523625714057664واسط

صاح 
الدين

13397648128613407934

30981478411110310014795النجف

1214351012143510القادسية

69939086993908المث�ض

1901828219018282ذي قار

1463235331313146523539ميسان

321012394452321412446الب�ة

4596717292482722319038146239180528المجموع

المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لاحصاء.
)http://www.cosit.gov.iq/AAS2016/social/so9B.htm( 
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ــن  ــة م ــات محروم ــن الفئ ة م ــ�ي ــح كب ائ ــان �ش ــة ف ــ�ي المنظم ــة غ ــم العمال ــة حج ــع ضخام وم
ــة، إذ ال  ــل المنصف وط العم ــن �ش ــا م ــة، فضــاً عــن حرمانه ــات االجتماعي ــات والضمان التقديم
يحصــل هــؤالء عــى أي نــوع مــن أنــواع التعويضــات بســبب إصابــات العمــل أو الحصــول عــى 
مكافــآت نهايــة الخدمــة، ومــع زيــادة ضعــف الدولــة وهشاشــتها فإنهــا غــ�ي قــادرة عــى بســط 
ســلطانها عــى جميــع االأنشــطة، االأمــر الــذي يمكــن توقــع تفاقمــه مــع اشــتداد االأزمــة الماليــة 

بســبب تراجــع عوائــد صادراتهــا مــن النفــط الخــام.

3-1-1-5 الموظفون

ــا الجهــاز  ــة بالعمــل الحكومــي، إذ تعــود جذورهــا إل بقاي ــة االجتماعي ارتبــط نشــوء هــذه الفئ
يطانيــون ثــم شــكل  داري الــذي أسســه ال�ب ي النظــام االإ

ي الــذي تــم اســتيعابه �ض
داري العثمــا�ض االإ

وقراطيــة الدولــة الحديثــة. نــواة ب�ي

، فقــد أضافــت خــال  ض وقــد اتجهــت الحكومــة إل زيــادة االســتقطاعات مــن رواتــب الموظفــ�ي
ــة  ــة االجتماعي ــون الحماي ض بقان ــمول�ي ــل المش ــدة لتموي ــتقطاعات جدي ض اس ــابقت�ي ض الس ــنت�ي الس
ــل  ــكىي لتموي ــغ 3.8% مــن الراتــب ال ــد تبل لعــام 2014، فضــاً عــن إقــرار نســبة اســتقطاع جدي
، لتضــاف إل التوقفــات التقاعديــة )10%( مــن الراتــب االســمي  ض ي ودعــم النازحــ�ي الحشــد الشــع�ب
. ض ي أوســاط الموظفــ�ي

يبــة )بحــدود 6%(، وقــد شــكلت هــذه االســتقطاعات أســباباً للتذمــر �ض وال�ض
قليــم عليهــم نظــام  ض تقريبــا مــن فــرض حكومــة االإ ي موظفــو إقليــم كردســتان منــذ عامــ�ي

ويعــا�ض
ي مواجهتهــا نقــص المــوارد الماليــة الــواردة مــن الحكومــة االتحاديــة بســبب 

االدخــار االإجبــاري، �ض
ض 15- قليــم مــا بــ�ي اوح حجــم الدخــل المحتجــز لموظفــي االإ عــدم تطبيــق اتفــاق النفــط، ويــ�ت

ض االحتياجــات  ــ�ي ي تأم
ــة �ض ــات جدي ــا يفــرض صعوب ــب الموظــف، وهــذا م ــالي رات ــن إجم 75% م

يحــة. االأساســية لهــذه الرش
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جباري )2016-2014( ف بعد )استقطاع( نسبة ادخار االإ جدول )3( راتب الموظف�ي

الفئات 
) ي

)ألف دينار عرا�ق
مبلغ الراتب

) ي
)ألف دينار عرا�ق

نسبة االدخار 
جباري االإ

) ي
)ألف دينار عرا�ق

مبلغ االدخار 
جباري االإ

) ي
)ألف دينار عرا�ق

الراتب بعد 
االدخار

)راتب المستلم(
) ي

)ألف دينار عرا�ق

200-100179%1526.850152,150

300-200264%2052,800211,200

400-300356%2589,000267,000

500-400453%30135,900317,100

600-500551%35192,850358,150

700-600649%40259,600589,400

800-700751%45338,400413,600

900-800847%50423,500423,500

1000-900948%55521,400426,600

1500-10001189%60713,400475,600

2000-15001678%651,90,700587,300

3000-20002345%701,641,500703,500

5000-30003780%752,835,000945,000

754,257,001,419,000%50005676فأك�ش

ــة  ــر للتنمي ــق هــدف القضــاء عــى الفق ي تحقي
ــة �ض ــة المالي ــر االأزم ــى، أث ــور حمــد ســماقه يـ ــوب أن المصــدر: أي

ي إقليــم كوردســتان العــراق، بحــث مقــدم إل المؤتمــر العلمــي االأول عــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة �ض

( 2016، ص 12. ي )نوفمــ�ب
يــن الثــا�ض ي إطــار تنمــوي مســتدام، بغــداد، 24 ترش

المســتدامة: خارطــة طريــق �ض
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3-2 أصحاب المصلحة الحكوميون
3-2-1 الحكومة االتحادية

3-2-1-1 وزارة العمل والشؤون االجتماعية

تأسســت وزارة الشــؤون االجتماعيــة عــام 1940، واســتمرت وكانــت تعــرف بهــذا االســم حــ�ت عــام 
1963 عندمــا ُســميت باســم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة.

ي حددتهــا 
ويتمحــور نشــاط الــوزارة عــى رعايــة فئــات محــددة مــن المجتمــع وهــي الفئــات الــ�ت

ض ذات الصلــة)32(. القوانــ�ي

تأسســت بموجــب قانــون الحمايــة ذي العــدد 11 لعــام 2014 هيئــة جديــدة تُســمى "هيئــة الحماية 
االجتماعيــة" وترتبــط بــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، وهــي بذلــك عدلــت هيكليــة الــوزارة، 
عانــة مــن خــال ربطهــا  وألغــت شــبكة الحمايــة االجتماعيــة. وقــد حــددت المــادة )6( مقــدار االإ
عانــات النقديــة  وط الازمــة للحصــول عــى االإ ة بخــط الفقــر، وكيفيــة االســتهداف والــرش مبــا�ش

مــن الهيئــة.

ــوب  ــط وجن ــات وس ي محافظ
ــة �ض ــة اجتماعي ــدة رعاي ــوزارة 94 وح ــدى ال ــإنَّ ل ــام 2014 ف ي ع

و�ض
ي بغــداد وحدهــا، وتتــوزع هــذه الــدور عــى دور لرعايــة االأحــداث والبنــات )22 

البــاد، ثلثهــا �ض
ض والمقعديــن )10 وحــدات(، ودور الحنــان للعاجزيــن كليــاً )2 داريــن(، ودور  دار(، ودور المســن�ي
ض )60 دارًا(، ويســتفيد منهــا 4212 شــخصاً )63% منهــم مــن الذكــور(، وحــوالي %78  رعايــة المعوقــ�ي
ي هــذه الوحــدات 

منهــم تحــت ســن 18 عامــاً، وحــوالي 9% منهــم فــوق ســن 60 عامــا، ويعمــل �ض
نــاث)33(. 2553 موظفــاً، حــوالي 60% منهــم مــن االإ

 

32  وهذه القوانيـن وهي:
ــة وســك�ض 	  ــوزارة معاهــد ومؤسســات لرعاي أ ال ــأن تنــ�ش قانــون المؤسســات االجتماعيــة ذي العــدد 42 لســنة 1958  الــذي قــىض ب

ــم،  ــم والبك ــن، الص دي ، المرش ض ــ�ي ــراء(، المكفوف ض )الفق ــ�ي ــام، المحتاج ــداث االيت ــي: االح ــدة ه ــات عدي ــف فئ ــة وتثقي ومعيش
ــجون. ــف والس ــة والمواق ــدارس االإصاحي ي الم

ــن �ض ــا، المحجوزي ض عقلي ــ�ي المتخلف
شارة إليه. 	  قانون الرعاية االجتماعية 126 لسنة 1980 الذي سبقت االإ
قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية 8 لسنة 2006 المعدل.	 

حصاء، تقرير الرعاية االجتماعية 2014 33  جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لاإ
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3-2-1-2 وزارة الصحة

تأسســت وزارة الصحــة عــام 1921 مــع تشــكيل  أول حكومــة عراقيــة، وقــد اســتمرت منــذ 
ــاً تضــم 44,554 �يــراً، و 2680 مركــزًا  ، وهــي اليــوم تديــر 253 مستشــفى حكومي ض ذلــك الحــ�ي
ــادات الخاصــة  ــاً، والعي ــة إل 119 مستشــفى أهلي ضاف ــة)34(. وتشــكل باالإ ــة االأولي ــة الصحي للرعاي
ــاد،  ــوم الب ي عم

ــة �ض ــات الصحي ــن للخدم ــاص، المزودي ــابهم الخ ــاء لحس ــا االأطب ــي يديره التـ
وتمــول وزارة الصحــة بالكامــل مــن الموازنــة العامــة، بينمــا يعتمــد المواطنــون عــى أنفســهم 
ي المؤسســات 

ــزي �ض هــا بســعر رم ــة الخاصــة، وعــى توف�ي ــات الصحي ي الحصــول عــى الخدم
�ض

ــة. الحكومي

نفــاق عــى الصحــة مصــدره الحكومــة  ــإنَّ حــوالي 67% مــن االإ ي ف
ــات الجــدول االآ�ت ــا لبيان وطبق

خــال المــدة 2003-2014، فيمــا أدى غيــاب الضمــان الصحــي إل اضطــرار االأ� إل تمويــل 
احتياجاتهــم للخدمــات الصحــة بنســبة تصــل إل 33,2%، إذ تعتمــد االأ� العراقيــة عــى نفســها 
ي 

نفــاق �ض نفــاق االأ�ي عــى الصحــة، فيمــا يؤمــن الضمــان الصحــي حــوالي ثلــث هــذا االإ ي االإ
�ض

ي يقــع ضمنهــا العــراق 
ي البلــدان متوســطة الدخــل الــ�ت

المتوســط عالميــا، فيمــا تصــل النســبة �ض
ــوالي %50. إل ح

نفاق  نفــاق الصحــي الحكومــي إل أن وزارة الصحــة تحتكــر أكــ�ش مــن 80% مــن االإ ويُشــ�ي تحليــل االإ
العــام عــى الصحــة، والــذي يذهــب ثلثــه تقريبــا لتمويــل الخدمــات العاجيــة، وحــوالي ربعــه 
ي تحتاجهــا الــوزارة، وتحصــل حكومــة إقليــم 

ه لخدمــات النقــل الــ�ت اء االأدويــة، وعــرش لتمويــل �ش
كردســتان عــى 17% منــه)35(. إال أن ارتفــاع النمــو السكانـــي ونقــص التمويــل الحكومــي وانعــدام 
التمويــل الخــاص للخدمــات الصحيــة العامــة أدى إل تدهــور جودتهــا، إذ تعالــج وزارة الصحــة 
ي المستشــفيات 

ايــدة مــن االأمــراض المزمنــة والجديــدة بجــودة مشــكوك فيهــا �ض ض أعــدادًا م�ت
ــات  ي المؤسس

ــاج �ض ــن الع ــث ع ــورة تبح ــد االأ� الميس ــذا نج ــة، ل ــة الحكومي ــز الصحي والمراك
الصحيــة الخاصــة داخــل وخــارج البلــد.

ي 
ــ�ت ــال، وال ــا العم ي يتحمله

ــ�ت ــاء ال ــف االأعب ــْم بتخفي ــم يق ــراق ل ي الع
ي �ض

ــا�ض ــام الضم إنَّ النظ
ض تحمــل الكلــف الصحيــة للعمــال  ي أنمــاط معيشــتهم، ولــم تقــم الحكومــة بتقنــ�ي

تؤثــر ســلباً �ض
ــة  ــات الصحي ض يتمتعــون بالخدم ــ�ي ــل بوصفهــم مواطن ــك، ب ــن خــال كونهــم كذل االأجــراء، م

ــع. ــة المتاحــة للجمي ــة أو شــبه المجاني المجاني

حصا�أي السنوي 2015، ص 25-24 34  جمهورية العراق، وزارة الصحة، التقرير االإ

 World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean Country cooperation strategy  35
for WHO and Iraq 2012 – 2017, p.14  )http://bit.ly/2xTP11H(
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ي 
ــ�ت ــات ال ــ�ي مــن الفئ ي العــراق الكث

ــة يوجــد �ض رهابي ــات االإ ي ظــل الحــروب والتعــرض للعملي
و�ض

ــك  ــج تل ــن نتائ ــا�ش م ــ�ي مب ــا�ش أو غ ــكل مب ــن بش ري ــواء المت�ض ــة، س ــة خاص ــاج إل رعاي تحت
ريــن جــراء  رهابيــة، وعــى الرغــم مــن صــدور قانــون تعويــض المت�ض الحــروب والعمليــات االإ
ــذه  ــإنَّ ه ــام 2009، ف ــدد 20 لع ــات ذي الع ــكرية  والعملي ــاء العس ــة واالأخط ــات الحربي العملي
ي إجــراءات الشــمول، وبخاصــة مــع تقــادم إصاباتهــم، لــم يلغهــا 

ي مــن التعقيــد �ض
الفئــة تعــا�ض

ض أخــرى. ــ�ي صــدور قوان
ض  ــ�ي ــة، وبخاصــة ب ــة باالأمــراض الرطاني صاب ي االإ

ي المجتمــع مــن تفــ�ش
مــن جهــة أخــرى، يعــا�ض

ي وقــت لــم تضــع الحكومــة سياســة لمواجهــة ذلــك، ولــم توفــر العــاج المناســب 
االأطفــال، �ض

ــن  ض م ــ�ي ي ا� المصاب
ــذا تعــا�ض ــة المتخصصــة، ل ــز الصحي ــة المناســبة والمراك ــوادر الصحي والك

ــاج  ــعار الع ــاع أس ــبب ارتف ــم بس انيته ض ــى م�ي ــط ع ــة الضغ ــة نتيج ــة صعب ــاع اقتصادي أوض
ي العــراق بمعــدل %9.6 

ي للوفــاة �ض
لمرضاهــم. إذ يعــد بحســب التقاريــر الرســمية الســبب الثــا�ض

بعــد أمــراض االأوعيــة الدمويــة والقلــب عــام 2011)36(، عــى الرغــم مــن انــه كان الســبب الثالــث 
للوفاة عام 2006)37(.

ض صحــي يقــوم عــى تحويــل نفقــات المــرض إل  ي العــراق إيجــاد نظــام تأمــ�ي
لــم يجــِر �ض

، بمــا يســمح بتوفــ�ي الرعايــة الصحيــة بحســب الحاجــة  ض ة ومســبقة للمواطنــ�ي مدفوعــات صغــ�ي
ــة. ــراض الرطاني ــا االأم ــة، ومنه ــراض الكارثي ــة االأم ي حال

ــة �ض وبخاص

36  جمهورية العراق، وزارة الصحة العراقية، مجلس الرطان �ضي العراق، التسجيل الرطا�ضي �ضي العراق 2011، ص 12

Ministry Of Health, Iraqi Cancer Registry 2006, Iraqi Cancer Board, 2006, p.6  37
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نفاق عىل الصحة بحسب المصادر 2014-2003 جدول )4( االإ

20032005201020142003-2014

العالمالعراقالعالمالعراقالعالمالعراقالعالمالعراقالعالمالعراق

نفاق  إجمالي االإ
عى الصحة كنسبة 
مئوية من الناتج 

المحىي االإجمالي

4.49.94.19.83.810.05.49.94.49.9

نفاق الحكومي  االإ
العام عى الصحة 
كنسبة مئوية من 

نفاق عى  إجمالي االإ
الصحة

45.458.067.458.473.960.560.360.166.859.6

نفاق الخاص  االإ
عى الصحة كنسبة 
مئوية من إجمالي 
نفاق عى الصحة االإ

54.642.032.741.626.139.539.739.933.240.4

نفاق الحكومي  االإ
العام عى الصحة 
كنسبة مئوية من 
نفاق  إجمالي االإ

الحكومي

1.715.03.215.34.815.46.515.54.515.3

المصادر الخارجية 
للصحة كنسبة 

مئوية من إجمالي 
نفاق عى الصحة االإ

0.30.14.00.11.60.20.30.24.70.2

نفقات الضمان 
االجتماعي عى 
الصحة كنسبة 

نفاق  مئوية من االإ
الحكومي العام عى 

الصحة

0.064.50.062.70.061.40.061.70.062.0

الجدول من عمل الباحث باالعتماد عى:

http://bit.ly/2rZ8Jbo

http://bit.ly/2rZ8Jbo 
http://bit.ly/2rZ8Jbo 
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ي للصحة 
وعــى صعيــد الصحــة والســامة المهنيــة فإنَّــه يتــم متابعتهــا مــن خــال المركــز الوطــ�ض

والســامة المهنيــة التابــع لــوزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة والــذي أصبــح بمســتوى مديريــة 
ــام 2006 إل  ــا ع ــن 161 موظف ــه، م ــدد موظفي ــف ع ــذي ضاع ــر ال ــام 2008، االأم ــذ ع ــة من عام
ــز الصحــة والســامة  ــإنَّ عمــل مرك ــرة والمحافظــات)38(، ف ــز الدائ ي مرك

ــا عــام 2012 �ض 514 موظف
ــاء عــن  ــاع االأطب ي نتيجــة امتن المهنيــة يشــوبه العديــد مــن المشــاكل منهــا: قلــة المــاك الطــ�ب
ــدد  ــإنَّ ع ــذا ف ــة)39(. ل ــات المالي ــة التخصيص ــة، وقل ــة الحديث ــزة الطبي ــص االأجه ــل، ونق العم
ــوم  ي عم

ــة �ض ــطة االقتصادي ــدد االأنش ــا لع ــة قياس ــزال قليل ــا ت ــز م ــلة إل المرك ــات المرس صاب االإ
صابــات الــذي نفذتــه وزارة الصحــة بالتعــاون مــع منظمــة  البــاد ومقارنــة مــع برنامــج رصــد االإ

ــة)40(. ــة العالمي الصح

3-2-1-3 وزارة التجارة

ــة، لكــن وزارة  ــة االجتماعي ــأدوار ترتبــط بالحماي  مــن غــ�ي المعهــود أن تضطلــع وزارة التجــارة ب
ي القيــام بهــذا الــدور مــن خــال قيامهــا بتنفيــذ كل مــا يتطلــب لتطبيــق نظــام 

التجــارة تورطــت �ض
التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة( مــن خــال دائــرة التخطيــط والــذي أصبــح مــن أولويــات 
ي تتصــل 

الــوزارة إذ يشــكل أكــ�ش مــن 70% مــن عملهــا. وتقــوم هــذه الدائــرة بالمهــام االآتيــة والــ�ت
بنظــام البطاقــة التموينيــة)41(:

• ض 	 ائــح المجتمــع مــن العراقي�ي ض الغــذاء المــوزع عــ�ب نظــام البطاقــة التموينيــة لرش تأمــ�ي
. ض وغــ�ي العراقي�ي

• إعــداد برامــج التمويــن وقاعــدة البيانــات االإحصائيــة الخاصــة بفــروع التمويــن كافــة 	
ــدد وكاء  ــة بع ــات الخاص ــة إل االإحصائي ــراد واالأ� إضاف ــدد  االأف ــن ع ي تتضم

ــ�ت وال
ض . ــة والطحــ�ي المــواد الغذائي

• ض المستشفيات بالمواد الغذائية.	 اف عى تجه�ي �ش االإ
• اف عــى توزيعهــا وتحديــث قاعــدة بياناتهــا، 	 �ش  طباعــة البطاقــة التموينيــة واالإ

وإعــداد برامــج متطــورة لحــذف التكــرار فيهــا.
• اف عــى أســطول النقــل التابــع للــوزارة والــذي يقــوم بنقــل البضائــع 	 �ش المتابعــة واالإ

ــة  ــة تحليلي ــة، دراس ــامة المهني ــة والس ــ�ضي للصح ــز الوط ــة، المرك ــؤون االجتماعي ــل والش ــراق، وزارة العم ــة الع 38  جمهوري
10 ص  المهنيــة،  والســامة  للصحــة  ي 

الوطــ�ض المركــز  الأقســام   2012-2010 لاأعــوام  الســنوية  للخطــط 

نسان، ص 137 نسان، التقرير السنوي لحقوق االإ 39  المفوضية العليا لحقوق االإ

ــة والســامة المهنية،دراســة تحليليــة  ــل والشــؤون االجتماعيــة، المركــز الوطــ�ضي للصح 40  جمهوريــة العــراق، وزارة العم
30 ص  المهنيــة،  والســامة  للصحــة  ي 

الوطــ�ض المركــز  الأقســام   2012-2010 لاأعــوام  الســنوية  للخطــط 

 http://www.mot.gov.iq/ 2017 يناير : 41  تمت الزيارة �ضي 1 كانون الثا�ضي

http://www.mot.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=55
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ض وصولهــا إل منافــذ التوزيــع  أ ولحــ�ي وبخاصــة مــواد البطاقــة التموينيــة  مــن المــوا�ض
ي .  

ي أوقاتهــا  المحــددة للحفــاظ  عــى اســتقرار االأمــن الغــذا�أ
�ض

3-2-1-4 وزارة المالية )هيئة التقاعد الوطنية(

ــة بفئاتهــم  ــدى الدول ض ل ض الســابق�ي ــن مــن الموظفــ�ي ــة إل خدمــة المتقاعدي تهــدف هــذه الهيئ
ــم  ــة أه ــي الدول ــد موظف ــدوق تقاع ــد صن ــن. ويع ــوى االأم ض وق ــكري�ي ض وعس ــ�ي ــن مدني ــة م كاف
ــون ذي العــدد  ض بالقان ــة للمشــمول�ي ــة ويهــدف إل احتســاب الحقــوق التقاعدي تشــكيات الهيئ
ي 

ي الدولــة، واســتثمار جــزء مــن أموالــه �ض اكات مــن منتســ�ب 9  لعــام 2014 المعــدل وجمــع االشــ�ت
ي جميــع المحافظــات تتــول احتســاب الحقــوق التقاعديــة 

محافــظ اســتثمارية. وللهيئــة فــروع �ض
ي تطــرأ عليهــا بالنســبة لرواتبهــم 

ات الــ�ت ض الذيــن يحالــون إل التقاعــد وجميــع المتغــ�ي للموظفــ�ي
ض للحقــوق التقاعديــة عــى وفــق القانــون ضمــن المحافظــة. أو ورثتهــم المســتحق�ي

" الــذي تأســس بموجــب قانــون التقاعــد الموحــد ذي  ي
ويرتبــط بالهيئــة "صنــدوق التقاعــد الوطــ�ض

ي القانــون 9 لعــام 2014 )المادتــان 7 و 8(، 
العــدد 27 لعــام 2006 )المــادة 18(، والــذي اســتمر �ض

ي تســتقطع شــهرياً مــن رواتــب بنســبة 7%، يضــاف 
وتتألــف إيراداتــه مــن التوقفــات التقاعديــة الــ�ت

ي نــص عليهــا القانــون مثــل 
إليهــا 12% تدفعهــا دائــرة الموظــف، فضــاً عــن المبالــغ االأخــرى الــ�ت

ي 
عــات والهبــات والمبالــغ المتأتيــة مــن اســتثمار أمــوال الصنــدوق، الــ�ت عانــات والت�ب المنــح واالإ

ض رواتــب المتقاعديــن. يســتلمها الصنــدوق ويتــول مــن خالهــا تأمــ�ي

3-2-1-5 وزارة الهجرة والمهجرين

ي الحكومــة العراقيــة إذ يبلــغ عــدد موظفيهــا 1141 موظفــاً 
ي أصغــر وزارة �ض

وتُعــد هــذه الــوزارة ثــا�ض
ض بســبب  ض والمهجريــن العراقيــ�ي عــى وفــق موازنــة العــراق لعــام 2017. وترعــى الــوزارة النازحــ�ي
ــم  ــان حك ــة إب ــن االأ� المرحل ــوم العــراق، فضــاً ع ي عم

ون �ض ــرش ــي وهــم منت ــف الطائف العن
ض  ض الســوري�ي البعــث )1968-2003(. وتديــر الــوزارة بمســاعدة المنظمــات الدوليــة مخيمــات الاجئــ�ي
ي  ض  وبــردرش )دهــوك( وبا�مــه )اربيــل( والقائــم )االنبــار(. فضــاً عــن رعايتهــا فلســطين�ي ي دومــ�ي

�ض
ي العــراق.

ض �ض عــام 1948 الاجئــ�ي

اتيجية التخفيف من الفقر( س�ق دارة التنفيذية الإ 3-2-1-6 وزارة التخطيط )االإ

اتيجية الوطنيــة  ســ�ت ( 2009 عــى االإ ي )نوفمــ�ب
يــن الثــا�ض ي 24 ترش

بعــد مصادقــة مجلــس الــوزراء �ض
ي العــراق 2009-2014، ألزمــت الــوزارات والجهــات ذات العاقــة كافــة بتنفيذ 

للتخفيــف مــن الفقــر �ض
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ي أواخــر 
اتيجية التخفيــف مــن الفقــر �ض ســ�ت دارة التنفيذيــة الإ اتيجية. ثــم أنشــئت االإ ســ�ت أنشــطة االإ

:)42(
ي
عــام 2010، وحــددت مهامهــا بمــا يــأ�ت

• ي 	
التنســيق مــع الــوزارات والمحافظــات المعنيــة لتحديــد أولويــات االأنشــطة الــواردة �ض

ي برامــج وخطــط الــوزارات والمحافظــات.
اتيجية لتضمينهــا �ض ســ�ت االإ

• اف عى عملية الرصد والتقويم.	 �ش اتيجية واالإ س�ت متابعة تنفيذ أنشطة االإ
• حات اللجنة العليا.	 تنفيذ توجيهات ومق�ت
• ي تخــدم 	

اف والتنســيق مــع فعاليــات تنفيــذ المســوح االإحصائيــة والدراســات الــ�ت �ش االإ
اتيجية. ســ�ت إعــداد ورصــد وتقويــم االإ

• تنفيــذ إجــراءات التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والــدول المانحــة للحصــول عــى 	
اتيجية بعــد تلقــي التوجيــه مــن  ســ�ت ي والمــادي لتنفيــذ بعــض أنشــطة االإ

الدعــم الفــ�ض
رئيــس اللجنــة الفنيــة.

• اتيجية 	 ســ�ت ي إقليــم كردســتان بشــأن متابعــة أنشــطة االإ
التنســيق مــع وزارة التخطيــط �ض

قليــم. ي االإ
�ض
• ــة 	 ــى إدارة الموازن ــط ع ي وزارة التخطي

ــؤولة �ض ــات المس ــع الجه ــل م ــيق والعم التنس
اتيجية التخفيف من  االســتثمارية. وتوزيــع التخصيصــات الســنوية لدعــم أنشــطة إســ�ت
ي المحافظــات واالأنشــطة 

الفقــر عــى الــوزارات والمحافظــات بحســب نســبة الفقــر �ض
اتيجية. ســ�ت ي وثيقــة االإ

ي تنفذهــا الــوزارات كمــا وردت �ض
اتيجية الــ�ت ســ�ت مــن االإ

• اتيجية سنوياً بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات.	 س�ت تحديد أولويات مشاريع االإ
• ــج المســوح 	 ات التضخــم ونتائ ي ضــوء مــؤ�ش

ي ســنوياً �ض
ــث خــط الفقــر الوطــ�ض تحدي

ــذة. ــة المنف االإحصائي
• إعداد خارطة الفقر وتحديثها سنوياً.	

ي 
ي جميــع محافظــات العــراق الثمــا�ض

ض بــأن يكونــوا نقــاط ارتــكاز �ض وتــم تكليــف عــدد مــن الموظفــ�ي
ــذ  ــة بتنفي ــوزارات المعني ــع ال ــكاز م ــاط االرت ــوا نق ــاً ليكون ــار 28 موظف ــة إل اختي ة، إضاف ــرش ع
ــة  ــة ثاث دارة التنفيذي ــذ إنشــائها أصــدرت االإ ــر. ومن ــن الفق ــف م ــة للتخفي اتيجية الوطني ســ�ت االإ
اتيجية.  ســ�ت تقاريــر ســنوية حــول عملهــا وعمــل الــوزارات ذات العاقــة بشــأن تنفيــذ برامــج االإ

اتيجية جديــدة للتخفيــف مــن الفقــر)43(. ســ�ت عــداد الإ عــت مؤخــرًا باالإ فيمــا �ش

اتيجية التخفيــف مــن الفقــر، مهــام تشــكيات  ســ�ت دارة التنفيذيــة الإ 42   ينظــر: جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط، االإ
12 ص   ،2013 بغــداد،  العــراق،  ي 

�ض الفقــر  مــن  للتخفيــف  الوطنيــة  اتيجية  ســ�ت االإ

اتيجية التخفيف من الفقر، بتاريخ 7 كانون الثا�ضي )يناير( 2017. 43  مقابلة مع السيدة نجاء عىي مراد، مدير عام اس�ت
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3-2-1-7 مجلس الوزراء 

ض هما: ي نظام الحماية االجتماعية من خال مؤسست�ي
يمارس مجلس الوزراء دورًا مؤسسياً �ض

• ــا 	 ( 2006، وله ــون االأول )ديســم�ب ي 26 كان
ــا �ض ت عمله ــا�ش ي ب

ــ�ت مؤسســة الشــهداء:  وال
ــتهدف  ــوزراء. وتس ــة ال ــط برئاس ــالي وترتب ــتقال م ــتقلة واس ــة مس ــخصية معنوي ش
ــاً)44(.  وخــال  ــاً ومعنوي ــم مادي ــذوي الشــهداء وتعويضه معالجــة الوضــع العــام ل
المــدة 2007-2014 أصبــح لديهــا أكــ�ش مــن 90 ألــف مســتفيد، وتشــمل تقديماتهــا: قطــع 
ي الســكنية، ومنــح عقاريــة للبنــاء، والوحــدات الســكنية، ورعايــة أبنــاء الشــهداء 

االأرا�ض
ــف الحــج  ــة، وتحمــل تكالي ــة واجتماعي ــات عاجي ــزواج، وإعان ــح ال ــة، ومن ــن الطلب م
ي المؤسســات 

ض �ض ــ�ي ــ�ي فــرص التعي ــة، وتوف ــدورات التدريبي ــة، وال فيهي والســفرات ال�ت
ــة)45(. الحكومي

• ي نشــاطها 	
: وتأسســت عــام 2006 أيضــاً وهــي تشــابه �ض ض مؤسســة الســجناء السياســي�ي

)46(. ولــدى المؤسســة أكــ�ش  ض مؤسســة الشــهداء ســوى أنّهــا تعــ�ض بالســجناء السياســي�ي
من 59 ألف مستفيد ح�ت نهاية عام 2016)47(.

ــن  ــراق، لك ــة الع ي بقي
ــودة �ض ــك الموج ــل تل ــتان تماث ــم كردس ي إقلي

ــة �ض ــة الحكومي ــكاد البني وت
ــي  ــام 2007، والتـ ــي تأسســت ع )48*( التـ ض ــ�ي ــم اســتحدث وزارة خاصــة بالشــهداء والمؤنفل قلي االإ
ي أسســت عــام 1997. فضــاً عــن وجــود بعــض 

قليــم الــ�ت ي االإ
حلــت محــل مؤسســة الشــهيد �ض

ي داخــل المؤسســات المعنيــة بالحمايــة االجتماعيــة إذ تضــم وزارة العمــل والشــؤون 
الفــروق �ض

ي اربيــل والســليمانية 
قليــم أربــع مديريــات عامــة للرعايــة والتنميــة االجتماعيــة �ض ي االإ

االجتماعيــة �ض
صــاح االجتماعــي )للســجناء(، ودائــرة العمــل والضمــان  ودهــوك وكرميــان، فضــاً عــن دائــرة االإ

االجتماعــي.

44   قانون مؤسسة الشهداء رقم )3( لسنة 2006 المعدل.

/ نوفم�ب 2016( ين الثا�ضي http://www.alshuhadaa.com/section_injaz  45/ )تمت الزيارة �ضي 18 ترش

قانون مؤسسة السجناء رقم )4( لسنة 2006.  46

/ نوفم�ب 2016  ين الثا�ضي تمت الزيارة �ضي 18 ترش   47
19=http://www.ppf.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid

ايــر وآب / أغســطس 1988 وأغلبهــم  ض شــباط/ ف�ب
* يقصــد بالمؤنفليـــن الذيــن تعرضــوا للهجــوم بالســاح الكيميــاوي مــا بــ�ي  48

مــن الســليمانية وحلبجــة شــمال العــراق.
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3-2-2 حكومة إقليم كردستان

ــن  ض الذي ــ�ي ض والاجئ ــ�ي ــوع النازح ــي لموض ــة ه ــإنَّ االأولوي ــتان ف ــم كردس ــة إقلي ــبة لحكوم بالنس
قليــم واقتصــاده الهــش، ففــي دهــوك وحدهــا يوجــد 718 ألــف الجــئ  يضغطــون عــى مــوارد االإ
ي ســقطت بيــد مــا يســمى 

ي ســنجار الــ�ت ي مــن الموصــل، وبخاصــة مــن ايــزد�ي
ســوري ونــازح عــرا�ت

ي آب/ أغســطس 2014)49(، مــا يجعلهــم يشــكلون ثلــث 
ســامية" داعــش �ض ــة االإ بـــ "تنظيــم الدول

ســكان هــذه المحافظــة، ويــزداد تفاقــم االأوضــاع بالنســبة لهــم ولمضيفيهــم بســبب االأوضــاع 
ي أعقــاب فشــل االتفاقــات مــع الحكومــة االتحاديــة عــى اقتســام مــوارد 

قليــم �ض ي االإ
الخاصــة �ض

قليــم مــن أقــل مــن 4% عــام 2012  ي االإ
النفــط وتوزيعهــا، وبالفعــل فقــد ارتفعــت نســبة الفقــر �ض

إل حــوالي 15% عــام 2016.

ي المحافظات غ�ي المنتظمة بإقليم
3-2-3 الحكومات المحلية �ف

ــة االإصــاح عــى نظــام  ي المحافظــات تعــارض عملي
ــة �ض ــات المحلي ــدو أن الحكوم ــا يب عــى م

ــو  ، وه ض ــتحق�ي ــ�ي المس ــتبعاد غ ــتفيدين، واس ــدد المس ــص ع ــت إل تقلي ــا اتجه ــة إذا م الحماي
ض آليــات  ي تحســ�ي

ي معارضــة توجهــات وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة �ض
اتجــاه ظهــر واضحــاً �ض

ــاد البحــث االجتماعــي.  االســتهداف واعتم

ي يديرونهــا، 
مــن جهــة أخــرى، تتبايــن توجهــات تلــك الحكومــات بحســب المناطــق الــ�ت

ي المناطق 
ي مــن المشــكات االأمنيــة وتهديــد داعــش لهــا تختلــف عــن بــا�ت

ي تعــا�ض
فالمحافظــات الــ�ت

ــا للمحافظــات  ــة التنســيقية العلي ي ظــل اللجن
ــرز اتجــاه موحــد �ض االأكــ�ش اســتقراراً. مــع ذلــك ب

ض  ــع المحافظــ�ي ي عضويتهــا جمي
ــوزراء وتضــم �ض ي يرأســها رئيــس ال

ــ�ت غــ�ي المنتظمــة بإقليــم وال
تبط  ي المحافــظ، وماليــاً ســ�ت

هــو ربــط دوائــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة إداريــاً بأحــد معــاو�ض
ي المحافظــة)50(.

ــة �ض ــرة المالي بالدائ

، مصدر سبق ذكره، ص 8 ض
49  المفوضية السامية لشؤون الاجئ�ي

ايــر  50  مقابلــة مــع الســيدة ســيل إســماعيل العمــري، معــاون محافــظ نينــوى لشــؤون التخطيــط والموازنــة، 23 شــباط/ ف�ب
2017
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3-3 أصحاب المصلحة االأهليون

3-3-1 القطاع الخاص

ض العــام  كات خاصــة، غــ�ي منتميــة إل القطاعــ�ي يضــم القطــاع الخــاص أفــرادًا ومؤسســات و�ش
ــة(  ــلعية والخدمي ــة )الس نتاجي ــاطات االإ ــع النش ــمل جمي ــو يش ــ�ض فه ــذا المع ــط، وبه والمختل
ــرة  ــادرة الح ــاس المب ــى أس ــوم ع ي تق

ــ�ت ــاتية ال ــة أو المؤسس ــة، أو االأ�ي ــة الفردي ذات الصف
وعــات  ة والمرش وعــات الصغــ�ي والقبــول بمخاطــر الســوق.  فضــاً عــن مئــات االآالف مــن المرش
ي االقتصــاد. لــذا فهــو يمتــد 

ي تؤلــف القطــاع غــ�ي المنظــم �ض
ة والــ�ت االأ�يــة والمــزارع الصغــ�ي

ي 
إل جميــع القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة، وجميــع المهــن العمليــة والفكريــة الــ�ت

ــون بوســائلهم لكســب دخلهــم  ــا يعمل ــة، وإنم ــن الدول ــرادًا م ــا�ض أفرادهــا دخــاً أو إي ال يتق
ــائل  ــة لوس ــة الخاص ــاس الملكي ــى أس ــوم ع ــه يق ــول أنَّ ــن الق ي ع

ــ�ض ــتهم. وغ ض معيش ــ�ي وتحس
نتاجيــة فيــه عــى وفــق اعتبــارات الســوق وقواهــا وليــس  نتــاج ويكــون تخصيــص المــوارد االإ االإ

مــن خــال المؤسســات العامــة.

ي العــراق 2014-2030، فــإنَّ القطــاع الخــاص هــو 
اتيجية تطويــر القطــاع الخــاص �ض وبحســب إســ�ت

ة ويــدار مــن أجــل  ي غــ�ي الخاضــع لســيطرة الدولــة المبــا�ش
"ذلــك الجــزء مــن االقتصــاد الوطــ�ض

الربــح")51(.

ــع والدة  ــن م ام ض ــة بال�ت ــة االجتماعي ــام الحماي ــيس نظ ــم تأس ــ�ي ت ــم المل ــنوات الحك ــال س خ
ــة عــى المنشــآت  ــكان مــن الطبيعــي أن تقتــ� الحماي ، ف ي ــ�ب ي واالأجن

القطــاع الخــاص الوطــ�ض
ض  ى إمكانيــة تأمــ�ي وعــات الكــ�ب ي القطــاع الحديــث، إذ وفــرت بنيــة المرش

ة الناشــطة �ض الكبــ�ي
ــه، لكــن  ــت في ــذي كان ــات متطــورة قياســاً بالزمــن ال اكات منتظمــة للعمــال، وقاعــدة بيان اشــ�ت
االفتقــار إل البنيــة التحتيــة الازمــة والكــوادر الفنيــة القــادرة عــى تقديــم الخدمــات لاأشــخاص 
ي تلقاهــا القطــاع 

بــات المتتاليــة الــ�ت ض بالنظــام أعــاق عمليــة التطويــر، ثــم أن ال�ض المشــمول�ي
الخــاص وبخاصــة تأميمــات عــام 1964 كانــت قــد قوضــت كا مــن النشــاط االقتصــادي والحمايــة 
ة إل  ي القطــاع الخــاص لصالــح ســلطة الدولــة وهيمنتهــا، لــذا فقــد اتجهــت االأخــ�ي

االجتماعيــة �ض
ــة  ــة والتعليمي ــر النظــم الصحي ــم تطوي ــة، وت ــة العام ض االجتماعــي مــن الموازن ــم التأمــ�ي تقدي

. ض ض أو غــ�ي عاملــ�ي ض بهــا عاملــ�ي برعايــة الدولــة وتمويلهــا، بغــض النظــر عــن كــون المشــمول�ي

اتيجية تطوير القطاع الخاص 2014-2030، نيسان 2014، ص 8 51                   جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة المستشارين، إس�ت
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ي 
ــوب �ض ــرض الســياق التاريخــي لتطــور القطــاع الخــاص عــدم حــدوث التوســع المطل ــد ف لق

العمالــة والنشــاط االقتصــادي المنظــم، االأمــر الــذي جعــل غالبيــة أصحــاب االأعمــال والقطــاع 
ض بالتغطيــة الأي  ي القطــاع غــ�ي المنظــم غــ�ي مشــمول�ي

ض �ض ض والناشــط�ي الخــاص والعمــال الزراعيــ�ي
نظــام للحمايــة االجتماعيــة، مــا خــا االأشــكال غــ�ي الرســمية القائمــة عــى االإحســان والتضامــن 

العشــائري. 

اماتهم،  ض ي الوفــاء بال�ت
ام أصحــاب العمــل �ض ض ي الــ�ت

وقــد شــهد نظــام الضمــان االجتماعــي تراجعــا �ض
ــا  ــاص تهرب ــاع الخ ي القط

ــان �ض ــكال الضم ــض أش ــا بع ــت فيه ي طبق
ــ�ت ــنوات ال ــهدت الس إذ ش

ــة  ، وانخفضــت حصيل ض ك�ي ــالي المشــ�ت ــن إجم ــن 50% م ــ�ش م اكات وصــل إل أك ــع االشــ�ت ــن دف م
ــن  ــن 40% م ــل م ــال( إل اق ــي )للعم ــان االجتماع ــد والضم ــة التقاع ــة لمؤسس ــوال المحصل االأم
يــرادات المتوقعــة خــال عــام 1970. لــذا عمــدت الدولــة إل تشــديد الغرامــات بحــق  إجمــالي االإ
)52(. إال أن تحســن الوضــع المــالي للدولــة بعــد تأميــم النفــط جعلهــا فـــي غنـــى عــن  ض المخالفــ�ي
ــان  ــن الضم ــخية م ــواع س ــم أن ــة لتقدي ــا العام ــت إل موازنته ــوع، فاتجه ــذا الموض ــة ه متابع
ــم  اح ض ــاطها ل�ت ــعت نش ــة، ووس ــات العام ــن الخدم ــة م ــواع المختلف ــعت االأن ــي، ووس االجتماع
ــ�ي  ي أواخــر العهــد المل

ــج المحــىي االإجمــالي �ض ي النات
ــذي تضــاءل إســهامه �ض القطــاع الخــاص ال

)1956( مــن 85% إل 73,8% عــام 1970، ثــم اســتمر باالنحــدار بعــد تأميــم النفــط حــ�ت وصــل 
ي بشــكل عــام مــن هيمنتهــا عــى 

إل 19% عــام 1980، لصالــح زيــادة نشــاط القطــاع العــام المتــأ�ت
قطــاع النفــط الــذي ال يشــغل ســوى اقــل مــن 2% مــن إجمــالي قــوة العمــل العراقيــة. إنَّ هــذه 
ي فقــدان القطــاع الخــاص لقدرتــه عــى تحمــل مســؤوليته، وتضــاؤل فــرص نمــوه 

الحقائــق تعــ�ض

ي
ي االقتصــاد الوطــ�ض

وتأكلهــا مــع زيــادة حجــم الدولــة واتســاع دورهــا �ض

، مصدر سبق ذكره، ص 644-641 52  عادل العىي
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ي الناتج المحىلي االإجماىلي 1953 - 2012
شكل )4( إسهام القطاع الخاص �ف
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المصدر: جمهورية العراق، الجهاز المركزي لاإحصاء، المجموعة االإحصائية السنوية، سنوات متفرقة

ــة  وعــى مــا يبــدو أن القطــاع الخــاص متحــرر مــن المســؤولية تجــاه العمــال، طالمــا أنَّ عملي
، فيمــا يبــدو نطــاق القطــاع المنظــم ضيقاً جــدًا وال  ي

طــار القانــو�ض التعاقــد معهــم تتــم خــارج االإ
ة، فلــم يجــر خــال الســنوات الســابقة تطويــر نظــام مســؤولية  يشــمل أغلــب النشــاطات الكبــ�ي
أصحــاب العمــل فيمــا يتصــل بإصابــات العمــل بالنســبة للعمــال الذيــن يتعرضــون لحــوادث أو 

ة.  إصابــات ترتبــط بالعمــل مبــا�ش
ــة أو  ــطة التجاري ــن االأنش ي أي م

ض �ض ــ�ي ــابهم للتأم ــون لحس ــع العامل ــرى ال يخض ــة أخ ــن جه م
الصناعيــة أو الحرفيــة ممــن يــؤدون خدمــات الأنفســهم، والعاملــون بالمهــن الحــرة، والعاملــون 
هــا مــن المهــن. ي وســائط النقــل وغ�ي

ي الزراعيــة، والعاملــون �ض
ي القطــاع الزراعــي أو مالكــو االأرا�ض

�ض

3-3-2 االتحادات والنقابات المهنية والعمالية

ــات  ــائها ترتيب ض إنش ــ�ي ــت قوان ــابقة، وتضمن ــل س ي مراح
ــة �ض ــة قوي ــات مهني ــراق منظم ــرف الع ع

ض ذي العــدد 66 لســنة 1958 أن  ــ�ي ــة المعلم ــون نقاب ــن قان ــال تضم ــة، فعــى ســبيل المث تأميني
ي بغــداد يقــدم المســاعدات الماليــة 

ض جماعــي مركــزه �ض تقــوم النقابــة بتأســيس صنــدوق تأمــ�ي
ض ذي العــدد 62 لســنة 1959  الأعضــاء النقابــة أو لورثتهــم. فضــاً عــن أن قانــون نقابــة المهندســ�ي
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ي حــاالت المــرض والشــيخوخة 
تضمــن أن تقــوم النقابــة بالســعي “لضمــان مســتقبل االأعضــاء �ض

ــبة  ــل بالنس ــنة 1967. وبالمث ــدد 28 لس ــون ذي الع ــه القان ــل محل ــي وح ــذي الغ ــة” وال والبطال
ض )القانــون 68 لســنة 1969(، ونقابــة  لنقابــة االأطبــاء )القانــون 114 لســنة 1966(، ونقابــة المحامــ�ي

هــا. ض وغ�ي ، ونقابــة الصحفيــ�ي ض الفنانــ�ي

وعــى الرغــم مــن الظهــور المبكــر للتنظيمــات العماليــة)53( إال أنها عانــت من الضعف واالنقســام 
نتيجــة لعوامــل عــدة أهمهــا محدوديــة اهتمــام العمــال أنفســهم بتلــك التنظيمــات، وتبعيتهــا 
ــتمرارية  ض اس ــ�ي ــة لتأم ــوارد المتاح ــة الم ــا، ومحدودي ــة منه ــف الحكوم ــزاب وموق ــض االأح لبع
ي ظــل الحكــم الدكتاتــوري، 

اقهــا مــن قبــل الســلطة لضمــان تبعيتهــا وبخاصــة �ض نشــاطها، واخ�ت
 . ي

ي المجتمــع العــرا�ت
ي �ض

وال حــد مــا تعــدد االنتمــاء الطائفــي واالثــ�ض

ي البلــد عــام 1987 عندمــا أصــدر مجلــس 
بــة قويــة للحركــة النقابيــة �ض إال أن الحكومــة وجهــت �ض

اكي  ي دوائــر الدولــة والقطاع االشــ�ت
قيــادة الثــورة المنحــل القــرار 150 والــذي قــىض بعــدِّ العمــال �ض

وعــات  ي المرش
ي الحقــوق والواجبــات، وبذلــك فقــد منــع العمــال �ض

ض ويتســاوون معهــم �ض موظفــ�ي
ي يقتــ� عــى  ــم النقــا�ب ــح التنظي ــة، وأصب ــات العمالي ــة مــن االنضمــام للنقاب ــة للدول المملوك

ًا()54(. ي )المــادة عــا�ش
القطــاع الخــاص والمختلــط والتعــاو�ض

ي التنظيمــات العماليــة عــى الرغــم مــن 
وبعــد التغيــ�ي الــذي حملــه بــرزت مظاهــر االنقســام �ض

ــات  ي "االتحــاد العــام لنقاب
، إال أن انقســاماً شــديدًا �ض ي ــا�ب ي العمــل النق

ــة �ض شــيوع أجــواء الحري
ــه، فانشــطر إل ســتة اتحــادات متنافســة تدعــي العمــل  ي العــراق" قــد قــوَّض وحدت

العمــال �ض
تحــاد العــام لنقابــات عمــال العــراق"  مــن اجــل العمــال)55(. ويشــتد التنافــس بينــه وبيـــن "االإ
ــل،  ــاء، النق ــك، البن ــات )الميكاني ــت نقاب ــن س ــات م ــن النقاب ــه م ــيع عضويت ــام بتوس ــذي ق ال
ــاز  ــط والغ ــات النف ــة نقاب ــات بإضاف ــعة نقاب ( إل تس ض ــ�ي ــال الزراعي ــيج، العم ــات، النس الخدم
)56(. وهــذا االنقســام يشــغل الحركــة  أ ي الكهربــاء والمــوا�ض

ي بغــداد والبــ�ة وكركــوك(، ونقابــ�ت
)�ض

ض نظــام الحمايــة االجتماعيــة. ًا عــن المطالبــة بحقــوق العمــال، والســعي لتحســ�ي العماليــة كثــ�ي
اتيجي  ــ�ت ــف االس ــون الحلي ــن أن تك ــة يمك ــات المهني ــادات والنقاب ــن أن االتح ــم م ــى الرغ وع

ــال  ــة عم ــو( 1929؛ و)جمعي ــوز )يولي ــت �ضي تم ــ�تي تأسس ــع( ال ــاب الصنائ ــة أصح ــي )جمعي ــة ه ــات العمالي 53  أول التنظيم
.1930 عــام  ي 

�ض تأسســت  ي 
الــ�ت العراقيــة(  الميكانيــك 

54  الوقائع العراقية، العدد 3143، �ضي 1987/3/30، ص 179-178

ــات  ــات العمــال �ضي العــراق )برئاســة: ســتار دنبــوس(، االتحــاد العــام لنقاب 55  هــذه االتحــادات هــي: االتحــاد العــام لنقاب
ــوان(، اتحــاد عمــال النفــط )برئاســة: حســن  ــة )برئاســة: فــاح عل ــس العمالي (، اتحــاد المجال ــم عــىي عمــال العــراق )برئاســة: عــىي رحي
ض  ــ�ي ــة: تحس ــاء )برئاس ي الكهرب

ض �ض ــ�ي ــاد العامل ــة(، واتح ــعيد نعم ــة: س ي )برئاس
ــاو�ض ــط والتع ــاع المختل ي القط

ض �ض ــ�ي ــاد العامل ــة(، اتح جمع
/ نوفمــ�ب  ي

يــن الثــا�ض ي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة )17 ترش
، خبــ�ي �ض ي

الســاعدي(. المصــدر: مقابلــة مــع الســيد كاظــم شــمخي الســودا�ض
.)2016

 / يــن الثــا�ضي 56  مقابلــة مــع الســيد عدنــان الصفــار، عضــو المكتــب التنفيــذي �ضي االتحــاد العــام لنقابــات عمــال العــراق )17 ترش
)2016 نوفمــ�ب 
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لتطويــر برامــج الحمايــة االجتماعيــة، وبخاصــة تلــك المرتبطــة بالتدريــب وإدمــاج االأفــراد الذيــن 
ي ظــروف عمــل ســيئة، إال أنَّ دور هــذه االتحــادات عــى الرغــم مــن تعددهــا مــا يــزال 

يعملــون �ض
همــال لرســالتها االأساســية)57(. ضيقــاً، وتحــوم حــول نشــاطات بعضهــا شــبهات الفســاد واالإ

3-3-3 المنظمات غ�ي الحكومية

ــام 2003، إال أن  ــد ع ــة بع ــ�ي الحكومي ــات غ ــدد المنظم ي ع
ة �ض ــ�ي ــادة الكب ــابقا إل الزي ــا س ن أ�ش

ــارة عــن  ــ�ي مــن هــذه المنظمــات عب ــن هــي االأخــرى بمســتوى الطمــوح، فكث ــم تك ــا ل تجربته
ي 

اء الفســاد �ض تنظيمــات صوريــة، أو واجهــات الأحــزاب وتنظيمــات سياســية، فضــاً عــن اســترش
ــا. بعضه

ي 
ــاً �ض ــة دوراً مهم ــة والعمالي ــات واالتحــادات المهني ي والنقاب

وتمــارس منظمــات المجتمــع المــد�ض
ي مجــال الحمايــة االجتماعيــة. فضــاً عــن أن هــذه االأطــراف يمكن أن 

الرقابــة عــى أداء الحكومــة �ض
ي توفــ�ي المعلومــات وتقويــم االنجــازات المتحققــة 

ة الفنيــة، وأن تســهم �ض تقــدم الدعــم والخــ�ب
ي مجــال الحمايــة االجتماعيــة وأرضياتهــا، وبخاصــة وأن التوصيــة 202 لعــام 2012 بشــأن أرضيــات 

�ض
يــكا إضافيــا  الحمايــة االجتماعيــة تؤكــد �احــة عــى دور المنظمــات غــ�ي الحكوميــة، بوصفهــا �ش
ي وعمليــة الرصــد. مــن جهــة أخــرى، فــإنَّ هــذه المنظمــات تعــد عنــا� فاعلــة 

ي الحــوار الوطــ�ض
�ض

ض وســبل تمكينهــم. رادة السياســية الحــرة ومنــا� طبيعــي لحقــوق المواطنــ�ي ضمــن االإ

3-4 المنظمات الدولية

نســان، وأداة مهمــة  هــا حقــاً مــن حقــوق االإ ثمــة إدراك عالمــي الأهميــة الحمايــة االجتماعيــة، وعدِّ
ي البلــدان 

رســاء االســتقرار، لــذا تحــاول كثــ�ي مــن المنظمــات والــدول دعــم أنظمــة الحمايــة �ض الإ
ة عــى إدراجهــا ضمــن برامجهــا الحكوميــة. الناميــة، وحــث االأخــ�ي

ــام  ي نظ
ــ�ي �ض ــا تأث ــون لدوره ــن أن يك ــراق، ويمك ي الع

ــة �ض ــات الدولي ــن المنظم ــدد م ــط ع تنش
ــه: ــرى علي ــن أن تج ي يمك

ــ�ت ــات ال ــم واالإصاح ــة القائ الحماي
• منــذ انضمــام العــراق إل منظمــة العمــل الدوليــة عــام 1932 صــادق عــى 66 اتفاقيــة 	

ي شــؤون العمــل جميعهــا ســارية المفعــول. وقــد عملــت المنظمــة العمــل الدوليــة 
�ض

عــى المســتوى المؤســ�ي مــع الحكومــة ومنظمــات العمــل وأصحــاب العمــل عــى 
صياغــة سياســات تفصيليــة وبنــاء القــدرات المؤسســية لتنفيــذ برامــج العمــل الائــق. 
. ودعــم المنظمــة لتنفيــذ  ي

فضــاً عــن دعمهــا عمليــة صياغــة قانــون العمــل العــرا�ت

57  المصدر السابق نفسه.
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سياســة التشــغيل الوطنيــة 2011. وبالمثــل عملــت المنظمــة مــع حكومــة إقليــم 
عانــة  كردســتان لوضــع سياســة التشــغيل ومراجعــة قانــون العمــل ووضــع برنامــٍج الإ

قليــم)58(. ي االإ
البطالــة بحســب الســياق المحــىي �ض

• ض العــراق والبنــك الــدولي اتخــذ االأخــ�ي قــرارا 	 ــة مــن القطيعــة بــ�ي وبعــد مــدة طويل
ــك  ــم البن ــد )2003(، ويدع ي مدري

ض �ض ــ�ي ــر المانح ــاء مؤتم ي أثن
ــراق �ض ــودة إل الع بالع

الــدولي إصــاح نظــام الحمايــة االجتماعيــة وبخاصــة نظــام البطاقــة التموينيــة 
ي 

ــر �ض ــن الفق ــف م اتيجية التخفي ــ�ت ــع إس ــك وض ــم البن ــد دع ــر، فق ــة الفق ومواجه
ــة  ــؤون االجتماعي ــل والش ــدولي ووزارة العم ــك ال ــل البن ــراق 2009-2014)59(. وتوص الع
ي العــراق )2019-2015(، 

اتيجية للحمايــة االجتماعيــة �ض ســ�ت إل وضــع خارطــة الطريــق االإ
ي تتضمــن ثاثــة مكونــات أساســية هــي: القطــاع غــ�ي المنظــم، وتطويــر ورصــد 

والــ�ت
ي الموجــه 

ض جــودة مخرجــات التدريــب  المهــ�ض سياســات ســوق العمــل، وتحســ�ي
للتشــغيل)60(. فضــًا عــن إصــاح نظــام التقاعــد الوطــ�ضي مــن خــال تعديــل قانــون 
ــن 2.5% إل  ــي م اكم ــد ذي العــدد 9 لعــام 2014، باتجــاه خفــض المعــّدل ال�ت التقاع
1.5%؛ وزيــادة مــّدة الخدمــة الدنيــا مــن 15 إل 20 ســنة الســتحقاق الراتــب التقاعــدي؛ 
ة  وتبديــل قاعــدة االأجــور الحتســاب الرواتــب التقاعديـّـة مــن الســنوات الثــاث االأخــ�ي
ة؛ وتقليــص الظــروف التأهيليــة للرواتــب التقاعديـّـة للبقــاء  إل الســنوات الســبع االأخــ�ي
ــدولي  ــك ال اء البن ــ�ب ــب خ ــال. وبحس ، واالأطف ــالي ــاأزواج، واالأه ــاة ل ــد الحي ــى قي ع
ــة تتجــاوز  ــة تراكمّي ــورات مالي ــد وف ــؤدي إل تولي ــن أن ت ــإنَّ هــذه االإصاحــات يُمك ف
ي العــام 2028)61(.

ي �ض
ــار عــرا�ت ي العــام 2018 و31 تريليــون دين

ي �ض
ــار عــرا�ت يليــون دين ال�ت

• ومنــذ عــام 2007 تقــدم منظمــة الهجــرة الدوليــة الدعــم للعــراق، وتركــز عــى الفئــات 	
.)62( ض ض داخليــاً والعائدين والمقيمــ�ي الهشــة والنازحــ�ي

http://www.ilo.org/beirut/countries/iraq/WCMS_495159/lang--ar/index.htm   58

 ، اكــة مــع جمهوريــة العــراق للســنوات الماليــة 2013-2016، البنــك الــدولي اتيجية الرش ، إســ�ت نشــاء والتعمــ�ي 59  البنــك الــدولي لاإ
24-23 ص   ،2012 واشــنطن، 

ــق  ــة الطري ــم 1 - خارط وع رق ــرش ــة الم ــراق )2015-2019(، وثيق ــة �ضي الع ــة االجتماعي اتيجية للحماي ــ�ت س ــق االإ ــة الطري 60  خارط
2 رقــم  وع  المــرش وثيقــة   ،)2019-2015( العــراق  ي 

�ض االجتماعيــة  للحمايــة  اتيجية  ســ�ت االإ

ــة العــراق، 17 كانــون  ح  بقيمــة 1,2 مليــار د. أ. إل جمهوريّ َ
، وثيقــة برنامــج لقــرض مقــ�ت نشــاء والتعمــ�ي 61  البنــك الــدولي لاإ

ــر شــفافّية  ي حــال الطــوارئ وضمــان اســتدامة الطاقــة وتطوي
ــل برنامــج تحقيــق االســتقرار المــالي �ض االأول/ديســم�ب 2015: مــن أجــل تموي

/http://documents.worldbank.org الدولــة،  تملكهــا  ي 
الــ�ت المؤسســات 

62  المنظمة الدولية للهجرة- العراق، برنامج تنشيط المجتمع، أيار 2016، ص 2
http://iomiraq.net/file/10730/download

 http://www.ilo.org/beirut/countries/iraq/WCMS_495159/lang--ar/index.htm
 http://www.ilo.org/beirut/countries/iraq/WCMS_495159/lang--ar/index.htm
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• ض 	 ــ�ي ــة للنازح ــاعدات الغذائي ــم المس ي تقدي
ــي �ض ــذاء العالم ــج الغ ــط برنام ــا ينش فيم

والمهجريــن.

• ض UNHCR تفويــض دولي 	 ولــدى المفوضيــة الســامية لاأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
ي إطــار االســتجابة 

يجــاد حلــول دائمــة لهــم. �ض ض والســعي الإ لمســاعدة وحمايــة الاجئــ�ي
ي تنســيق ثاثــة 

ي العــراق، للمفوضيــة دور قيــادي �ض
الموســعة لاأمــم المتحــدة �ض

ض وكذلــك تنســيق وإدارة  ف عــى احتياجــات الحمايــة والمــأوى للنازحــ�ي قطاعــات تــرش
ي جميــع أنحــاء البــاد)63(.

المخيمــات. تلــك القطاعــات تضــم 146 منظمــة إنســانية �ض

• وتعمــل الوكالــة االأمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID مــع وزارة الصحــة العراقيــة عــى 	
ي العــراق  PHCPI والــذي يســعى إل تحقيــق عــدد 

تطويــر الرعايــة الصحيــة االأوليــة �ض
ض الخدمــات �يريــة ذات الجــودة؛  دارة، وتحســ�ي مــن االأهــداف هــي “تعزيــز نظــم االإ
قبــال عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة  وتوســيع مشــاركة المجتمــع لزيــادة الطلــب واالإ
ي محافظــات العــراق 

ــادة �ض وع مــا ال يقــل عــن 360 عي ــة. ســوف يغطــي المــرش االأولي
.)64(” الثمانيــة عــرش

• ــج 	 ي برام
ــيا( �ض ي آس ــر�ب ــة لغ ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــكوا )اللجن ــة االس ــل منظم وتعم

متعــددة لعــل أهمهــا برنامــج تحديــث القطــاع العــام 2013-2017، فضــاً عــن عملهــا 
ــة  ــة التنمي ــري ولخط ــ�ي الق وح والتهج ض ــ�ض ي لل

ــ�ض ــاري والف ــم االستش ــار الدع ي إط
�ض

ي العــراق 2022-2018.
المســتدامة �ض

• ي 	
ــ�ت ــة" ال ــة العنقودي ــمى "المجموع ــا يس ــى م ــة ع ــة العالمي ــة الصح ف منظم ــرش وت

وح)65(. ض ــ�ض ــكات ال ــاس بمش ــة االأس ــ�ض بالدرج ــة، تع ــة دولي ــم 29 منظم تض

- مكتــب العــراق،  ض
مــم المتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي

أ
63  مقابلــة مــع ليــى جــان ناصيــف، مســاعد ممثــل المفوضيــة الســامية لا

.2017 ايــر(  )ف�ب شــباط   22

ي 9 كانــون االول/ ديســم�ب 
ي العــراق  )تمــت الزيــارة �ض

وع الرعايــة الصحيــة االأوليــة �ض الوكالــة االأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، مــرش  46
)2016

ايــر  65  مقابلــة مــع الدكتــور محمــد جبـــر حويــل، معــاون مديــر عــام دائــرة الصحــة العامــة/ وزارة الصحــة، 21 شــباط/ ف�ب
.2017
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الفصل الرابع
 الحماية االجتماعية من منظور أصحاب المصلحة: 

التصنيف وتحليل المواقف 

ي 
ي العــراق يرتبــط بقــوة بالنظــام الســياسي القائــم، والــذي يعــا�ض

إنَّ وضــع الحمايــة االجتماعيــة �ض
ــح  ــث تصب ــة السياســية، بحي ــدة نتيجــة عــدم التوافــق عــى أســس العملي مــن مشــكات عدي
ــر منظمــة فريــدوم  ي تقري

ــة االأركان، أو كمــا وصــف العــراق �ض ــه غــ�ي مكتمل ي ظل
ــة �ض الديمقراطي

ي تواجههــا حكومــة البــاد الضعيفــة 
هــاوس االأخــ�ي )2017( بأنهــا غــ�ي حــرة بســبب التهديــدات الــ�ت

بحســب التقريــر)66(.

ي مجــال الحمايــة االجتماعيــة وأرضياتهــا بعــدد مــن 
لــذا تتأثــر عمليــة صناعــة السياســة العامــة �ض

ات والقــوى، ترتبــط بطبيعــة النظــام الســياسي نفســه، وبنيتــه ومشــكاته، فضــاً عــن  المتغــ�ي
ي والمشــاركة الواســعة 

طبيعــة سياســة الحمايــة االجتماعيــة نفســها، وحاجتهــا إل االإجمــاع الوطــ�ض
ي صياغتهــا وتنفيذهــا.

�ض

ينــ�ف مفهــوم قــوة أصحــاب المصلحــة إل مقدرتهــم عــى العمــل بمــا يتوافق مــع مصلحتهم 
وتوقعاتهــم، ويمكــن أن تتــأ�ت القــوة مــن مصــادر عــدة منهــا: الكاريزمــا الشــخصية، والمســتوى 
ــن  ــاً ع ــارات، فض ــات، والمه ــاك المعلوم ــوارد، وامت ــم بالم ــى التحك ــدرة ع ــي، والق الوظيف

التحكــم ببعــض عنــا� البيئــة الفاعلــة. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/(| 9 .p ,2017 Freedom House, Freedom in the World  66
2017)-freedom-world
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وعموما هناك أربعة أنواع من أصحاب المصلحة وهم:

4-1 أصحاب القرار 

ــرار ذي  ــاذ ق ــم اتخ ــمي يخوله ــوذ رس ــون بنف ــن يتمتع ــات الذي ــخاص أو المجموع ــم االأش وه
ي حكمــت العــراق 

صلــة بموضوعــة الحمايــة االجتماعيــة؛ وعمومــا تتســم النخبــة الحاكمــة الــ�ت
ي نيســان/ ابريــل 2003 بأنهــا مزيــج مــن أفــراد عــاش كثــ�ي منهــم حيــاة المهجــر، 

منــذ التغيــ�ي �ض
ــة، وحــ�ت بالنســبة لمــن  ــت ضئيل ي الحكــم كان

اتهــم �ض ــة، إال أن خ�ب ــوا إل النظــم الغربي وتعرف
ــام  ــية للنظ ــة السياس ــوف المعارض ي صف

ــرط �ض ــب انخ ي الغال
ــه �ض ــياسي فان ــل الس ــارس العم م

اً عــى  ــ�ي ــد كث ي ظــل نظــام يعتم
، و�ض ــ�ي ــم إال بعــد التغي ــ�ب ممارســة الحك ــم يخت الســابق، ول

ي 
ــرار �ض ــإنَّ النخــب صانعــة الق ، ف ــاء الســياسي ــارًا لارتق ي معي ي والحــز�ب

ــ�ض ــاء القومــي واالث االنتم
ــة  ــؤون الدول ــإدارة ش ــم ب ــد له ــن ال عه ض مم ــ�ي ــى الحزبي ــاً ع ــ� غالب ــا، تقت ــتويات العلي المس

ــة. ــات العام ــع السياس ــم، وصن والحك

الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان

ــة  ــة الحماي ــع قضي ــة م ــي الحكوم ي تعاط
ــان �ض ــرز اتجاه ــة ب ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس خ

ي ظــل ارتفــاع أســعار النفــط( إل زيــادة االهتمــام 
ي أوقــات الوفــرة )�ض

االجتماعيــة، فقــد اتجهــت �ض
ــة  ــن ناحي ــمولة، أو م ــات المش ــم الفئ ــعة حج ــة توس ــن ناحي ــواء م ــة، س ــة االجتماعي بالحماي
نفــاق العــام لاأجــور  زيــادة التقديمــات لهــم، مفضلــة بذلــك تخصيــص نســبة متناميــة مــن االإ
والرواتــب التقاعديــة عــى حســاب خفــض إنفاقهــا عــى الســلع والخدمــات، وهــو مــا أثــر ســلباً 
ي الناتــج عــن  امــات أو مواجهــة االأثــر الســل�ب ض ي المراحــل الاحقــة عــى تلبيــة تلــك االل�ت

ي قدرتهــا �ض
�ض

ض عــى  ض نوعيــة الخدمــات العامــة وجودتهــا وزيــادة قــدرة العاملــ�ي تخصيــص أمــوال أقــل لتحســ�ي
أداء عملهــم بكفــاءة.

وقــد أدى ذلــك االتجــاه إل جعــل العــراق يتمتــع بأعى نســبة إنفــاق عــى المســاعدة االجتماعية، 
اذ تشــ�ي بيانــات البنــك الــدولي إل أن نســبة مــا ينفقــه العــراق عــى المســاعدة االجتماعيــة مــن 
ــج المحــىي تصــل إل حــوالي 16%، وهــي تفــوق بحــوالي الضعــف مــا تنفقــه أعــى  إجمــالي النات
ي تركيــا، وبعــرش مــرات مــن 

نفــاق المماثــل �ض الــدول إنفاقــا، وأكــ�ش بحــوالي ثمــان مــرات مــن االإ
ي اليمــن)67(.

نفــاق �ض ي االأردن، وبحــوالي 16 مــرة االإ
نفــاق �ض االإ

http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/SN_  67
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ــة إل  ــرت الحكوم ــد اضط ــة، فق ــات االأزم ي أوق
ــرز �ض ــذي ب ــاه ال ــو االتج ، فه ي

ــا�ض ــاه الث ــا االتج أم
نفــاق  اماتهــا، ومــرة أخــرى إل المزيــد مــن خفــض االإ ض خفــض إنفاقهــا، والتنصــل مــن بعــض ال�ت
ي مجــاالت عديــدة منهــا 

اء الســلع والخدمــات االأمــر الــذي فاقــم مــن الواقــع الخدمــي �ض عــى �ش
التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة.

ــا  ــة، كونه ــة هــي الحكوم ــة االجتماعي ي نظــام الحماي
ــل االأســاس �ض ــه أن الفاع ــك في ــا ال ش ومم

ي مجــال الحمايــة االجتماعيــة خصوصــاً، وهــي تتحمــل 
ي االقتصــاد عمومــاً، و�ض

المنفــق االأكــ�ب �ض
نفــاق العــام، فضــاً عــن أنهــا المخطــط والمنفــذ للسياســات  المســؤولية  عــن توجيــه االإ
االجتماعيــة. وقــد تعهــدت حكومــة الدكتــور حيــدر العبــادي بـــ "زيــادة كفــاءة خدمــات االأمــان 
 ، ض ، وعاطلــ�ي ض ، ومســن�ي ض االجتماعــي، وضمــان حقــوق الفئــات االأول بالرعايــة مــن أرامــل ومعاقــ�ي

ــة")68(. ــات خاص وذوي احتياج

ي 
ي الحكومــة اتجــاه تقشــفي واضــح، وهــو االأمــر الــذي اشــتكت منــه اللجنــة الماليــة �ض

ز �ض ويــ�ب
ــام 2015،  ــة لع ــة االتحادي ــى الموازن ــة ع ــا للحكوم ي قدمته

ــ�ت ــا ال ي ماحظاته
ــواب �ض ــس الن مجل

ي طغــت 
نفــاق واعتمــاد سياســة التقشــف هــي الســمة الرئيســة الــ�ت وحينهــا ذكــرت أن "ضغــط االإ

ــه  ــه ونصوص ــل أحكام ــال تحلي ــن خ ــة وم ــون الموازن وع قان ــرش ــي لم ــج التخطيط ــى المنه ع
ي رســمت معالــم الموازنــة تــم التوصــل إل أنَّهــا موازنــة أعبــاء، حيــث خططــت 

وجداولــه الــ�ت
ــة  ــة العام ــى الخزين ــبء ع ــن الع يد م ض ــ�ي ــا س ــي مم ــىي والخارج اض الداخ ــ�ت ــات االق لصاحي
ــي  ــة")69(. وه ــاًء ثقيل ــتقبلية أعب ــال المس ــا�ض واالأجي ــل الح ــل الجي ــة، وتحم ــنوات المقبل للس
ي نظــام الحمايــة 

رًا �ض ، ويُمكــن أن يُحــدث �ض ض ض الاحقتــ�ي ي موازنــات الســنت�ي
اتجاهــات اســتمرت �ض

االجتماعيــة المتصــدع أصــا، إذ يعمــل التقشــفيون عــى إثــارة الشــكوك حــول تكلفــة الحمايــة 
ي موازنــة عــام 2017، إذ خفضــت مخصصــات 

االجتماعيــة وبرامجهــا، وهــو أمــر ظهــر بالفعــل �ض
البطاقــة التموينيــة مــن 2,5 تريليــون دينــار إل 1,6 تريليــون دينــار، وهــو أد�ض مبلــغ وصلــت إليــه 

ــذ عــام 2003. ــا من تخصيصاته

ي عمليــة إعــداد الموازنــة وتنفيذهــا والرقابة 
تتبــ�ض وزارة الماليــة االتجــاه التقشــفي بحكــم دورهــا �ض

حــه لعــام  ض عــام 2016 ومــا تق�ت داريــة عليهــا، وتظهــر بيانــات النشــاط المــالي للــوزارة مــا بــ�ي االإ

http://www.cabinet.iq/( .2014 68   حيدر العبادي، ملف برنامج حكومة جمهورية العراق لاعوام 2014-2018، بغداد، ايلول
)5240=ArticleShow.aspx?ID

/يناير  ربعاء, 07 كانون الثا�ضي
أ

69  تقرير اللجنة المالية النيابية حول الموازنة المالية االتحادية لعام 2015 الذي تمت قراءته يوم اال
/07/01/2015/http://iraqieconomists.net/ar ض ض العراقي�ي لمان، شبكة االقتصادي�ي ي جلسة ال�ب

2015 �ض
ي 6 كانون االول/ ديسم�ب 2016(

)تمت الزيارة �ض

http://iraqieconomists.net/ar/2015/01/07/
http://iraqieconomists.net/ar/2015/01/07/
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ض  ض والعســكري�ي ي تخصيصــات الرعايــة االجتماعيــة )الرواتــب التقاعديــة للمدنيــ�ي
2017 انخفاضــا �ض

ي 
ــاً بنســبة 12,7%، �ض ي شــهدت انخفاضــاً إجمالي

ــ�ت ــم كردســتان(، وال ــس القضــاء وإقلي عــدا مجل
ي العســكرية بنســبة %9,6. 

ي الرواتــب التقاعديــة المدنيــة 16,8% و�ض
ض بلــغ حجــم التخفيــض �ض حــ�ي

حــة  إال إن التخفيــض االأكــ�ب كان مــن نصيــب شــبكة الحمايــة االجتماعيــة بحســب المســودة المق�ت
ــام 2017، أي أنَّ  ــار ع ــون دين ــام 2016 إل 2,296 تريلي ــار ع ــون دين ــن 6,300 تريلي ــة 2017 م لموازن

التخفيــض يبلــغ %65,4)70(.

ــن خــال  ــة هــو م ــاه وزارة المالي ــذي تتبن ــر آخــر لاتجــاه التقشــفي ال ــة أث ــا ينبغــي إضاف وهن
نفــاق عــى الســلع والخدمــات االأمــر الــذي يهــدد قــدرة مؤسســات الدولــة  ي االإ

الخفــض الكبــ�ي �ض
الخدميــة عــى تقديــم خدماتهــا بالحجــم والجــودة المطلوبــة.

ــا  ــب وضعهم ــان بحس ــا ال يؤدي ــم فإنهم قلي ي االإ
ــادي و�ض ــواب االتح ــس الن ــبة لمجل ــا بالنس أم

امــج، لكنهمــا يُمكــن أن يؤديــا دورًا رقابيــاً  ي صياغــة السياســات والخطــط وال�ب
الدســتوري دورًا �ض

ي يتــم إقرارهــا، فضــاً عــن دورهمــا 
ض الــ�ت مهمــاً عــى عمليــة تنفيــذ السياســات وإنفــاذ القوانــ�ي

ي نظــام 
ــة العامــة. وقــد فشــلت محاولــة تدخــل مجلــس النــواب االتحــادي �ض ي عمليــة الموازن

�ض
الحمايــة االجتماعيــة، ففــي عــام 2010 صــدر القانــون ذي العــدد 18 لســنة 2010 والــذي كان 
ــة  ــؤون االجتماعي ــر الش ــاط دوائ ــك ارتب ــق ف ــن طري ــات ع ــ�ب للمحافظ ــات أك ــيعطي صاحي س
ة، وتمــارس الصاحيــات  ض مبــا�ش تبــط بالمحافظــ�ي ي وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة ل�ت

�ض
ــدد 21  ــم ذي الع ــة بإقلي ــ�ي المرتبط ــات غ ــون المحافظ ــق قان ــى وف ــا ع ــة باختصاصه المتعلق
ي الســ�ي أكــ�ش نحــو الامركزيــة)71(. وقــد قــدم رئيــس الــوزراء طعنــاً 

لســنة 2008، االأمــر الــذي يعــ�ض
لــدى المحكمــة االتحاديــة بعــدم دســتورية هــذا القانــون وقــد حكمــت بإلغائــه وإلغــاء االآثــار 

ــه)72(. ــة علي تب الم�ت

ًا مــن  وإذا نظرنــا إل المواقــف الفرديــة الأعضــاء مجلــس النــواب، فإنهــم ال يؤيــدون كثــ�ي
ــال، تباينــت وجهــات نظرهــم حــول إجــراءات الحكومــة  مواقــف الحكومــة، فعــى ســبيل المث
ي منحــت لبعــض الفئــات مــن حقــوق تقاعديــة أدت إل تحميــل 

ي تتعلــق باالســتثناءات الــ�ت
الــ�ت

صنــدوق التقاعــد الأعبــاء إضافيــة الأشــخاص لــم يدفعــوا اســتحقاقاتهم التقاعديــة ليســتحقوا 
الشــمول، لــذا فإنَّهــم يــرون أن يتــم تمويــل اســتحقاقات هــذه الفئــات التقاعديــة مــن حســاب 

وع الموازنة االتحادية لعام 2017 70  ينظر: جمهورية العراق، وزارة المالية، نص مرش

71   قانون رقم 18 لسنة 2010 فك ارتباط دوائر الشؤون االجتماعية �ضي وزارة العمل والشؤون االجتماعية، الوقائع العراقية العدد 
ي 15 آذار )مارس( 2010

4148 �ض

72   قرار المحكمة االتحادية العليا رقم 44 لسنة 2010.
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ــة وليــس مــن الصنــدوق)73(. خــاص مــن وزارة المالي

ويــرى بعــض أنصــار السياســات التقشــفية أن تعتمــد الحكومــة بعــض االإجــراءات ذات الصلــة 
بالحمايــة االجتماعيــة ومنهــا)74(:

• ة بصيغــة 	 ض والعوائــل الفقــ�ي تحويــل تخصيصــات البطاقــة التموينيــة وتخصيصهــا للنازحــ�ي
كوبونــات أو صكــوك ماليــة لتغطيــة نفقــات المــواد التموينيــة والوقــود.

• مراجعة وتخفيض سلم رواتب القطاع الحكومي والمخصصات والمنافع.	

• إيقاف سياسة التوظيف عى ماك الدولة كنمط عام لخلق الوظائف.	

• نامــج 	 " ب�ب ض ض العاطلــ�ي إحالــة البطالــة المقنعــة عــى الضمــان االجتماعــي وربــط "المنتســب�ي
كات القطــاع الخــاص والمختلــط. ي �ش

ي ليتمكنــوا مــن العمــل �ض
ي محــدد بســقف زمــ�ض تدريــ�ب

قليــم فانــه يواجــه وضعــاً معقــدًا بســبب التنافــس الســياسي  ي االإ
أمــا بالنســبة لمجلــس النــواب �ض

قليــم،  ي إدارة االإ
قليــم، ومحاولــة بعضهــا فــرض رؤيتهــا �ض ي االإ

ض االأحــزاب الكرديــة الرئيســة �ض بــ�ي
ي السياســة العامــة أو الرقابــة عــى إنفــاذ 

ســهام �ض لــذا فــان ذلــك عطــل فاعليتــه وقدرتــه عــى االإ
قليــم إل تراجــع دوره لصالــح حكومــة  ي االإ

، فيمــا أدت االأزمــة االقتصاديــة والسياســية �ض ض القوانــ�ي
ي مجــال الحمايــة االجتماعيــة يعــد غامضــا وغــ�ي محــدد المامــح.

اربيــل، لــذا فــإنَّ دوره �ض

نفــاق االجتماعــي الأنهــم يــرون  ي الحكومــة زيــادة االإ
ض �ض ومــن جهتهــم يعــارض بعــض السياســي�ي

ــك  ي ذل
ــم �ض ــم، وحجته ــال وزاراته ــن خ ــا م ــون به ــن أن يت�ف ي يمك

ــ�ت ــوارد ال ــدرا للم ــه ه في
ي تشــوب عمليــة االســتهداف. وبالفعــل فقــد واجهــت عمليــة تمريــر حصــة الحمايــة 

العيــوب الــ�ت
رادة  االجتماعيــة مــن تخصيصــات الموازنــة العامــة معارضــة داخــل مجلــس الــوزراء. إن االإ
ض المــالي المتــاح  ي حالــة الحمايــة االجتماعيــة، الأنهــا تحــدد أو توســع الحــ�ي

السياســية تعــد مهمــة �ض
ة  لتمويــل الضمــان االجتماعــي، عــى الرغــم مــن أن الحكومــة تملــك إمكانيــات منــاورة ماليــة كبــ�ي
ي للتحويــات  يــ�ب ض ال�ض ي ظــل ســيطرتها التامــة عــى الريــع النفطــي، وإمكانيــات توســيع الحــ�ي

�ض
ض القصــ�ي والطويــل، فضــاً عــن أن حداثــة نشــوء الماليــة المحليــة تمهــد  ي المديــ�ي

االجتماعيــة �ض

73  حول هذا الرأي ينظر: عدنان الجنا�بي )عضو مجلس النواب(، موازنة عام 2016- التحديات والحلول، مركز البحوث 
ي 6 كانون االأول/ ديسم�ب 2016( والمركز 

والدراسات العراقية )مبدع(. http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10057 )تمت الزيارة �ض
ا للكث�ي من  عبارة عن تجمع مدعوم من قبل رئيس الوزراء االأسبق أياد عاوي ونائبه االأسبق برهم صالح وعدنان الباجه جي، ويشكل من�ب

ي 6 كانون االأول/ ديسم�ب 2016( 
اعضاء مجلس النواب. http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10057  )تمت الزيارة �ض

http://.)صاح االقتصادي �ضي العراق  2015، مركز البحوث والدراسات العراقية )مبدع 74  عدنان الجنا�بي ولؤي الخطيب، االإ
ي 6 كانون االأول/ ديسم�ب 2016( 

mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=53 )تمت الزيارة �ض
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ــج  ــل برام ــا لتموي ــزء منه ــص ج ــة وتخصي ــرادات المحلي ي ــأن االإ ــق بش ــاد التواف يج ــق الإ الطري
. الضمــان االجتماعــي عــى المســتوى المحــىي

جدول )5(: صناع القرار من أصحاب المصلحة: خالصة القضايا والمواقف

ت
أصحاب 
المصلحة

المعرفة 
بالحماية 
االجتماعية

القضايا الرئيسة 
بالنسبة الأصحاب 

المصلحة

الموقف بشأن الحماية 
االجتماعية

مجلس النواب1
اً  ال يعرفون كث�ي

عن الحماية 
االجتماعية.

• يعات 	 إقرار الترش
المهمة.

• التعب�ي عن مصالح 	
ض  ض والداعم�ي الناخب�ي

)أحزاب طوائف(

• توسيع الفئات 	
المشمولة بالحماية 

االجتماعية

2
الحكومة 
)باالإجمال(

معرفة غ�ي 
مكتملة

• رهاب.	 مواجهة االإ
• تحقيق االستقرار 	

االقتصادي 
. والسياسي

• تحقيق التنمية.	
• تعزيز الوحدة 	

الوطنية.
• معالجة البطالة.	
• إصاح المؤسسات 	

العامة.
• تعزيز الامركزية 	

داري  والنظام االإ
ي البلد

�ض

• ض نظام الحماية 	 تحس�ي
االجتماعية .

• ض نظام 	 تحس�ي
االستهداف.

• إصاح بعض النظم 	
ومنها نظام التوزيع 

العام )البطاقة 
التموينية(

• توف�ي الموارد المالية 	
نفاق العام لتمويل االإ

• المزيد من الامركزية 	
ي نظام الحماية 

�ض
االجتماعية

3
وزارة العمل 

والشؤون 
االجتماعية

معرفة غ�ي 
مكتملة

• توف�ي التمويل 	
الأنشطتها المختلفة

• ض البنية 	 تحس�ي
دارية  االإ

واللوجستية 
لعملها.

• إنفاذ قانون الحماية 	
االجتماعية لعام 

2014
• ض آليات 	 تحس�ي

االستهداف 
• توف�ي الموارد المالية 	

لتنفيذ برامج الحماية 
االجتماعية
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ت
أصحاب 
المصلحة

المعرفة 
بالحماية 
االجتماعية

القضايا الرئيسة 
بالنسبة الأصحاب 

المصلحة

الموقف بشأن الحماية 
االجتماعية

وزارة المالية4
معرفة غ�ي 

مكتملة

• توف�ي الموارد 	
المالية للدولة 

نفاق  لتمويل االإ
العام.

• الحماية مكلفة ويمكن 	
توجيه الموارد المالية 

إل وجهات أك�ش 
إنتاجية.

وزارة التخطيط5
معرفة غ�ي 

مكتملة

• تطوير الخطط 	
االقتصادية لعموم 

البلد
• عادة 	 التخطيط الإ

إعمار وتنمية 
رة  المناطق المت�ض

من العمليات 
العسكرية

• ض نظام الحماية 	 تحس�ي
االجتماعية من أجل 
التخفيف من الفقر

• تأسيس الصندوق 	
االجتماعي للتنمية

• ض نظام 	 تحس�ي
االستهداف

وزارة الصحة6
معرفة غ�ي 

مكتملة

• توف�ي التمويل 	
الأنشطتها المختلفة

• ض البنية 	 تحس�ي
دارية  االإ

واللوجستية 
لعملها.

• ض نظام 	 تحس�ي
الرعاية الصحية 

االأولية.
• االإصاح الصحي 	

والامركزية ونقل 
الصاحيات إل 

ي 
دوائر الصحة �ض

المحافظات)*(

• ض 	 إعادة نظام التأم�ي
الصحي الحكومي 

ض االأهىي  والتأم�ي
وصندوق النظام 
االجتماعي الأفراد 

المجتمع من خال 
حه  قانون تق�ت

الوزارة)**(.
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ت
أصحاب 
المصلحة

المعرفة 
بالحماية 
االجتماعية

القضايا الرئيسة 
بالنسبة الأصحاب 

المصلحة

الموقف بشأن الحماية 
االجتماعية

7
حكومة إقليم 

كردستان
معرفة غ�ي 

مكتملة

• مواجهة االأزمة 	
قليم. ي االإ

المالية �ض
• معالجة البطالة.	
• توف�ي الموارد 	

المالية لعملها.
• ض االتفاقات 	 تحس�ي

المالية والنفطية 
مع الحكومة 

االتحادية

• مواجهة موجات 	
ي 

وح واللجوء �ض ض ال�ض
قليم االإ

8

الحكومات 
ي 

المحلية �ض
المحافظات غ�ي 
المنتظمة بإقليم

معرفة غ�ي 
مكتملة

• توف�ي التمويل 	
ي 

الستثماراتها �ض
البنية التحتية.

• زيادة صاحياتها 	
وتخفيف القيود 

المركزية.
• ض مستوى 	 تحس�ي

الخدمات العامة.

• توسيع قاعدة 	
ض بالحماية  المشمول�ي

االجتماعية.
• توف�ي المزيد من 	

ي مجال 
الصاحيات �ض

االستهداف

ي 2015، ص3 
)*( وزارة الصحة، اجتماع اللجنة االستشارية الفنية  20 كانون الثا�ض

http://bit.ly/2rJ4iOe
ي معالجة أزمات الحكومة، ص 81 

ي وزارة الصحة(، بحوث �ض
 )**( صاح ش�ب )المستشار �ض

http://bit.ly/2rJfLxb
المصدر: نتائج جلسات المناقشات الجماعية.
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4-2  أصحاب النفوذ 

وهــم االأشــخاص أو المجموعــات الذيــن يتمتعــون بنفــوذ يُتيــح لهــم منــع اتخــاذ قــرار ذي صلــة 
بالحمايــة االجتماعيــة وبرامجهــا أو تعديلــه وهــم:

ــد . 1 ض التقاع ــ�ي ــة وأن قوان ، وبخاص ض ــ�ي ــ�ي الداعم ــن غ ــوا م ــن أن يكون ــون يُمك الموظف
والحمايــة االجتماعيــة تضمنــت اســتقطاعاً إضافيــاً مــن رواتبهــم، فضــاً عــن أّن الحــد 
ي يقدمهــا النظــام تفــوق مــا يمكــن أن يحصــل عليــه الموظفــون 

االأد�ض للمعونــة الــ�ت
ــوق  ــى س ــلبية ع ــات س ــه تداعي ــون ل ــن أن تك ــر يمك ــذا االأم ــاً، وه ــون حديث المعين

ــراد للعمــل.  العمــل واســتعداد االأف

: منظــم وغــ�ي منظــم، وان . 2 ض القطــاع الخــاص: ينقســم القطــاع الخــاص عــى قســم�ي
كان حجــم االأخــ�ي غــ�ي واضــح، إال أنَّ الدالئــل تشــ�ي إل أنَّــه االأكــ�ب حجمــاً، واالأكــ�ش 
ــد النظــر إل نشــاط القطــاع الخــاص بحســب القطــاع  ــوة العمــل. وعن اســتيعاباً لق
ــا  ــاطه مقاس ــى نش ــة ع ــي المهيمن ــة ه ــطة الخدمي ــان االأنش ــه، ف ــط في ــذي ينش ال
بإســهامه بالناتــج المحــىي غــ�ي النفطــي، وعــى وفــق بيانــات عــام 2014 يُســهم قطــاع 
ــه قطــاع  ــج، يلي ــن هــذا النات ــارات بحــوالي 19.5% م ــات العق ض وخدم ــ�ي ــال والتأم الم
ــرد  ــة والمف ــارة الجمل ــييد )18.8%(، وتج ــاء والتش ــات )19.0%(، فالبن ــل والمواص النق
ــوالي  ــهم بح ــا تُس ــة فإنه ــا الصناع ــي )13.3%(، أم ــاع الزراع ــادق )18%(، فالقط والفن
ــاص  ــاع الخ ــة للقط ــطة االقتصادي ــب االأنش ــز أغل ــد ترك ــام تؤك ــذه االأرق 3.4%، وه
ــع والبعيــد عــن المخاطــرة، وأيضــاً البعيــد عــن  وعــات ذات المــردود الري ي المرش

�ض
ض العمــل. ــ�ي امــات تجــاه قوان ض االل�ت

ي الدفــع باتجــاه . 3
االتحــادات والنقابــات المهنيــة والعماليــة: تشــارك النقابــات المهنيــة �ض

ــث شــاركت  ــه، حي ــة وأرضيات ــة االجتماعي ــدة تعــزز نظــام الحماي ض جدي ــ�ي ي قوان
ــ�ض تب

ي أعــداد قانــون العمــل الجديــد، وشــاركت نقابــة الصيادلــة بإعــداد 
نقابــات العمــال �ض

وع قانــون الضمــان الصحــي الجديــد)75(. مســودة مــرش

المنظمــات الدوليــة، إذ إنَّ بعــض هــذه المنظمــات وبخاصــة صنــدوق النقــد الــدولي . 4
ايــدًا مــع ازديــاد حاجــة الحكومــة العراقيــة إل  ض والبنــك الــدولي بــدءا يحــوزان نفــوذاً م�ت
همــا تســهيات ائتمانيــة تحتاجهــا الحكومــة لتمويــل  الدعــم المقــدم منهمــا، وتوف�ي
وعــات” الموازنــة العامــة، وبالفعــل فقــد تأكــد هــذا النفــوذ  ي “مرش

العجــز المتنامــي �ض
ي موازنــة العــراق االتحاديــة لعــام 2017، وتُمكــن الصنــدوق مــن إنفــاذ بعــض وجهات 

�ض
نظــره فيهــا.

الميسورون ال يدعمون النظام وبخاصة من ال ورثة لهم.. 5

)http://www.iraqipharm.com/?p=1068( وع قانون الضمان الصحي �ضي العراق 75  نقابة الصيادلة، مرش



72

جدول )6( أصحاب النفوذ من أصحاب المصلحة: خالصة القضايا والمواقف

ت
أصحاب 
المصلحة

المعرفة بالحماية 
االجتماعية

القضايا الرئيسة بالنسبة 
الأصحاب المصلحة

الموقف بشأن الحماية 
االجتماعية

الموظفون1

اً عن  ال يعرفون كث�ي
الحماية االجتماعية.

االعتقاد أنها مساعدة 
من الدولة.

إنها ليست ضمن 
حقوقهم االأساسية.

ي التقاعد.
إنها تع�ض

• تخفيض 	
االستقطاعات من 

رواتبهم

• ضمان حقوقهم 	
ي صناديق 

�ض
التقاعد

2
القطاع 
الخاص

إنها تكلفة إضافية 
عليهم.

إنها مسؤولية الدولة 
وليست مسؤوليتهم.

• ض بيئة 	 تحس�ي
االأعمال 

القانونية 
واالقتصادية.

• حماية 	
المنتجات 

الوطنية.
• ائب 	 خفض ال�ض

والتعريفات 
الكمركية.

• تعظيم 	
أرباحهم

عدم تحملهم مسؤولية 
تمويل نظام الحماية 

االجتماعية

3

االتحادات 
والنقابات 
المهنية 
والعمالية

اً عن  ال يعرفون كث�ي
الحماية االجتماعية.

• توسيع نطاق 	
االنتساب.

• توف�ي الموارد 	
الأنشطتهم.

• توف�ي الحماية 	
االجتماعية 

الأعضاء النقابات 
واالتحادات 

العمالية.
• توف�ي نظام 	

الضمان الصحي.
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ت
أصحاب 
المصلحة

المعرفة بالحماية 
االجتماعية

القضايا الرئيسة بالنسبة 
الأصحاب المصلحة

الموقف بشأن الحماية 
االجتماعية

4
المنظمات 

الدولية

اً عن  يعرفون كث�ي
الحماية االجتماعية

اً عن  ال يعرفون كث�ي
ي 

الحماية االجتماعية �ض
العراق

• إصاح وتكييف 	
ي 

االقتصاد العرا�ت
وزيادة إسهام القطاع 

ي النشاط 
الخاص �ض

االقتصادي.
• ض قدرته 	 تحس�ي

التسديدة للديون 
الخارجية.

• اماته 	 ض إيفاء العراق بال�ت
كات  تجاه الرش

النفطية.
• تنفيذ برامج فاعلة 	

تتطابق ورؤاها

• ض أرضيات 	 تحس�ي
الحماية 

ي 
االجتماعية �ض

العراق الستيعاب 
نتائج االإصاحات 

االقتصادية 
السلبية.

5
المنظمات 

غ�ي 
الحكومية

معرفة غ�ي مكتملة
• توسيع نطاق عملها.	
• توف�ي التمويل الازم 	

الأنشطتها.

• مساعدة الفئات 	
االأك�ش حاجة.

6
القادة 

العشائريون 
والدينيون

اً عن  ال يعرفون كث�ي
الحماية االجتماعية.

• تعزيز التماسك 	
العشائري.

• ي 	
االنتخابات والرغبة �ض

. لعب دور سياسي

• إيجاد صناديق 	
مساعدة 
عشائرية.
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4-3  المستفيدون

ــة الشــمول  ــة، إال أنَّ عملي ــة االجتماعي ــن لنظــام الحماي ــة المؤيدي ي مقدم
يعــد المســتفيدون �ض

ــردي إل الشــمول  ــن الشــمول الف ــة الشــمول م ــل آلي ــة نتيجــة تعدي ي تواجــه مشــاكل جدي
ــ�ت ال

ــر  ــة لتطوي ــات المعارض ــؤالء إل الفئ ــرك ه ــذا يتح ــر، ل ــار الفق ــر االعتب ــذ بنظ االأ�ي، واالأخ
ي حالــة كونهــم يســتحقون الشــمول. ويوضــح الشــكل 

النظــام مــع اســتبعادهم مــن الشــمول �ض
. ي ــ�ب )5( نطــاق الشــمول والمســتفيدين عــى نحــو تقري

ي العراق
شكل )5( نطاق الحماية االجتماعية �ف

العّمال املضمونون

الشهداء والسجناء

العاطلون عن العمل

املتقاعدون

النازحون

املوظفون

الرعاية الصحية

البطاقة التموينية

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

غري مشمولنيمشمولون
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ي 
ــ�ت ــة ال ــة االجتماعي ــورة الحماي ــن فات ــزء م ــداد ج ــتعدين لس ــ�ي مس ــدون غ ــتفيدين يب إنَّ المس

ائــب مــن أجــل تحقيــق  ينبغــي عليهــم دفعهــا، وهــم غــ�ي مســتعدين أيضــا للقبــول بدفــع ال�ض
العدالــة، ويبــدون أيضــا أكــ�ش تفضيــاً للحصــول عــى دخــل مــن وظيفــة أو إعانــة حكوميــة.

ــم  ــم فه ــس لديه ــط لي ي والمختل
ــاو�ض ــاص والتع ــاع الخ ي القط

ض �ض ــ�ي ــال العامل ــب العم إنَّ أغل
صحيــح لفلســفة الضمــان االجتماعــي وأهدافــه وغاياتــه، لــذا فإنَّهــم يختــارون عــدم الضمــان 
طالمــا أنَّ االأمــر اختيــاري بالنســبة لهــم، وقــد يكــون ســبب ذلــك المســتوى التعليمــي للكثــ�ي 
منهــم، فضــاً عــن ضعــف برامــج التوعيــة والتثقيــف لعمــل دوائــر التقاعــد والضمــان االجتماعي 
للعمــال. وأكــ�ش مــن ذلــك نجــد كثــ�ي منهــم يفضــل تــرك رواتبهــم التقاعديــة بســبب ضآلتهــا 
ــة  ــة الحماي ــى هيئ ــاً ع ــكل عبئ ــذي يش ــر ال ــة، االأم ــة االجتماعي ــات الرعاي ــى إعان ــول ع والحص
االجتماعيــة)76(، ويجعلهــم يعارضــون أيّــة عمليــة إصــاح يمكــن أن تــؤدي إل اســتبعادهم مــن 
ــذه  ــرزت ه ــد ب ــال، وق ــي للعم ــان االجتماع ــام الضم ــن نظ ــتفادة م ــم باالس ــام وتلزمه النظ
ي يحصــل عليهــا االأفــراد مــن 

المعارضــة واضحــة عندمــا بــدأت عمليــة االســتبعاد التقديمــات الــ�ت
ي 

وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، ومــع ارتفــاع االأصــوات المناهضــة تراخــت وزارة العمــل �ض
قيــود الشــمول.

76  المفوضية العليا لحقوق االنسان، مصدر سبق ذكره، ص 135، ص 137
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جدول )7( المستفيدون من أصحاب المصلحة: خالصة القضايا والمواقف

ت
أصحاب 
المصلحة

المعرفة بالحماية 
االجتماعية

القضايا الرئيسة 
بالنسبة الأصحاب 

المصلحة

الموقف 
بشأن الحماية 

االجتماعية

1

الفقراء 
والمستفيدون 
من الحماية 
االجتماعية

اً عن الحماية  ال يعرفون كث�ي
االجتماعية.

االعتقاد أنها مساعدة من 
الدولة.

إنها ليست ضمن حقوقهم 
االأساسية.

• توف�ي االأمن 	
الشخىي 

والعام.
• محاربة الفساد.	
• دخل مستدام.	
• فرص عمل.	
• بطاقة تموينية.	
• استدامة 	

المساعدة 
الحكومية.

• تحقيق العدالة 	
االجتماعية.

توسيع أرضيات 
الحماية.

زيادة التحويات 
النقدية والعينية 

ي يحصلون 
ال�ت

عليها.
عدم ربط 
التحويات 

ام من  ض بأي ال�ت
طرفهم.

المتقاعدون 2

اً عن الحماية  ال يعرفون كث�ي
االجتماعية.

االعتقاد أنها مساعدة من 
الدولة.

إنها ليست ضمن حقوقهم 
االأساسية.

• ض 	 تحس�ي
الخدمات 
المقدمة 

لهم

• ض 	 استمرار تأم�ي
رواتبهم 

التقاعدية 
لهم والأ�هم 

من بعدهم.
• ض 	 تحس�ي

الخدمات 
التقاعدية 

وتقليل 
وقراطية. الب�ي
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ت
أصحاب 
المصلحة

المعرفة بالحماية 
االجتماعية

القضايا الرئيسة 
بالنسبة الأصحاب 

المصلحة

الموقف 
بشأن الحماية 

االجتماعية

العمال3

اً عن الحماية  ال يعرفون كث�ي
االجتماعية.

االعتقاد أنها مساعدة من 
الدولة.

إنها ليست ضمن حقوقهم 
االأساسية.

• دخل 	
مستدام.

• فرص عمل.	
• بطاقة 	

تموينية.

• توف�ي 	
المساعدة 
االجتماعية 

عند الحاجة.
• عدم إثقال 	

كاهلهم 
اكات. باالش�ت

الموظفون4

اً عن الحماية  ال يعرفون كث�ي
االجتماعية.

االعتقاد أنها مساعدة من 
الدولة.

إنها ليست ضمن حقوقهم 
االأساسية.

ي التقاعد.
إنها تع�ض

• تخفيض 	
االستقطاعات 

من رواتبهم

• ضمان 	
حقوقهم 

ي صناديق 
�ض

التقاعد

المصدر: 
نتائج حلقات النقاش الجماعية. 1

نتائج االستبيان.. 2

ة 4-4  ذوو الخ�ب

ي 
ات ذات صلــة، وهــم يتواجــدون �ض وهــم االأشــخاص الذيــن يمتلكــون معلومــات أو خــ�ب

ي المنظمــات غــ�ي الحكوميــة 
الحكومــة ووزاراتهــا، وقريبــاً مــن صنــاع القــرار وأصحــاب النفــوذ، و�ض

ــية  ــة والسياس ــا االقتصادي ــاه القضاي ــم تج ــم وتصوراته ــكل رؤاه ــة، وتُش ــات الدولي والمنظم
ــونه. ــذي يمارس ــ�ي ال ــة التأث ــا، نتيج ــرى، وتوجهاته ــات االأخ ــزًا للفئ محف



78

ة من أصحاب المصلحة: خالصة القضايا والمواقف جدول )8( ذوي الخ�ب

أصحاب 
المصلحة

المعرفة 
بالحماية 
االجتماعية

القضايا الرئيسة بالنسبة 
الأصحاب المصلحة

الموقف بشأن الحماية االجتماعية

ذوو 
ة الخ�ب

جيدة

• إعادة التفاوض مع 	
كات النفطية المرخصة  الرش

ي العراق.
للعمل �ض

• تنويع االقتصاد وتقليل 	
االعتماد عى النفط.

• تباين وجهات نظرهم 	
حول االإصاح االقتصادي 
ودور المنظمات الدولية 

فيه.
• تباين وجهات النظر 	

حول قضية المركزية 
والامركزية.

• إصاح العاقات المالية 	
ض الحكومة  والسياسية ب�ي

االتحادية و حكومة 
قليم. االإ

• مكافحة الفساد المالي 	
داري. واالإ

• ض النظام من خال 	 تحس�ي
تطوير آليات االستهداف 

والشمول.
• نفاق 	 ورة زيادة كفاءة االإ �ض

االجتماعي.
• داري 	 مكافحة الفساد المالي واالإ

ي النظام.
�ض
• تباين وجهات نظرهم 	

حول إصاح نظام البطاقة 
التموينية، إذ يؤيد بعضهم 

تنقيدها ويخالفه آخرون.
• إصاح القطاع الصحي وإيجاد 	

ض الصحي يمول  نظام للتأم�ي
ض المستفيدين  اكة ب�ي بالرش

والحكومة.

4-5  تحليل المواقف والعالقات

ترتبــط عمليــة صناعــة القــرار بشــأن الحمايــة االجتماعيــة- بوصفهــا سياســة عامــة- بتعــدد وتعقــد 
ض المــوارد  ، هنــاك القضايــا المرتبطــة بــإدارة النظــام، وتأمــ�ي ي

مشــكاتها، فعــى الصعيــد االإجــرا�أ
الماليــة الكفيلــة باســتمرار أنشــطته وتدفــق المــوارد الماليــة فيــه. فضــاً عــن المشــاكل المرتبطــة 
ــات  ــمول فئ ــاكل ش ــر، ومش ــن المخاط ــدد م ــة لع ــاب التغطي ــها، وغي ــة نفس ــات الحماي بأرضي

معينــة، أو اســتبعاد فئــات أخــرى.
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ة الناتجــة عــن انخفــاض أســعار  ــة االأخــ�ي ــة باالأزمــة االقتصادي ــة االجتماعي تأثــرت نظــم الحماي
اكات  ــط باالشــ�ت ــم ترب ي ل

ــ�ت ــة ال النفــط، فبعــد نمــو منافــع التقاعــد ومجمــل المنافــع الضماني
ــة مــن االإجــراءات منهــا:  ــب. وقــد اتجهــت الحكومــة إل انتهــاج جمل المرتبطــة بالروات

• ي  أثنــاء 	
نفــاق العــام، ومحاولــة عكــس االتجــاه الــذي ســارت عليــه �ض خفــض االإ

ض لديهــا والرواتــب  ســنوات الوفــرة الماليــة، عندمــا اتجهــت إل زيــادة رواتــب العاملــ�ي
ــة. التقاعدي

• ي القطــاع العــام 	
ض �ض تخفيــض ســن التوقــف عــن النشــاط االقتصــادي بالنســبة للعاملــ�ي

ــدو أن هــذه  ــه)77(، وعــى مــا يب ــد إجراءات ــاري أو تعقي ــد االختي وذلــك بوقــف التمدي
االإجــراءات قــد أتــت ثمارهــا ففــي الموازنــة االتحاديــة لعــام  كان هنــاك 287,533,4 
ي إحالــة 

موظفــاً أي اقــل بحــوالي 138,689 موظفــا عــن العــام الســابق، وهــو مــا يعــ�ض
ــة لعــام 2016()78(.  ي الدول

ض �ض ــ�ي هــؤالء عــى التقاعــد )حــوالي 4,6% مــن إجمــالي العامل
ي الموازنــة، واســتبعاد 

ض �ض وان كان الحديــث يــدور حــول عــدم إدراج جميــع الموظفــ�ي
موظفــي المؤسســات الممولــة ذاتيــاً، والذيــن يُقــدر عددهم بحــوالي 400 ألــف موظف. 
إال أنَّ ذلــك مرتبــط باالأعبــاء المفروضــة عــى الموازنــة العامــة وليــس بالتــوازن المــالي 

اماتهــا. ض لصنــدوق التقاعــد أو لقــدرة هيئــة التقاعــد الوطنيــة عــى الوفــاء بال�ت
• ض عمليــة اســتهداف نظــم الحمايــة االجتماعيــة، وبخاصــة ذلــك الــذي تُديــره 	 تحســ�ي

مــن خــال وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة.
• ي كانــت تقــدم بالمجــان، مثــل الخدمــات 	

رفــع رســوم بعــض الخدمــات العامــة الــ�ت
الصحيــة.

ســتاذ الجامعــي الــذي يصــل إل ســن التقاعــد )65 عامــا( 
أ

77  اتخــذت وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي قــرارا بتخيــ�ي اال
ض التقاعــد واالنتقــال إل جامعــة فتيــة مــن أجــل تمديــد خدمتــه. بــ�ي

78  موازنة العراق االتحادية 2016 و 2017.
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جدول )9(  أصحاب المصلحة: خالصة التأث�ي

ف
صني

الت

أصحاب المصلحة

حجم التأث�يالتصنيف

النهج 
المطلوب 
للتعامل 

معهم

جهة التدخل

لي
أو

وي
ثان

ً دا
 ج

ف
عي

ض

ف
عي

ض

ط
وس

مت

وي
ق

ً دا
 ج

وي
ق

رار
لق

ب ا
حا

ص
ا

**مجلس النواب
المنا�ة 
والمدافعة

المنظمات 
واالتحادات المهنية 

والعمالية.
المنظمات غ�ي 

الحكومية.

الحكومة 
)باالإجمال(

**
المنا�ة 
والمدافعة

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعية

**
المنا�ة 
والمدافعة

**وزارة المالية
المنا�ة 
والمدافعة

**وزارة التخطيط
المنا�ة 
والمدافعة

حكومة إقليم 
كردستان

**
المنا�ة 
والمدافعة

الحكومات المحلية 
ي المحافظات غ�ي 

�ض
المنتظمة بإقليم

**
المنا�ة 
والمدافعة
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ف
صني

الت

أصحاب المصلحة

حجم التأث�يالتصنيف

النهج 
المطلوب 
للتعامل 

معهم

جهة التدخل

لي
أو

وي
ثان

ً دا
 ج

ف
عي

ض

ف
عي

ض

ط
وس

مت

وي
ق

ً دا
 ج

وي
ق

وذ
نف

 ال
ب

حا
ص

أ

**القطاع الخاص

التوعية 
والتثقيف 
بأهمية 
الحماية 
االجتماعية

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعية.
المنظمات 

واالتحادات المهنية 
والعمالية.

المنظمات غ�ي 
الحكومية.

االتحادات 
والنقابات المهنية 

والعمالية
**

التوعية 
والتثقيف 
بأهمية 
الحماية 
االجتماعية

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعية.

المنظمات غ�ي 
الحكومية.

**الموظفون
التوعية 
والتثقيف

هيئة التقاعد 
الوطنية

**المنظمات الدولية
تحديد 
مجاالت 
التدخل

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعية.

وزارة التخطيط
المنظمات غ�ي 

الحكومية

المنظمات غ�ي 
الحكومية

**

التوعية
اكهم  إ�ش
ي برامج 

�ض
التوعية 
والتثقيف

الحكومة االتحادية
قليم حكومة االإ

المنظمات الدولية 
الداعمة

القادة العشائريون 
والدينيون

**

التوعية 
اكهم  وإ�ش
ي برامج 

�ض
الحماية

المنظمات 
واالتحادات المهنية 

والعمالية.
المنظمات غ�ي 

الحكومية.



82

ف
صني

الت

أصحاب المصلحة

حجم التأث�يالتصنيف

النهج 
المطلوب 
للتعامل 

معهم

جهة التدخل

لي
أو

وي
ثان

ً دا
 ج

ف
عي

ض

ف
عي

ض

ط
وس

مت

وي
ق

ً دا
 ج

وي
ق

ون
يد

تف
س

لم
ا

الفقراء 
والمستفيدون من 
الحماية االجتماعية

التوعية**

الحكومة
الحكومات المحلية

قليم حكومة االإ
المنظمات غ�ي 

الحكومية

التوعية**المتقاعدون 
هيئة التقاعد 

الوطنية

**العمال

التوعية 
والتثقيف 
بأهمية 
الحماية 
االجتماعية

وزارة العمل 
والشؤون 
االجتماعية.
المنظمات 

واالتحادات المهنية 
والعمالية.

المنظمات غ�ي 
الحكومية.

اء
�ب
خ

ال

**

التوعية 
والتثقيف 
بأهمية 
الحماية 
االجتماعية

المنظمات الدولية
الحكومة االتحادية 

قليم وحكومة االإ
مجلس النواب 

االتحادي
مجلس نواب 

قليم االإ



83

الفصل الخامس
تحليل المواقف واالستنتاجات والتوصيات

5-1 خالصة 

• ــن 	 ــة ع ــة االجتماعي ــزل الحماي ــن ع ــة: ال يُمك ــة االجتماعي ــة للحماي ــة المتكامل البيئ
اتيجيات واضحــة  ي ظــل اســ�ت

ــه إال �ض ــر ال يُمكــن ضمان ــة، وهــو أم ــة االقتصادي التنمي
ــق  ي تنبث

ــ�ت اتيجيات ال ــ�ت ــود واالس ــد الجه ــتدام، وتوحي ــو المس ــة والنم ــق التنمي تحق
ــق  ــة بتحقي ــج الكفيل ــان النتائ ــل ضم ــن أج ــاءلة م ــة ومس ــل ورقاب ــات عم ــا آلي عنه
ــل  ي تُفّع

ــ�ت ــة ال ــر البيئ يعــات، وتطوي ــر الترش ــن خــال: تطوي ــي، م ــل االجتماع العم
ــي. ــل االجتماع ــة العم ــز ثقاف ــات، وتعزي يع ــذه الترش ــا ه فيه

• ة مــن 	 ي النظــام فئــات كبــ�ي
ي العــراق، إذ يســتث�ض

تشــوه نظــام الحمايــة االجتماعيــة �ف
ي المرتفــع وتراجــع 

ي القطــاع غــ�ي المنظــم، فضــاً عــن أن النمــو الســكا�ض
ض �ض العاملــ�ي

ــة،  ــات المحتاجــة للحماي ــد مــن االســتبعاد للفئ ــة يمهــدان لمزي ــة المالي قــدرة الدول
ض سياســة التشــغيل والسياســة االجتماعيــة. وهــذا مــا يمهــد للتناقــض بــ�ي

• ي العــراق هــو 	
ــة �ض ــة االجتماعي ــا يؤخــذ عــى نظــام الحماي ــتجابة: م ــة واالس المرون

ي القطاعــات المختلفــة، 
ض الوظائــف �ض عــدم المرونــة، فهــو ال يوفــر إمكانيــة الحــراك بــ�ي

إذ ال يُمكــن نقــل الحقــوق التقاعديــة مــن القطــاع العــام إل القطــاع الخــاص، 
ي 

ض �ض ــة مــن المســتبعد بالنســبة للموظفــ�ي ــا التقاعدي وبالعكــس، وتجعــل هــذه المزاي
ــال. ي االنتق

ــروا �ض ــي أن يفك القطــاع العــام والحكوم

• ي صلــب 	
المحتــوى الســياسي العــاىلي للنظــام: عــى الرغــم مــن أن الحمايــة تقــع �ض

السياســة االجتماعيــة، إذ تعــد قضيــة تنمويــة وحقوقيــة بالدرجــة االأســاس، إال أنَّ مــا 
ي العــراق هــو تسييســه المفــرط، وهــو مــا 

يؤخــذ عــى نظــام الحمايــة االجتماعيــة �ض
. ض أدى إل إربــاك النظــام وتجزئتــه وتفــاوت التقديمــات الممنوحــة للمشــمول�ي

• تشــجيعاً 	 أكــ�ش  العــراق  ي 
�ض القائــم  الحمايــة  نمــط  إنَّ  االســتهالكية:  الحمايــة 

نتــاج. االإ يثبــط  أن  إل  ويميــل  لاســتهاك، 

• اً: إذ يُمكــن أن 	 إن اســتمرار توســيع أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة يُعــد تحديــاً كبــ�ي
يتفاقــم هــذا التحــدي مــع اســتنفاذ الهبــة الســكانية، وبــدء التحــول باتجــاه مجتمــع 

. ض أقــل شــبابية، وزيــادة متوســط العمــر ونســبة المســن�ي
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• االســتدامة: إذ ال توجــد آليــة منتجــة ومســتدامة لمــوارد صناديــق التقاعــد والضمــان 	
االجتماعــي، فضــاً عــن تحملهــا عواقــب القــرارات الحكوميــة المتعلقــة بإلحــاق بعض 

ي ســنوات خدمتهــا.
ي تقديــم توقفــات تقاعديــة �ض

ي لــم تســهم �ض
الفئــات الــ�ت

5-2: تحليل المواقف 

ــي  ــان االجتماع ــة والضم ــة االجتماعي : يتحــدد دوام النظــام الخــاص بالحماي ــاىلي ــف الم الموق
ي صناديــق الضمــان االجتماعــي المختلفــة، 

عــى القــدرة عــى إدامــة الوضــع المــالي الســليم �ض
ــة ومؤسســات التقاعــد  ــا: الحكوم ــن أصحــاب المصلحــة هم ض م ــ�ي ض بجهت وهــذا الموقــف رهــ�ي

ــة.  ــان الفاعل والضم

، إذ  ــالي ــا الم ض بوضعه ــة رهــ�ي ــة االجتماعي ــا مــن نظــام الحماي ــإنَّ موقفه ــة ف وبالنســبة للحكوم
ي أوقــات العــوز المــالي 

ي أوقــات الوفــرة الماليــة، وتكــون أكــ�ش بخــاً �ض
يُمكــن أن تكــون ســخية �ض

نفــاق مثلمــا هــو حاصــل منــذ عــام 2014. ــات االإ وانخفــاض أســعار النفــط وتزاحــم أولوي

أمــا بالنســبة لمؤسســات الضمــان والتقاعــد الوطنيــة فــإنَّ االأمــر يعتمــد عــى الحســاب االكتواري 
ء جــداً، مــع رفــع ســقف  لصناديــق التقاعــد المختلفــة، إذ إنَّ الوضــع المــالي لهــذه الصناديــق سي
اماتهــا  ض ض ال�ت ي قدرتهــا عــى االســتمرار بتأمــ�ي

ــر ســلباً �ض ــذي أث ــة االأمــر ال التقاعــد لموظفــي الدول
ــرط  ــخاء المف ــة الس ــق نتيج ــذه الصنادي ــاس ه ــن إف ــث ع ــري الحدي ــتفيدين. ويج ــاه المس تج
ي لعــام 2006، وبمــا يفــوق قــدرة صنــدوق التقاعــد عــى 

الــذي تضمنــه قانــون التقاعــد الوطــ�ض
تمويلهــا. 

ي تحقيــق االأمــن 
: هنــاك عــدم إدراك ســياسي الأهميــة الحمايــة االجتماعيــة �ض الموقــف الســياسي

ــن  ــ�ي م ــ�ب بكث ــي أك ــر ه ــاواة والفق ــدم المس ــة لع ــة العالي ــي، وأن الكلف ــتقرار المجتمع واالس
ي حالــة توســيع 

ي شــكلها الحــالي أو �ض
ي تتطلبهــا الحمايــة االجتماعيــة، ســواًء �ض

الكلفــة الماليــة الــ�ت
ي االســتقرار المجتمعــي.

ي عمليــة التنميــة و�ض
نَّهــا اســتثمار بالــغ االأهميــة �ض

أرضياتهــا. الأ

ي 
ي البلــد، إال أنَّ الخلــل �ض

ي سياســة اجتماعيــة فاعلــة يُمكــن أن تكــون عامــل اســتقرار مهــم �ض
إنَّ تبــ�ض

ي تفتقــر إل البعــد االجتماعــي كونهــا 
ي الموازنــة العامــة الــ�ت

الموقــف الســياسي  يظهــر بوضــوح �ض
ي 

ض النهــج الســياسي الــذي تتبنــاه الحكومــة. وتظهــر المواقــف السياســية �ض ، وتبــ�ي خيــار ســياسي
ي تعمــل 

ي البيئــة القانونيــة الــ�ت
ي تؤثــر �ض

يعــي الــذي يمارســه مجلــس النــواب، والــ�ت الــدور الترش
فيهــا الحمايــة االجتماعيــة.
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الموقــف االجتماعــي: أشــارت الدراســة عــدم اكتمــال المعرفــة لــدى فئــات المجتمــع بالحمايــة 
ــأدوار أصحــاب المصلحــة فيهــا، والركــون إل فكــرة مخطــوءة حــول  االجتماعيــة وبأهميتهــا، وب

ي حجــم هــذه المســؤولية.
مســؤولية الدولــة عنهــا، والمبالغــة �ض

ي صناعــة السياســة االجتماعيــة، لــذا فــإنَّ 
وقراطيــة دوراً مهمــاً �ض داري: تلعــب الب�ي الموقــف االإ

ــة  ــام الحماي ي نظ
ــر �ض ــن أن تؤث ــات يمك ي سياس

ــ�ض ــؤدي إل تب ــن أن ت ــة يمك ــذه الفئ ــف ه مواق
ــر  ــن أن تؤث ــال يمك ــبيل المث ــى س ــه. فع ــه، أو المركزيت ــزز مركزيت ــن أن تع ــة، ويُمك االجتماعي
وعــات  ي والمرش

ي صياغــة الموقــف بشــأن إعــادة هيكلــة مؤسســات التمويــل الــذا�ت
وقراطيــة �ض الب�ي

ــن  ات االآالف م ــرش ــ�ي ع ــم مص ي حس
ــيع�ض ــذي س ــر ال ــا، االأم ة وخصخصته ــ�ش ــة المتع الصناعي

ي هــذه المؤسســات، فضــاً عــن أن هنــاك توجهــا نحــو تســليع الخدمــات االجتماعيــة 
ض �ض العاملــ�ي

والصحيــة كنتيجــة لهيمنــة الرؤيــة التقشــفية، وهــو مــا قامــت بــه بالفعــل وزارة الصحــة، ولهــذا 
فقــد حــرم مــن ال يســتطيع الدفــع مــن هــذه الخدمــات.

ي 
ي نظــام الحمايــة االجتماعيــة مــن نقــص شــديد �ض

غيــاب المعلومــات والبيانــات: يعــا�ض
ــة،  ــ�ي الحكومي ــة أم غ ــا المؤسســات الحكومي ه ي تنرش

ــ�ت ــك ال ــات، ســواء تل ــات والبيان المعلوم
االأمــر الــذي يصعــب عمليــات البحــث والتحليــل والتقويــم، فضــاً عــن أن وجــود هــذه البيانــات 
ي حمــات المنــا�ة 

قنــاع المحايديــن مــن أصحــاب المصلحــة، ويمكــن أن يســتخدم �ض يمهــد الإ
ــة. ي تتبناهــا المنظمــات غــ�ي الحكومي

ــ�ت ــة ال ــة االجتماعي امــج الحماي ل�ب
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5-3 التوصيات

تقدم الدراسة التوصيات االآتية:

قليم والحكومات المحلية 5-3-1  إىل الحكومة االتحادية وحكومة االإ

ي نظام للحماية االجتماعية يضع االعتبارات االآتية:
ينبغي أن يتم تب�ض

ــاً أســمى، تتحمــل فيهــا  ــة بوصفهــا هدف ــة االجتماعي ــق العدال ــة: إنَّ يعمــل عــى تحقي العدال
ــة. ــة االجتماعي ــق الحماي ــ�ب مــن المســؤولية لتحقي ــة الجــزء االأك الدول

ي 
ــة �ض ــاب المصلح ــكاته ورؤى أصح ــد ومش ــع البل ــة لواق ــى رؤي ي ع

ــ�ض ــث تنب ــة: بحي الواقعي
ي مــر بهــا البلــد إل إحــداث تبــدالت اجتماعيــة 

الموضــوع، فقــد أدت الظــروف االســتثنائية الــ�ت
ة التاريخيــة  مــكان االعتمــاد عــى الخــ�ب ي أغلــب المناطــق، ولــم يعــد باالإ

واقتصاديــة وسياســية �ض
ي التعامــل معهــا، بــل ينبغــي رصــد هــذه التبــدالت والتعامــل معهــا، فعــى ســبيل 

القديمــة �ض
ســامية )داعــش( لبعــض المحافظــات  المثــال أدى احتــال مــا يســمى بتنظيــم الدولــة االإ
ي بنيتهــا االقتصاديــة، وقــوض اقتصادهــا 

)الموصــل وصــاح الديــن واالنبــار( إل التأثــ�ي �ض
ت بنيــة العمالــة، ومتطلبــات الحمايــة االجتماعيــة بالنتيجــة وجعلهــا  الصناعــي، ومــن ثــم تغــ�ي

ــة. ي توفرهــا الحكوم
ــ�ت ــف ال ــادًا عــى الوظائ أكــ�ش اعتم

الشمولية: أي أن تكون شاملة لجميع السكان والأنواع أنظمة الحماية وبخاصة:

• الضمــان الصحــي مــن خــال وضــع سياســة واضحــة وفاعلــة لتطويــر نظــام الرعايــة 	
ي البــاد.

الصحيــة �ض
• ض عى الحماية االجتماعية. 	 ض حصول العمال غ�ي المنظم�ي تأم�ي
• ض بالحماية االجتماعية.	 شمول النازح�ي
• ي الخارج. 	

ض �ض ض العراقي�ي إيجاد آليات لرصد أحوال الاجئ�ي
• إدماج منظومة الحماية االجتماعية بعملية التنمية المستدامة.	

ي عى نظام وسياسات تقوم عى االستدامة المالية.
االستدامة المالية: إن تنب�ض

ي التطبيق.
الفاعلية: أي أن تحقق االأهداف المرجوة بكفاءة �ض

الجاذبيــة السياســية: بحيــث تقــوم عــى أســاس توافــق مــع السياســات االقتصاديــة ممــا يقنــع 
الحكومــة ومجلــس النــواب بأهميتهــا وتوافقهــا مــع االأهــداف العامــة.
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ض الحمايــة والضمــان االجتماعــي وإنفاذهــا عــى  الحوكمــة: ينبغــي أن يتــم تطبيــق قوانــ�ي
ي مجــال القطــاع الخــاص المنظــم وغــ�ي 

الجميــع، وتعزيــز آليــات الرصــد والمســاءلة وبخاصــة �ض
المنظــم.

ــم  ــن أه ــة وم ــة االجتماعي ــام الحماي ــ�ب للنظ ــة أك ــاء مرون ــي إعط ــتجابة: ينبغ ــة واالس المرون
ــا: ــل عليه ــن العم ي يمك

ــ�ت المناطــق ال
• ــام إل 	 ــاع الع ــن القط ــة م ــوق التقاعدي ــل الحق ــهيل نق ــام وتس ــة النظ ــادة مرون زي

ــاص. ــاع الخ القط
• ــوق 	 ي س

ــة �ض ض الفاعل ــ�ي ــج العاطل ــات دم ــة والي ــة المؤقت ــات البطال ض إعان ــ�ي ــع ب الجم
ــن  ــال م ــع العم ــا يمن ــب، بم ــف والتدري ــات التوظي ــ�ي خدم ــال توف ــن خ ــل م العم
ــن  ــد أد�ض م ض ح ــ�ي ــن تأم ــاً ع ــم، فض ــ�ي المنظ ــل غ ي العم

ــول �ض ــرار إل الدخ االضط
ــل. ــات التعط ي أوق

ــل �ض الدخ
• توحيد جهود الحماية المتماثلة تحت مظلة واحدة.	

ــا السياســية،  ــق فصــل الشــأن االجتماعــي عــن القضاي : عــن طري ــياسي ــوى الس ــة المحت تدني
يعيــة والقانونيــة للحمايــة االجتماعيــة، بمــا يكفــل إعمــال الحقوق  فضــاً عــن تعزيــز البنيــة الترش

والواجبــات.

ــة  نتــاج مــن خــال نظــام الحماي ض العمــل واالإ نتاجيــة: ينبغــي أن يصــار إل تحفــ�ي ــة االإ الحماي
ط وجــود قطــاع خــاص حــركي واقتصــاد غــ�ي ريعــي. االجتماعيــة، لكــن ذلــك يشــ�ت

ي مهــم، ينبغــي تعزيــز 
: إن موضوعــة الحمايــة االجتماعيــة هــي موضــوع وطــ�ض ي

الحــوار الوطــ�ف
اك فئــات المجتمــع ليكــون لهــا رأي فيــه، فضــاً عــن أن الــوزارات المعنيــة  الحــوار فيــه، وإ�ش
)الماليــة، التخطيــط العمــل والشــؤون االجتماعيــة، الصحــة( وأن يكــون هنــاك آليــات للتنســيق 
اك منظمــات أصحــاب العمــل  حــول أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة. والبــد هنــا مــن ضمــان إ�ش

ومنظمــات العمــال واتحاداتهــم والنقابــات المهنيــة.

، بحيــث تعطــى  المزيــد مــن الالمركزيــة: البــد مــن تحويــل النظــام إل نظــام المركــزي تنافــ�ي
، ســواء مــن حيــث االأرضيــات والتمويــل وســبل  ي

ي بنــاء نظامهــا الحمايــا�ت
لــكل محافظــة الحريــة �ض

دارة. االإ
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ــة  ــع نظــام الحماي ــي لدراســة واق ــة البحــث العلم ــز عملي ــن تعزي ــد م ــل: الب ــث والتحلي البح
ي منهــا، وان تعــ�ض بعــض تلــك الدراســات بقيــاس أثــر 

ي يعــا�ض
االجتماعيــة والمشــكات الــ�ت

ــل  ــراء التحلي ــام. وإج ــى النظ ــا ع ــم نتائجه ــة( وتقوي ــة والنقدي ــة )المالي ــات الحكومي السياس
ــة  ــد تكاليــف الحماي ــق التقاعــد،  فضــاً عــن إجــراء دراســات معمقــة لتحدي ــواري لصنادي االكت
ــا  ــة، كم ــل الدولي ــة العم ــاص بمنظم ــع الخ ــم الري ــول التقوي ــتخدام بروتوك ــة باس االجتماعي

ــة. ــة االجتماعي ــ�ض بالحماي ي يُع
ــ�ش ــز بح ــيس مرك ــات بتأس ــدى الجامع ــه إح ــن توجي يمك

ي والمنظمات غ�ي الحكومية
5-3-2  إىل المجتمع المد�ف

• اكــة عــى 	 ــة: ينبغــي أن تتــم الرش ــة االجتماعي ــة مــن اجــل الحماي اكــة الوطني ال�ش
ض  ــ�ي كاء الداعم ــرش ــار ال ــري اختي ــ�ض ان يج ــة، بمع ــاب المصلح ــل أصح ــاس تحلي أس
هــم  ي العمليــة، وتأث�ي

للحمايــة االجتماعيــة بطريقــة شــفافة، عــى وفــق إســهامهم �ض
ي عمليــة االختيــار عــى أســس سياســية، عــى أن تضــم هــذه 

فيهــا، وأن ال تنبــ�ض
ــة  ــة ومهني ــخصيات نقابي ــار، وش ض كب ــ�ي ض حكومي ــؤول�ي ض ومس ــي�ي ــادة سياس ــة ق اك الرش
ــن. ــال دي ض ورج ــ�ي ، وإعامي ض ــ�ي ض مدني ــط�ي ــال، وناش ــال أعم ــة، ورج ــادات صناعي واتح

• ــتخدام 	 ــن اس ــالت، ويمك ــاء العام ف النس ــ�ي ــة ب ــة وبخاص ــة العمالي ــز الثقاف تعزي
عــام ووســائل التواصــل االجتماعــي لتعزيــز هــذه الثقافــة والتوعيــة  وســائل االإ

ــه. ــة ب ــا المرتبط ــة والقضاي ــة االجتماعي بالحماي

• الرصــد والتقويــم: البــد للمنظمــات غــ�ي الحكوميــة واالتحــادات العماليــة والنقابــات 	
المهنيــة أن تطــور قدراتهــا عــى رصــد سياســات الحمايــة االجتماعيــة، وتقويــم نتائــج 
السياســة ورصــد مــا إذا كانــت الفئــات الهشــة تتمتــع بالحــد االأد�ض االآمــن مــن الدخــل 
ض آليــات االســتهداف، لــذا فــإنَّ عليهــا أن تتجــه إل بنــاء  والرعايــة الصحيــة، وتحســ�ي

ض وصياغتهــا. امــج والقوانــ�ي ي مجــاالت الرصــد والتقويــم والتحليــل لل�ب
القــدرات �ض

• الحكوميــة 	 غــ�ي  المنظمــات  عــى  الحمايــة االجتماعيــة:  أجــل  التحالــف مــن 
واالتحــادات العماليــة والنقابــات المهنيــة أن تســعى إل بنــاء تحالفــات أو شــبكات مــن 
ــة  ــة، وممارســة الضغــط عــى الحكوم ــة االجتماعي ــة الحماي ي قضي

أجــل المدافعــة �ض
ــل  ــن أج ــة م ــات المحلي ــم والحكوم قلي ــة االإ ــواب والحكوم ــس الن ــة ومجل االتحادي
ض ظــروف العمــل  ي المجتمــع، وتحســ�ي

ة �ض ي صالــح الفئــات الهشــة والفقــ�ي
التــ�ف �ض

ــم. ــ�ي المنظ ــاع غ ــاحة القط ــص مس ــة، وتقلي يعي ــة الترش والبيئ
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• نَّ 	
ي االتحــادات والنقابــات العماليــة والمهنيــة: الأ

المزيــد مــن الديمقراطيــة �ف
ي 

ي �ض ي الدفــاع عــن حقــوق العمــال والتأثــ�ي االيجــا�ب
قيــام هــذه المنظمــات بدورهــا �ض

مســارات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية لــن يكــون مــن دون منظمــات 
عماليــة ديمقراطيــة ومســتقلة، لــذا فــإنَّ عــى الحركــة العماليــة أن تتجــاوز الخافــات 

ــا العمــال. ــه جهودهــا نحــو قضاي واالنقســامات داخلهــا، وأن تتجــه إل توجي

5-3-3  إىل المنظمات الدولية

ة الدوليــة لتيســ�ي االنتقــال إل نظــام حمايــة اجتماعيــة فاعــل  إن العــراق يحتــاج أيضــا إل الخــ�ب
ة  ــ�ب ــة إل خ ــراق بحاج ــإنَّ الع ــذا ف ــاح. ل ــة بنج ــة االنتقالي ــاوز المرحل ــات، وتج ــع االأرضي ومتس
ي 

منظمــة العمــل الدوليــة لتقويــم نظــام الحمايــة االجتماعيــة، ومعالجــة الثغــرات العديــدة �ض
ي هــذا المجــال، فضــاً 

اتهــا الواســعة �ض حــات العلميــة المبنيــة عــى خ�ب أرضياتــه، وتقديــم المق�ت
عــن عمليــة بنــاء القــدرات للمؤسســات القائمــة عــى الحمايــة االجتماعيــة.
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، واشــنطن، 2012 ــدولي 2013-2016، البنــك ال

ــار 	  ــاح واالآث ــة لاإص ــات العام ــية والتوجيه ــا الرئيس ــراق: القضاي ي الع
ــد �ض ،  التقاع ــدولي ــك ال البن

)http://siteresources.worldbank.org/.../PensionsExSummArab( عليــه  تبــة  الم�ت الماليــة 

َح  بقيمــة 1,2 مليــار د. أ. إل جمهوريّة 	 
، وثيقــة برنامــج لقــرض مقــ�ت نشــاء والتعمــ�ي البنــك الــدولي لاإ

ي حــال 
العــراق، 17 كانــون االأول/ديســم�ب 2015: مــن أجــل تمويــل برنامــج تحقيــق االســتقرار المــالي �ض

http://( .ي تملكهــا الدولــة
الطــوارئ وضمــان اســتدامة الطاقــة وتطويــر شــفافّية المؤسســات الــ�ت

documents.worldbank.org/curated/en/235711468196758372/97938-ARABIC-PUBLIC-
). Iraq-DPF-P155962-Program-Document-Arabic-final.docx

، واشنطن، 2014 	  ي العراق 2007-2012، البنك الدولي
، الفقر واالندماج والرفاهية �ض البنك الدولي

ــك 	  ــة للبن ــة االإحصائي ــة لاإحصــاء واالأبحــاث، المجموع ــة العام ، المديري ي
ــزي العــرا�ت ــك المرك البن

، بغــداد، 2003 ي
ــزي العــرا�ت ــك المرك ، عــدد خــاص، البن ي

ــزي العــرا�ت المرك

ي تحقيــق هــدف القضــاء عــى الفقــر للتنميــة 	 
، أثــر االأزمــة الماليــة �ض أيــوب أنــور حمــد ســماقه �ي

ي إقليــم كوردســتان العــراق، بحــث مقــدم إل المؤتمــر العلمــي االأول عــن أهــداف 
المســتدامة �ض

 ) ي )نوفمــ�ب
يــن الثــا�ض ي إطــار تنمــوي مســتدام، بغــداد، 24 ترش

التنميــة المســتدامة: خارطــة طريــق �ض
2016

تقريــر اللجنــة الماليــة النيابيــة حــول الموازنــة الماليــة االتحاديــة لعــام 2015 الــذي تمــت قراءتــه 	 
ض  ض العراقيــ�ي لمــان، شــبكة االقتصاديــ�ي ي جلســة ال�ب

/ينايــر 2015 �ض ي
يــوم االأربعــاء, 07 كانــون الثا�ض

ي العــراق: تحديــث لتقييــم امتثــال العــراق 	 
، وضــع المــرأة �ض ض ض والقضــاة االأمريكيــ�ي جمعيــة المحامــ�ي

ي العــراق، 2007
وع تطويــر القانــون �ض ي والواقعــي للمعايــ�ي القانونيــة الدوليــة، مــرش

القانــو�ض

ــم�ب 2016( 	  ــون االأول/ ديس ي 9 كان
ــارة �ض ــت الزي ــتان  )تم ــم كردس ــة إقلي ــراق، حكوم ــة الع جمهوري

)http://www.gov.krd/a/d.aspx?l=14&a=46448(

ــر القطــاع الخــاص 	  اتيجية تطوي ــة المستشــارين، إســ�ت ــوزراء، هيئ ــس ال ــة العــراق، مجل جمهوري
2014-2030، نيســان 2014

http://www.ngoao.gov.iq//uploads/certificate_org/NGO_S_31_10_2016.pdf
http://www.ngoao.gov.iq//uploads/certificate_org/NGO_S_31_10_2016.pdf
http://siteresources.worldbank.org/.../PensionsExSummArab
http://documents.worldbank.org/curated/en/235711468196758372/97938-ARABIC-PUBLIC-Iraq-DPF-P155962-Program-Document-Arabic-final.docx
http://documents.worldbank.org/curated/en/235711468196758372/97938-ARABIC-PUBLIC-Iraq-DPF-P155962-Program-Document-Arabic-final.docx
http://documents.worldbank.org/curated/en/235711468196758372/97938-ARABIC-PUBLIC-Iraq-DPF-P155962-Program-Document-Arabic-final.docx
http://www.gov.krd/a/d.aspx?l=14&a=46448
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اتيجية التخفيــف مــن الفقــر، مهــام 	  ســ�ت دارة التنفيذيــة الإ جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط، االإ
ي العــراق، بغــداد، 2013

اتيجية الوطنيــة للتخفيــف مــن الفقــر �ض ســ�ت تشــكيات االإ

جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لاإحصاء، تقرير الرعاية االجتماعية 2014	 

جمهوريــة العــراق، وزارة التخطيــط، الجهــاز المركــزي لاإحصــاء، المجموعــة االإحصائيــة الســنوية 	 
لســنوات متفرقــة.

ي 	 
ي �ض

ي العــراق، التســجيل الرطــا�ض
جمهوريــة العــراق، وزارة الصحــة العراقيــة، مجلــس الرطــان �ض

العــراق 2011

ي السنوي 2015	 
جمهورية العراق، وزارة الصحة، التقرير االإحصا�أ

ي للصحــة والســامة 	 
جمهوريــة العــراق، وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، المركــز الوطــ�ض

ي للصحــة 
المهنيــة، دراســة تحليليــة للخطــط الســنوية لاأعــوام 2010-2012 الأقســام المركــز الوطــ�ض

ــة ــامة المهني والس

 	http://www.mof. )2016 ي 1 كانــون االأول
جمهوريــة العــراق، وزارة الماليــة، )تمــت زيــارة الموقــع �ض

gov.iq/pages/ar/StatisticsAuthority.aspx

وع الموازنة االتحادية لعام 2017	  جمهورية العراق، وزارة المالية، نص مرش

حيــدر العبــادي، ملــف برنامــج حكومــة جمهوريــة العــراق لاأعــوام 2014-2018، بغــداد، ايلــول 2014. 	 
)http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5240(

وع رقم 1	  ي العراق )2015-2019(، وثيقة المرش
اتيجية للحماية االجتماعية �ض س�ت خارطة الطريق االإ

وع رقم 2	  ي العراق )2015-2019(، وثيقة المرش
اتيجية للحماية االجتماعية �ض س�ت خارطة الطريق االإ

 	http://( 81 ي معالجــة أزمــات الحكومــة، ص
ي وزارة الصحــة(، بحــوث �ض

صــاح شــ�ب )المستشــار �ض
)www.moh.gov.iq/upload/upfile/ar/64cyr.pdf

ي 	 
ــا �ض ــة وتطبيقاته ــة واالقتصادي ــا المالي ي جوانبه

ــة �ض ــة: دراس ــات االجتماعي ، التأمين ــىي ــادل الع ع
ــل، 1981 ، الموص ــرش ــة والن ــب للطباع ــة دار الكت ــراق، مؤسس الع

ي )عضــو مجلــس النــواب(، موازنــة عــام 2016- التحديــات والحلــول، مركــز البحــوث 	  عدنــان الجنــا�ب
والدراســات العراقيــة )مبــدع(. 

ي العــراق  2015، مركــز البحوث والدراســات 	 
ي ولــؤي الخطيــب، االإصــاح االقتصــادي �ض عدنــان الجنــا�ب

ــة )مبدع(.  العراقي

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/StatisticsAuthority.aspx 
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/StatisticsAuthority.aspx 
http://www.mof.gov.iq/pages/ar/StatisticsAuthority.aspx 
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5240
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اتيجية، 	  ســ�ت ي عــراق مــا بعــد الحــرب، معهــد الدراســات االإ
ي �ض

فالــح عبــد الجبــار، المجتمــع المــد�ض
وت، 2006 بغــداد- بــ�ي

 	http://www.iraqld.com/LoadLawBook.( يعات العراقية قاعدة الترش
)aspx?SP=ALL&SC=081120056556480

شارة إليه. 	  قانون الرعاية االجتماعية 126 لسنة 1980 الذي سبقت االإ

ــن 	  ي ي 9  ترش
ــدد 4386 �ض ــة، الع ــع العراقي ــدة الوقائ ــنة 2015، جري ي 37 لس

ــرا�ت ــل الع ــون العم قان
ــ�ب 2015 / نوفم ي

ــا�ض الث

قانون المؤسسات االجتماعية ذي العدد 42 لسنة 1958  	 

ــؤون 	  ــل والش ي وزارة العم
ــة �ض ــؤون االجتماعي ــر الش ــاط دوائ ــك ارتب ــنة 2010 ف ــم 18 لس ــون رق قان
ي 15 آذار )مــارس( 2010

االجتماعيــة، الوقائــع العراقيــة العــدد 4148 �ض

قانون مؤسسة السجناء رقم )4( لسنة 2006.	 

قانون مؤسسة الشهداء رقم )3( لسنة 2006 المعدل.	 

قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية 8 لسنة 2006 المعدل.	 

قرار المحكمة االتحادية العليا رقم 44 لسنة 2010.	 

 	2014 ) ي 4 أيلول )سبتم�ب
كتاب ديوان الوقف الشيعي ذي العدد 4680 �ض

وت، 	  ي العــراق، ج1، المكتبــة الع�يــة للطباعــة، بــ�ي
محمــد ســلمان حســن، التطــور االقتصــادي �ض

1965

)تحديــد 	  وفرصــة  تحــدي   : ي
الســكا�ض وح  ض الــ�ض  ، ض الاجئــ�ي لشــؤون  الســامية  المفوضيــة 

ي محافظــة 
ض والمجتمــع المضيــف �ض ض والنازحــ�ي يــة: الاجئــ�ي مواصفات:«بروفايــل« المناطــق الح�ض

2016 اربيــل،  كاردان،  مطبعــة  دهــوك(، 

ي العــراق 	 
نســان �ض نســان، التقريــر الســنوي حــول أوضــاع  حقــوق االإ المفوضيــة العليــا لحقــوق االإ

لعــام 2015، بغــداد، 2016

ــون 	  ي 11 كان
ــارة �ض ــت الزي ــون )تم ــى 3.4 ملي ــراق يتخط ي الع

وح �ض ض ــ�ض ــرة : ال ــة للهج ــة الدولي المنظم
http://iomiraq.net/article/0/displacement-iraq-exceeds-34-million- )2016 االأول/ ديســم�ب

iom

 	http://iomiraq.net/( 2016 ــار المنظمــة الدوليــة للهجــرة- العــراق، برنامــج تنشــيط المجتمــع، أي
)file/10730/download

http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=081120056556480
http://www.iraqld.com/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=081120056556480
http://iomiraq.net/article/0/displacement-iraq-exceeds-34-million-iom 
http://iomiraq.net/article/0/displacement-iraq-exceeds-34-million-iom 
http://iomiraq.net/article/0/displacement-iraq-exceeds-34-million-iom 
http://iomiraq.net/file/10730/download
http://iomiraq.net/file/10730/download
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موازنة العراق االتحادية 2016 و 2017.	 

 	http://www.iraqipharm.( العــراق ي 
وع قانــون الضمــان الصحــي �ض نقابــة الصيادلــة، مــرش

)com/?p=1068

ي العراق.	 
اتيجية التخفيف من الفقر �ض س�ت دارة التنفيذية الإ وزارة التخطيط، االإ

 	http://www.cosit.gov.iq/AAS2016/social/( لاحصــاء.  المركــزي  الجهــاز  التخطيــط،  وزارة 
)so9B.htm

 	http://phciraq.( 3ي 2015، ص
وزارة الصحــة، اجتمــاع اللجنــة االستشــارية الفنيــة  20 كانــون الثــا�ض

)org/sites/phciraq.org/files/Special%20Report%20TAG_Jan%2020_Arabic.pdf

ي 1987/3/30	 
الوقائع العراقية، العدد 3143، �ض

ي 	 
ي العــراق  )تمــت الزيــارة �ض

وع الرعايــة الصحيــة االأوليــة �ض الوكالــة االأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، مــرش
http://bit.ly/2fSHVWM )2016 9 كانــون االأول/ ديســم�ب

http://www.iraqipharm.com/?p=1068
http://www.iraqipharm.com/?p=1068
http://www.cosit.gov.iq/AAS2016/social/so9B.htm) 
http://www.cosit.gov.iq/AAS2016/social/so9B.htm) 
http://www.cosit.gov.iq/AAS2016/social/so9B.htm) 
http://phciraq.org/sites/phciraq.org/files/Special%20Report%20TAG_Jan%2020_Arabic.pdf
http://phciraq.org/sites/phciraq.org/files/Special%20Report%20TAG_Jan%2020_Arabic.pdf
http://bit.ly/2fSHVWM 
http://bit.ly/2fSHVWM 
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Links | الروابط

	 http://bit.ly/2rZ8Jbo

	 http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10057 )2016 ي 6 كانون االأول/ ديسم�ب
 )تمت الزيارة �ض

	 http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10057 )2016 ي 6 كانون االأول/ ديسم�ب
 )تمت الزيارة �ض

	 http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=53 

	 http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/SN_Expenditu-
res_6-30-08.xls

	 http://www.alshuhadaa.com/section_injaz/ )2016 نوفم�ب / ي
ين الثا�ض ي 18 ترش

)تمت الزيارة �ض

	 http://www.ilo.org/beirut/countries/iraq/WCMS_495159/lang--ar/index.htm

	 http://www.mot.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=55 )ي 1 كانــون
 تمــت الزيــارة �ض

ــر 2017 / يناي ي
ــا�ض )الث

	 http://www.ppf.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=19 )ــن ي ي 18 ترش
ــارة �ض  تمــت الزي

/ نوفمــ�ب 2016 ي
)الثــا�ض

	 http://www.unhcr.org/ar/57ac9e3a4.html?query=iraq

	 https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinIraq.pdf

http://bit.ly/2rZ8Jbo
http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10057
http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10057
http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=53
http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/SN_Expenditures_6-30-08.xls 
http://siteresources.worldbank.org/SAFETYNETSANDTRANSFERS/Resources/SN_Expenditures_6-30-08.xls 
http://www.alshuhadaa.com/section_injaz/
http://www.ilo.org/beirut/countries/iraq/WCMS_495159/lang--ar/index.htm 
http://www.mot.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=55
http://www.ppf.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=19
http://www.unhcr.org/ar/57ac9e3a4.html?query=iraq
https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinIraq.pdf 


97

ملحق )1( قائمة االأشخاص الذين تمت مقابلتهم

العملاسم الشخصت

/ بغدادأحمد جسام صالح1 ض ض العراقي�ي عضو الهيئة االدارية المركزية لنقابة المعلم�ي

/ كركوكارجمن محمود رشيد2 ي
منظمة مجتمع مد�ض

ض للدراسات والبحوثالشيخ ثامر الساعدي3 مدير مركز ع�ي

ي4
السيد صادق خزعل الكنا�ض

/ وزارة العمل والشؤون  ي
معاون المدير العام/ دائرة التدريب المه�ض

االجتماعية.

/ السليمانيةدلياك طاهر درويش5 ي
منظمة مجتمع مد�ض

معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط والموازنةسيل اسماعيل العمري 6

السيد عدنان الصفار7
ي االتحاد العام لنقابات عمال العراق/ 

عضو المكتب التنفيذي �ض
بغداد

ي8
ي وزارة العمل والشؤون االجتماعية/ بغدادالسيد كاظم شمخي السودا�ض

خب�ي �ض

نائب رئيس االتحاد العام لنقابات عمال العراق/ بغدادالسيد هادي عىي لفتة9

التيار الديمقراطي/ بغدادالسيدة رجاء الخفاجي10

ناشطة / محافظة القادسية/ مدينة الديوانيةالسيدة سامة الصكبان11

/ كرباءعدنان محمد طاهر الصالحي12 ي
منظمة مجتمع مد�ض

المدير التنفيذي لمنظمة بنت الرافدين/ بابلعلياء االأنصاري 13

ليى جان ناصيف14
 - ض مساعد ممثل المفوضية السامية لاأمم المتحدة لشؤون الاجئ�ي

مكتب العراق

معاون مدير عام دائرة الصحة العامة/ وزارة الصحةمحمد ج�ب حويل15

منظمة أور/ ذي قارم�ض الهالي16

اتيجية التخفيف من الفقر/ بغدادنجاء عىي مراد17 مدير عام إس�ت

ي اقليم كردستان/ اربيلهيوا عمر18
نائب رئيس منظمة السام والحرية �ض
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