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 ةأوال: المقدم

ح فالديمقراطيقة ال تقبقل بغيققر األخققرىالحريققة االقتصقاديةح بحيقث يصققعب تصقور أحقداهما دون و تتوافقق الديمقراطيقة 
الحريقة االقتصقادية الكاملقة للمقواطنين فقي العمقل والتنققل والتملق ح مثلمقا ال يقبقل المواطنقون بغيقر الحريقة السياسققية 

درا  راسخ بان العمل في إطار آلية السوق والمنافسة كفيل بزيقادة النمقو االقتصقادي  والتعبير الحر عما يريدونح وا 
شقققريطة أن تعمقققل الدولقققة علقققى تطقققوير وصقققيانة البنقققى األساسقققية والماديقققة واالجتماعيقققةح وتحقيقققق التنميقققة البشقققرية 
 المسققتدامةح لمجتمقققع يقققدمن بالعدالققة والمسقققاواة بقققين جميقققع أفققراداح ودولقققة ققققادرة علقققى حمايققة حققققوق األفقققراد وتقققأمين

 الضمانات والرفاهية االجتماعية. متطلبات الحد األدنى من
 

لمواجهقققة الظقققروف االسقققتثنائية التقققي نتجقققت عقققن الحظقققر الشقققامل القققذي  أداةجقققاء تأسقققيس نظقققام البطاققققة التموينيقققة 
 إنهققا إالح علققى الققرغم مققن المشققكالت التققي اعترضققت تنفيققذها 1220 أغسققطس/ آب أحققداثتعققرل لققب البلققد عقققب 

التي  األساسيةل من خاللب شعب بأكملب على احتياجاتب صاكبر نظام للتوزيع في العالم يح إلىت سرعان ما تحول
 .التي منعت وقوع مجاعة كبيرة في البلد األداةكانت عند تطبيق النظام تشكل 

 

ينبغققي بنقي علقى االعتبقارات االقتصقادية الصقرفةح كمقا أنقب إن التعامقل مقع مسقتقبل البطاققة التموينيقة يجقب أن ال ي  
علقى كقال االعتبقارين االقتصقادي بنقي ي   أنأن ال يخضع تماما لالعتبارات السياسقيةح لقذا فقان الققرار بشقأنها ينبغقي 

 .والسياسي مضافا إليب البعد االجتماعي المتمثل في دور هذا النظام في مساعدة األسر الفقيرة والمحتاجة
بتنفيققذ قبققل عققامين التعققاون مققع البنقق  الققدولي وتكنولوجيققا المعلومققات ب لإلحصققاءشققرع الجهققاز المركققزي 

 مشروع تخفيف الفقر في العراق والذي تضمن عدة مراحل:
  في العراق لألسرةانجاز المسح االجتماعي واالقتصادي 
 قياس خط الفقر 
 انجاز دراسة تقويم الفقر 
 تخفيف الفقر إستراتيجية إعداد 

 

نجقازات وتققارير مهمقةح وفقرت معلومقات وبيانقات عقن أوضقاع السقابقة بنجقاح وتوجقت با األربعوقد انتهت المراحل 
التخفيف من  إلستراتيجيةفي العراق وخصائص الفقراء وجغرافية الفقر في البلد. وتوجت جهود اللجنة العليا  األسرة

 بعد عمل طويل ومتواصل امتد لما يقارب العامين.  اإلستراتيجيةالفقر في العراق بانجاز 
 

 اإلصالحهذا  إن إالاالقتصادي الشاملح  لإلصالحالبطاقة التموينية ضمن الجهود الحكومية نظام  إصالحويأتي 
ح بقل ينبغقي إلقيهمالصقعوبات بالنسقبة  اإلصقالحتزيقد عمليقة  أنالفققراء فقي البلقد القذين ينبغقي  بأوضاعبات مرتبطا 

أعلققى تعليمققا  ن ثمققار التنميققةالمققوارد االقتصققادية واالنتفققاع مقق إلققىأن تعققزز مكاسققبهمح وتحسققن مققن فققرص وصققولهم 
 .ودخال أكبرأوفر وصحة 

 
تسققعى هققذا الدراسققة إلققى تحديققد المسققتهدفين المسققتحقين فعققال للبطاقققة التموينيققةح والتعققديالت الضققرورية فققي نظققام 

 االستهداف الشامل الحالي ليصبح نصيرا للفقراء ويستبعد أولئ  الذين هم ليسوا بحاجة إليها.
 

يا:  صالح نثان نة إ نة لج ية )ولج قة التموين ظام البطا

 االستهداف(

2002لسقنة  111نظقام البطاقققة التموينيقة بموجققب األمقر الققديواني  إصققالحتشقكلت لجنقة 
ح والتققي ضقمت إضققافة (1)

ح ووكققالء وزارات التخطققيط والتجققارة عضققوا مققن مجلققس النققواب 12وزراء إلققى معققالي السققيد األمققين العققام لمجلققس القق
نققواب محقققافظي بغققدادح االنبققار وبابقققل وممثلققين عققن وزارات التخطقققيط فققي إقلقققيم  إلققى والعمققلح ومستشققارين إضقققافة

كردسققتان.  وقققد عقققدت اجتماعققات عققدة فققي بغققداد واجتمققاع واحققد فققي عمققان لتبققادل ارراء وتوزيققع المهققامح وتقققرر 
رعيققة ح تقققرر تشققكيل ثققالث لجققان ف2002حزيققران )يونيققو(  26-25بموجققب نتققائج ورشققة عمققان التققي عقققدت يققومي 

والمحافظققات وهققذا  تتضققم إضققافة إلققى أعضققاء مققن اللجنققة أعققالا خبققراء وأكققاديميين وممثلققين عققن بعققل الققوزارا
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اللجققان هققي: لجنققة االسققتهدافح ولجنققة إدارة البطاقققة ولجنققة مكونققات البطاقققةح لتكققون فققرق عمققل متخصصققة لتنفيققذ 
 ة العليا. المهام الموكلة إليها في ضوء الشروط المرجعية التي حددتها اللجن

 
 (: اللجان الفرعية إلصالح نظام البطاقة التموينية1جدول )

 اللجنة
عدد 

 المهام األعضاء
لجنة 

 13 االستهداف
 * تحليل األهمية النسبية الستهال  سلع البطاقة حسب مستويات الدخول.

لقى نظققام حمايقة اجتماعيققة وضقع سقيناريو التحققول مقن نظقام البطاقققة التموينيقة إ* 
 .لفقراء ضمن خطة خمسيةيستهدف ا

لجنة مكونات 
 البطاقة

13 

 * تحليل بيانات وزارة التجارة حول كلفة كل مادة وسهولة توفيرها ونقلها وخزنها.
* تحليققل بيانققات المسققح االجتمققاعي واالقتصققادي لألسققرة فققي العققراق حققول مققدى 

 ل.استالم مواد الحصة ونوعيتها وكيفية التصرف بها وما تحققب لألسرة من دخ
االسققققتفادة مققققن نتققققائج مسققققح اسققققتطالع الققققرأي بشققققأن أراء االسققققر حققققول السققققلع * 

 التموينية في توجيب سلة الدعم.
لجنة إدارة 
 البطاقة 

13 

* تحليقققل الطاققققات الخزنيقققةح الققققدرات اإلداريقققةح ققققدرات النققققل والتوزيقققعح الققققدرات 
تقيقققيم التعاقديقققة والتفاوضقققيةح صقققالحيات المحافظقققاتح فحقققص وضقققبط النوعيقققةح ال

 والتابعة(..
 * تحليل التحول نحو الالمركزية.

فققققي بعققققل األنشققققطة المتعلقققققة بالحصققققة التموينيققققة  ة* تحليققققل اعتمققققاد الالمركزيقققق
 واإلبقاء على مركزية بعضها.

 2002لسنة  120المصدر: األمر الديواني رقم 
 
 
 

 : خلفية نظريةثالثا

يققق توزيققع أمثققل )ولققيس أعققدل(ح وغالبققا مققا تفضققل مققن منظققور اقتصققادي يمكققن للحكومققة أن تتققدخل مققن أجققل تحق
ختيقققارات غيقققر حكيمقققةح أو أنهقققا سقققتكون كقققذل . ففقققي األوققققات االعتياديقققة تتخقققذ االالحكومقققة ذلققق  عنقققدما تعتققققد إن 

الحكومققة بعققل اإلجققراءات البسققيطة التققي تكفققل ذلقق ح إال إنهققا فققي أوقققات األزمققات تعمققد إلققى التققدخل بقققوة لضققبط 
 عملية التوزيع.

 

ذا ما كان االقتصقاديون أكثقر اهتمامقا بطريققة توزيقع السقلع بقين األفقرادح فانقب يمكقن تحقيقق التوزيقع األمثقل للسقلع  وا 
عن طريق منح األفراد دخال يمكنهم من شراء السلع التي يفضلونها طبقا ألسعار السوق كما تحددها قوى العقرل 

 والطلب.
 

تتوافقققق مقققع مسقققتويات المعيشقققة  القققدخلواسقققتدامة جتماعيقققة أدنقققى مقققن الحمايقققة االمقققع ذلققق  يحتقققاإ األفقققراد إلقققى حقققد 
نظقام للحمايقة االجتماعيقة يلبقي احتياجقات وهقو مقا يسقتلزم تطقوير  .االقتصقادية المتحقققة فقي البلقد التنميقة ىمستو و 

 والفئات المهمشة.خاصة النساء وب حالناسكل 
القطقاع العقام  المقدمقة مقنو دوات المرتبطقة مقن البقرامج واألواسقعة مجموعقة هي عبقارة عقن الحماية االجتماعية إن 

والفئققات الضققعيفة والمهمشققة فققي الققدخل للفقققراء  تققوفير تحققويالت االسققتهال  ومصققادر بهققدف الخققاصأو القطققاع 
مققن انتهجتهققا الققدول المتقدمققة التققي اإلجققراءات بمجموعققة مققن تاريخيققا ارتبطققت الحمايققة االجتماعيققة المجتمققع. وقققد 

العمقلح ققوانين عقادة علقى اإلجقراءات  الفققر والحرمقان. وتشقتمل هقذاالوققوع فقي دائقرة ن مالشعب أجل حماية أفراد 
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. غيقققر إن التوجقققب الجديقققد القققذي والعقققاطلين عقققن العمقققل واإلعانقققات والمقققنح والتعويضقققات للعقققاملينح العمقققالوحمايقققة 
هقا القدول الناميقة فقي فرضتب األوضاع االقتصادية الناتجة عن عمليات اإلصالح االقتصقادي والتكيفقات التقي أجرت

وشققبكات األمققان  الضققمان االجتمققاعياقتصققاداتها هققو توسققع فققي مفهققوم الحمايققة االجتماعيققة بمققا يتجققاوز مفهققومي 
 .االجتماعي

 

رغم إن نظام البطاقة التموينيقة يمثقل شقبكة أمقان فاعلقةح إال إنهقا غيقر كفقوءة ومكلفقةح ذلق  إن إيصقال دوالر واحقد 
دوالر وهقي كلفقة مرتفعقة حسقب المققاييس الدوليقة.  6330د واحقد مقن الفققراء يكلقف نحقو من المقواد الغذائيقة إلقى فقر 

 : (2)وبحسب دراسة للبن  الدولي ثمة ثالثة جوانب لعدم الكفاءة يعاني منها النظام
( حيث أن النظام متاح لجميع األسر دون تمييز بين فقيرها وغنيهاح لذا فإن الكلفة أعلقى ممقا فقي حالقة 1)

 مان المستهدفة للفقراء. شبكة األ
( تخلققف الققنظم المحسققابية ونظققم االتصققاالت والمتابعققة واشققتمالها علققى خلققل وظيفققي بحيققث تجعققل مققن 2)

الصقققعب التأكقققد ممقققا إذا كانقققت األسقققعار المسقققتوفاة مناسقققبةح ومقققا إذا نفقققذت العققققودح ومقققا إذا كانقققت هنقققا  
المقواد موجقودة حيقث يفتقرل أن تكقونح وهقذا ازدواجية في الدفعح ومقا إذا كانقت هنقا  كميقات مناسقبة مقن 

 . (3)ما جعل النظام عرضة لحاالت الهدر والسرقة والفساد
( عققدم تنافسققية عقققود توريققدات مققواد البطاقققة التموينيققة التققي تعتمققد علققى مجموعققة مققن شققركات القطققاع 3)

تاليقا. فضقال عقن تهمقيش تراجع المنافسة والكفاءة  الى الخاص العراقية والشركات العامة األمر الذي يددي
القطاع الخاص العراقي وعدم حصولب على الخبرة الالزمة لبناء قدراتب نتيجة استبعادا عن المجاالت التقي 

 تتوالها شركات القطاع العام.
عا ضرورة راب ية  قة التموين ية: البطا ية تاريخ : خلف

 آنية أم دائمة؟
 

يققة لحالققة طارئققةح لققم يققدر فققي خلققد صققناع القققرار آنققذا  إنهققا لقققد أريققد لنظققام البطاقققة التموينيققة أن يكققون وسققيلة آن
عامقا.. مققع ذلق  فققان مقا شققيد علقى عجالققة كقان سيشققكل نظامقا اعتققادت الدولقة والشققعب علقى إعققالن  13ستسقتمر 

االلتزام بب. فمن الطريف أن يجيب غالبية المستطلعين مهمقا ارتفعقت دخقولهم أو مكقانتهم السياسقية أو االجتماعيقة 
 تلمون حصصهم مهما كانت تافهة قياسا إلى دخولهم ومرتباتهم. بأنهم يس

 

مع ذل  فان لهذا النظقام مزايقا عديقدة فهقو نظقام يحققق العدالقة المطلققة ألنقب يسقاوي بقين جميقع العقراقيينح غيقر إن 
 ذل  شكل واحدة من نقاط ضعف النظامح فالمطلوب هنا هو وصول المساعدة إلى من يحتاجها فعالح وأن يستثني

 النظام غير المحتاجين. 
 

توجققب حركققة أسققعار  تمققن نفقققات الحكومققةح وهققي مققن السققعة بمكققان بحيققث باتقق ا  مهمقق تشققكل البطاقققة التموينيققة جققزء  
المقققواد التموينيقققة فقققي السقققوقح فالقصقققور فقققي توزيقققع واحقققدة أو أكثقققر مقققن سقققلع البطاققققة يقققنعكس فقققي صقققورة ارتفقققاع 

لمحلية. فضال عن أن توفر الغقذاء فقي البلقد بقات يعتمقد بشقكل كبيقر دراماتيكي في أسعار تل  السلعة في السوق ا
على هذا النظامح كمقا إن التقزام الحكومقة بتقوفير مفرداتهقا أسقهم فقي خفقل أسقعار السقوق لمقا دون المسقتوى العقام 

 . (4)لألسعار في البلدان المجاورة
 

التموينية أو إلغائبح وكانت الحجة من وراء ومنذ سقوط النظام تعالت األصوات الداعية إلى إصالح نظام البطاقة 
تحد من إمكانية تطوير الخدمات التعليمية للنظام التكلفة العالية  كما إنذل  هي العيوب التي شابت النظامح 

والصحية مع مالحظة أن حكومة البعث حاولت الربط بين نظام البطاقة والخدمات الصحية عبر تأسيس نظام 
لغاء العمل بها. كما أن هذا النظام بدأ يواجب صعوبات البطاقة الصحية التي و  اجهت صعوبات أدت إلى فشلها وا 

لوجستية في عملية التوزيع وبخاصة في ظل تدهور الوضع األمني وتعرل أساطيل شاحنات وزارة التجارة 
في بنية سوق لعمليات إرهابية أو أعمال نهب وسلب. كما يشير المنتقدون أن تطبيق هذا النظام أحدث تشوهات 

في عرل السلع التي يقدمها نظام البطاقة األمر الذي أدى إلى  ا  المواد الغذائيةح فمن جانب العرل أوجد فائض
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انخفال أسعارها إلى ما دون سعر الكلفةح وأدى إلى تدهور إنتاجها على المستوى المحلي. ومن جانب الطلب 
السلع الغذائية المنتجة محلياح األمر الذي أجبر الكثير  أدى نظام البطاقة إلى انخفال في الطلب المحلي على

  .من الفالحين على تر  مزارعهم والبحث عن عمل في المدن العراقية الكبرى
 

في تقليل إغراء المواطنين تجاا تفضيل نظام البطاقة  ئبية إلصالح نظام البطاقة أو إلغاالداع األصواتلم تفلح 
األسر المستفيدة يقدم إلى  نقديث طرح البعل استبدال الحصة التموينية ببديل التموينيةح فعقب سقوط حكم البع

من األسر العراقية ترغب في  % 25إن أكثر من  2005. وقد أثبتت دراسة أجريت عام من نظام البطاقة
 . (5)استمرار حصولها على مواد البطاقة التموينية على استبدالها بالنقود

 

حكومة لجنة وزارية لبحث موضوع استبدال نظام البطاقة التموينية ببديل ال شكلت 2005ب )أغسطس( آوفي 
نقديح وقد رفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي وافق على عدد من اإلجراءات منها: الشروع في عام 

ة وأجزاء من محافظ والمثنىبتطبيق محدود لنظام التحويل النقدي يشمل ثالث محافظات هي دهو   2006
صالح الدين في ظل احتفاظ األسر بحرية االختيار بين استمرار الحصول على المواد الغذائية أو استالم البدل 
النقدي. كما أوصت اللجنة بالتطبيق الدوري لهذا القرار مع األخذ بنظر االعتبار تأثيراتب على أسعار السوق 

ن  الدولي بضرورة تقليص عدد المواد التي توزع من واتجاهات تفضيل األسر ألي من البديلين. ويجادل خبراء الب
خالل نظام البطاقة التموينيةح بالتزامن مع زيادة الكمية الموزعة من مواد أخرى. على أن يجري حذف المواد 

  .(6)رخيصة الثمن )أي التي ال تخفل بشكل حاد القدرة الشرائية لألسرة( والمواد غير األساسية للتغذية الجيدة

المدة التي طبق فيها نظام البطاقة التموينية قد رسخ اعتقاد األسر العراقية باألهمية االستثنائية لبح إن طول 
وخلق اعتمادا لدى األسر المتوسطة والفقيرة على مفرداتهاح وفي ظل اتساع حجم الفقر في البلد فان التفضيل 

القيام بدور توزيعي يشمل  استحسنتلنفطي قد سيستمر. كما إن الدولة وهي تمتل  موارد هائلة تتأتى من الريع ا
ذا ما كانت الحكومات التي جاءت بعد سقوط النظام ال  ح فإنها حاولت التحرر من ذ ذل تحب  لقمة العيش أيضا. وا 

من تركة كان عليها التعامل معها. والن القادة العراقيين الحاليين يدركون  السابقجزء كبير مما خلفب النظام 
اسية لنظام البطاقة التموينية فانب من الصعب تصور القيام بتغيير جذري فيها رغم صعوبة إدامة األهمية السي

عمل النظام في ظل المشكالت التي سبقت اإلشارة إليها. لذا نجد الحكومة الحالية وحتى الحكومتين السابقتين 
االنتظام الذي طبع عملب طوال السنوات هذا النظام و  تراجع اتساق ن  أو أعلنت التزامها بنظام البطاقة التموينية 

ح فلم تتخذ إجراءات جدية لمعالجة تباطد توزيع المواد الغذائيةح كما أنها لم تفلح طوال السنوات 2003حتى عام 
األربع الماضية في تقديم حصة شهرية كاملةح وقد أدى ذل  إلى تفاقم مشكلة الفساد في هذا النظام وهيأ إمكانية 

(7)وكل ذل  يصب في غير صالح المواطنين الذين يتعرل األضعف فيهم لالستغالل األكبرالتحايل عليبح 
. 

 : حال نظام البطاقة التموينيةخامسا
 

 2150يحصل كل فرد عراقي بموجب نظام البطاقة التموينية على سلة غذائية شقهرية تققدر عقدد سقعراتها بحقوالي 
دينققار عراقققي يققدفعها الفققرد طبقققا لنتققائج المسققح  252إلققى  ح بكلفققة رمزيققة تصققل(8)سققعرة حراريققة لكققل شققخص يوميققا
( وكيققل 55580دوالر فقققط(ح تققدار مقن قبققل وزارة التجققارةح وتققوزع عبققر ) 0364) (9)االجتمقاعي واالقتصققادي لألسققرة

( إلققققى توزيققققع 2منتشققققرين فققققي كافققققة أنحققققاء العققققراق. ويشققققير الجققققدول )أصققققحاب الققققدكاكين أو المحققققالت الهققققم مققققن 
( إلقى 3. فيمقا يشقير الجقدول )2002نظقام البطاققة التموينيقة حسقب المحافظقة لغايقة شقهر حزيقران المستفيدين مقن 
 عليها كل مواطن بموجب هذا النظام. ليحص يفترل أن سلة السلع التي
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 (2002(: توزيع المستفيدين من نظام البطاقة التموينية )2جدول )

 المحافظة

 المراكز
 التموينية

 عدد
 العوائل

رادعدد األف  
 متوسط عدد
 أفراد العائلة

 عدد الوكالء

 األفراد
دون  أطفال

 المجموع الطحين الغذائية المجموع عمر سنة

 1858 428 1360 5.6 937986 21220 216626 166660 14 *دهو 

 4333 202 3431 4.4 1597074 23222 1523102 363282 32 *السليمانية

 3950 1028 2822 4.5 1394090 25521 1368512 302482 31 *اربيل

 5565 2222 2286 5.6 3230901 25224 3155102 525283 56 نينوى

 1565 383 1182 4.9 1286545 26426 1260042 260222 23 كركو 

 2464 231 1233 5.6 1366443 26042 1340326 242434 24 ديالى

 2140 553 1582 5.9 1448788 26212 1422021 243826 28 االنبار

 13827 5322 8448 5.0 7160101 22422 2062622 1418224 130 بغداد

 2543 826 1662 5.3 1719400 33200 1685200 324500 24 بابل

 1318 328 220 5.2 999635 18456 281122 122451 12 كربالء

 1820 504 1316 5.6 1155914 24832 1131022 202234 22 واسط

 1456 342 1114 5.2 954494 15260 238234 182521 11 صالح الدين

 1321 340 281 5.5 1219270 22168 1122102 222681 20 النجف

 1305 321 284 5.3 1119942 24262 1024280 210234 21 القادسية

 795 202 523 7.0 717759 16282 201422 103025 18 المثنى

 2135 420 1665 6.4 1842674 38222 1804325 286125 25 ذي قار

 1292 262 1030 6.7 1010710 20205 220005 151268 22 ميسان

 5476 2241 2235 5.8 2477262 41152 2436105 423645 34 البصرة

 55580 18821 36682 5.4 31939774 585223 31354481 5233823 542 المجموع

التجارةح بيانات داخلية. المصدر: وزارة                2008لغاية تشرين الثاني  *
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 (: سلة السلع الموزعة بموجب نظام البطاقة التموينية3جدول )

 المادة
 الحصة الشهرية

 )كغم(
 الحصة اليومية

 )غرام(
 بروتين
 عدد السعرات الحرارية )غرام(

 1065 32.4 300 2 طحين

 363 7.6 100 3 رز

 257 - 66.7 2 سكر

 23 1.4 6.7 0.2 شاي

 368 - 41.7 1.250 زيوت

 29 1.6 8.3 0.25 بقوليات

 42 2.1 8.3 0.25 حليب كبار

 2147 45.1 531.7 15.95 المجموع

 290 8.5 60 1.8 حليب األطفال

 

 
دينارا بسعر السوق(ح فقي حقين إن التكلفقة اإلجماليقة  6840) شهريا   ا  دوالر  538هذا يعني أن كل فرد يحصل على 

دينقارا(. كقال المبلغقين هقو مرتفقع قياسقا علقى التجقارب المشقابهة  30462دوالر ) 25382لمواطن تعقادل لإليصالها 
دوالر(ح أي  1638جنيقب ) 84ففي مصر يحصل األفراد المشمولون بالبطاقة التموينية على دعم سقنوي يصقل إلقى 

 دوالر(. 134جنيهات شهريا ) 2ما  يعادل 
 

 : األهمية النسبية لقيمة البطاقة التموينية إلىسادسا

 إجمالي دخل األسرة
 

ومققن  االسققتهالكيةالسققلع والخققدمات  ى% مققن إجمققالي إنفاقهققا علقق3536يشققكل إنفققاق األسققرة العراقيققة علققى الغققذاء 
الطبيعي أن تزداد األهميقة النسقبية تلق  عنقد األسقر ذات القدخول المنخفضقة . إذ ققدرت النسقبة لفئقة القدخل األفققر 

ي شكل إنفاق األسر األغنى على  ألف دينار شهريا .. في حين ال 158ب % من إجمالي إنفاقها بما قيمت51بحوالي 
ألقف دينقار عراققي.. وي الحقظ أن قيمقة المقواد التموينيقة مع بقر عنهقا بأسقعار  662% بقيمقة 23الغذاء سقوى حقوالي 

% مققن 2232%ح فققي حقين تنفققق األسققرة مقا نسققبتب 232يشققكل بالمتوسقط سققوى  إجمققالي دخقل األسققرة ال إلققىالسقوق 
إنفاقها على الغذاء من غير الحصة التموينية ح أي أن قيمة المواد التموينية تشكل خ مس قيمقة المقواد الغذائيقة فقي 

مستوى القدخلح ففقي الوققت القذي ت شقكل قيمقة المقواد  باختالفهذا التناسب  اختالفنمط إنفاق األسرة العراقية مع 
 % فقط لألسر األغنى.332 إلىا النسبة % من إجمالي األسر األفقرح تنخفل هذ1536التموينية 

 
 
 

 *()القيمة بسعر السوق2002عام ونسب االنفاق على الغذاء ل لألسرة الكلي اإلنفاق(: متوسط 4جدول )
اإلنفاق  نسبة
المواد  على

 قيمةنسبة 
الحصة 

نسبة 
 فاقإن

على  اإلنفاق
المواد 

 قيمة
الحصة 

 اإلنفاق
على 

 اإلنفاق
 األسرةإنفاق فئات  الكلي
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 الغذائية عدا
الحصة 
 إلىالتموينية 

الكلي  اإلنفاق
% 

التموينية 
 اإلنفاق إلى

 الكلي %

الغذاء 
 إلى

 اإلنفاق
 الكلي %

الغذائية عدا 
الحصة 
التموينية 

 دينار( ألف)

التموينية 
 ألف)

 دينار(

 ألفالغذاء)
 دينار(

 ألف)
 دينار(

 733اقل من  06056 50..6 7.54 63951 351. 6.51 0.53

 33.اقل من  733 .7.05 .645. 1.56 57..6 7.53 .607 0750

 133اقل من  33. .5... 057.. 1459 .5..6 7.59 6.50 0051

 433اقل من  133 1.354 54... .435 6659. 7057 6359 0.51

 33.اقل من  433 47150 06151 4956 .045. 7.57 6351 .065

 933 اقل من 33. .745. .0.65 354. .435. 7657 .95 0659

0650 .51 0959 .915. ..53 04.5. 97951 

اقل من  933
6333 

.959 .56 0459 0.15. ..50 76754 639054 

اقل من  6333
6.33 

..5. 159 0.57 04.54 965. 7435. 600353 

اقل من  6.33
6.33 

..5. .57 0359 70.5. 9.5. .0650 646953 

اقل من  6.33
.333 

 فأكثر 333. 97056. .1117 .905 4056. 54.. .05 .695

 العراق 1000.8 356.3 77.1 279.1 35.6 7.7 27.9

 3347.لألسرة في العراق المصدر: المسح االجتماعي واالقتصادي 
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 المواد التموينية بموجب سعر البيع باالسواق التجارية7 مةيقصد بسعر السوق قي* 
إجمققالي دخققل األسققرة حسققب  إلققىتراجققع األهميققة النسققبية لقيمققة البطاقققة التموينيققة  إلققى( 1) ي شققير الشققكل

% مقن األسقر يققل اإلنفقاق علقى مقواد الحصقة 50أن  إلقى.. وي سقتدل منقب ) أي كلما تحس قن دخلهقا(الفئات العشرية
% مققن إجمققالي دخلهققا .وال يختلققف الحققال كثيققرا  فققي هققذا التناسققب فققي المنققاطق الحضققرية أو فققي 10التموينيقة عققن 

 يأتي : المناطق الريفية كما تعرضها األشكال الواردة فيما
 )ريف وحضر( األخرىعلى مواد الحصة التموينية والمواد  اإلنفاق(: نسبة 1شكل )
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 ) في الحضر( األخرىلتموينية والمواد على مواد الحصة ا اإلنفاق(: نسبة 2شكل )
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 ) في الريف( األخرىعلى مواد الحصة التموينية والمواد  اإلنفاق(: نسبة 3شكل )
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نة سابعا لى المواز ية ع قة التموين ظام البطا عبء ن  :

 العامة

صصقاتب فقي كقل سقنة منقذ يشكل نظام البطاقة التموينية عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولةح ورغم انخفقال مخ
ح وهققي بققذل  تزيققد علققى نسققبة اإلنفققاق العققام% مقن إجمققالي 2إال إنهققا مققا تققزال تشققكل نسققبة تقتققرب مققن  2004عقام 

( كما 2002عام العام. وتقترب من نسبة ما ينفق على التعليم )باستثناء  اإلنفاق إجمالي إلىعلى الصحة  اإلنفاق
إجراء تعديالت جذريقة علقى هقذا النظقامح وطبققا لمقا جقاء فقي الموازنقة . لذا قررت الحكومة (5يتضح من الجدول )



 

 تعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية

 

 

 

( )) علققى وزيققر التجققارة االتحققادي إعققداد خطققة خققالل خمسققين يومققا مققن -أ-34-)المققادة  2002االتحاديققة لعققام 
ى تققاريخ إقققرار الموازنققة العامققة االتحاديققة والمصققادقة عليهققا يققتم بموجبهققا توجيققب تخصيصققات البطاقققة التموينيققة إلقق

نصقف المليقون دينقارا الطبقات األكثر حاجقة وعقدم منحهقا إلقى المقواطنين القذين يزيقد دخلهقم الشقهري علقى مليقون و 
 (10)مققن منتسققبي الدولققة أو منتسققبي القطققاع الخققاص وأصققحاب المهققن والتجققار والصققناعيين وغيققرهم(( عراقيققا سققواء  

 هذا الغاية.  وهو ما يعني تعديل نظام االستهداف العام بما يتوافق مع تحقيق
 

 2002-2004(: مخصصات دعم البطاقة التموينية في الموازنة العامة 5جدول )

 السنة
 مقدار دعم

 البطاقة التموينية
نسبة الدعم إلى 

 إجمالي اإلنفاق العام

نسبة اإلنفاق على 
التعليم إلى إجمالي 

 اإلنفاق العام

نسبة اإلنفاق على 
الصحة إلى إجمالي 

 اإلنفاق العام
2004 63000 1638 532 5322 
2005 63000 1632 234 132 
2006 43500 2 531 332 
2002 33200 235 833 530 
2008 63285 836 836 432 
2002 43200 632 1132 632 

-2004متوسط 
2002 

5326 10322 6321 4353 

 
 

 دينار( مليار) 2002-2004(: مخصصات دعم البطاقة التموينية 4شكل )
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 تعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية

 

 

 

 
 2002-2004 نسبة اإلنفاق على البطاقة والتعليم والصحة إلى إجمالي اإلنفاق العام(: 5شكل )
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وققققد بقققادرت وزارة التجقققارة إلقققى تنفيقققذ خطقققة تقضقققي بالشقققروع بحجقققب البطاققققة عقققن المقققوظفين القققذين تزيقققد 
علققى عمليققة  مليققون دينققارح مققع ذلقق  فانققب ال يتوقققع أن تحقققق هققذا الخطققوة تعققديالت ذات داللققة 135رواتققبهم عققن 
)مققن الدرجقة العليقا )أ( وحتقى الدرجقة الثانيقة كمقا مبققين موظقف فققط ألقف  50يتوققع أن يقتم شقمول  إذاالسقتهدافح 
مليقققون فققردا يحصقققلون علققى الحصقققة التموينيققة الموزعقققة بموجققب نظقققام  32مقققن أكثققر مقققن حققوالي ( 6بالشققكل رقققم 

 220أولئ  الموظفين فان العقدد سقيرتفع إلقى حقوالي  البطاقة التموينية. وحتى لو افترضنا توسيع الشمول إلى اسر
  .((6)أنظر الجدول ) فردا 534نسمة فقط بافترال أن متوسط عدد أفراد األسرة هو ألف 
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 (2002(: أعداد موظفي الدولة حسب الدرجات الوظيفية )6شكل )



 

 تعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية

 

 

 

 
على حجب حصة الفرد  ولاألومع ضآلة عدد المشمولين بالحجب فان وزارة التجارة قدمت بديلينح يقوم 

الغققرف التجاريققة والصققناعية  وأعضققاء( مليققون دينققار 135مققن المققوظفين الققذين يزيققد راتقبهم عققن ) األسققرةمقن بطاقققة 
 .(11)( مليون دينار135والنقابات المهنية ممن يزيد دخلهم الشهري عن )

ول. وبالنسققبة لين بالبقديل األفقراد المشققمو سقر لألفققراد األأأمقا البقديل الثققاني فانقب يققوم علققى اسقتبعاد جميقع 
والمالكققات  اإلمكانيققات بإعقدادنمققائي باالشقترا  مققع وزارة التجققارة فتقققوم وزارة التخطقيط والتعققاون اإللبقيقة المققواطنين 

تبقدأ هقذا  أنالالزمة لتوزيع استمارة طلقب الشقمول بالبطاققة التموينيقة وفقرز المشقمولين مقن غيقر المشقمولينح علقى 
نتقائج تلق  العمليقة يتخقذ  أسقاسوتسقتكمل مقع نهايقة العقام نفسقب. وعلقى  2010الثاني من عقام العملية في النصف 

احتسقققاب كامقققل مفقققردات الحصقققة  أسقققاسعلقققى  2011ققققرار بقققدفع البقققديل النققققدي للمشقققمولين بالحصقققة خقققالل عقققام 
 إضافيمبلغ  ويخصص الخاص لتوزيعها على المواطنين.و التموينية وتوزيع المبالغ على مصارف القطاعين العام 

للمقواطنين  األساسقية% من المبلغ المخصص للعوائل المشمولة بالحصة التموينية لغرل تقوفير المقواد 50بمقدار 
للمقواطنينح فيمقا يتقولى  آراءوهقامش ربقح القوكالءح وذلق  لزيقادة خيقارات  اإلداريقةالنفقات  إليهابسعر الكلفة مضافا 

 .األخرىقابتها( بتوفير مواد البطاقة القطاع الخاص متنافسا مع الوزارة )وتحت ر 
( فققي انجققاز عمليققة اسققتهداف مققوظفي 2002وعلققى مققا يبققدو أن وزارة التجققارة لققم تفلققح حتققى ارن )أيلققول 

الدولة وما تزال عملية حصرهم عدديا تمهيدا لوقف شمولهم بالحصة التموينية تواجب صعوبات لوجسقتية مقع تقأخر 
وبطبيعقققة الحققال سققتكون الصقققعوبات اكبققر فققي حالقققة  ققققديم البيانققات المطلوبققة.الكثيققر مققن القققوزارات والهيئققات فققي ت

ح اذ تبقققى علققى بيانققات النقابققات المهنيققة واالتحققادات التجاريققة والصققناعية باالعتمققادالقطققاع الخققاص  إلققىاالنتقققال 
  .(2التقديرات متواضعة وغير دقيقة بالنسبة لهذا الفئة )أنظر جدول 

 



 

 تعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية

 

 

 

 )تقديرات( بحجب البطاقة التموينية ونالمشمول ع العامالقطا وموظف(: 6جدول )
 

 

نسبة  جميع الموظفين في الوزارة المشمولون باالستبعاد الدرجات الوظيفية
المشمولين الى 

 األسرة أفرادمجموع  الموظفون األسرة أفرادمجموع  الموظفون الثانية األولى عليا ب عليا أ المجموع

 5.0 30850 5713 1534 284 146 81 41 16 ( إجماليمجلس النواب ) 

 7.1 4255 788 302 56 12 25 9 10 مجلس النواب -ا

 6.6 2473 458 162 30 5 14 7 4 الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة -ب

 4.0 540 100 22 4 3 1   هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية -إ 

 4.0 270 50 11 2 2    ية العقاريةمكتب المفتش العام لهيئة نزاعات الملك -د 

 4.3 13819 2559 594 110 72 22 14 2 ديوان الرقابة المالية -هق

 4.7 9493 1758 443 82 52 19 11  هيئة النزاهة العامة -و

 16.9 3650 676 616 114 22 21 70 1 رئاسة الجمهورية

 3.9 143300 26537 5654 1047 658 221 142 26 (إجماليمجلس الوزراء )

 7.1 5108 946 362 67 19 30 15 3 مجلس الوزراء أمانة -أ

 3.5 7560 1400 265 49 25 12 10 2 الوطني األمنوزارة الدولة لشدون  -ب

 15.7 3818 707 599 111 20 43 38 10 رئاسة مجلس الوزراء -إ

 10.6 2036 377 216 40 11 15 13 1 الوطني األمنمجلس  -د

 6.4 923 171 59 11 5 4 1 1 عراقية للسيطرة على المصادر المشعةالهيئة ال -هق 

 2.7 28928 5357 788 146 82 45 18 1 ديوان الوقف الشيعي -و

 6.5 335 62 22 4 2 1 1  مكتب المفتش العام للوقف الشيعي -ز



 

 تعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية

 

 

 

 

نسبة  جميع الموظفين في الوزارة المشمولون باالستبعاد الدرجات الوظيفية
المشمولين الى 

 األسرة أفرادمجموع  الموظفون األسرة أفرادمجموع  الموظفون الثانية األولى عليا ب عليا أ المجموع

 3.6 58671 10865 2084 386 358 14 10 4 ديوان الوقف السني -ح

 14.6 518 96 76 14 12 1 1  للوقف السنيمكتب المفتش العام  -ط

 8.2 529 98 43 8 2 1 4 1 األخرىديوان المسيحيين والطوائف  -ي

 10.3 157 29 16 3 1 1 1  األخرىمكتب المفتش العام للطوائف  - 

 6.5 335 62 22 4 2 1 1  مكتب القائد العام للقوات المسلحة -ل

 2.6 30208 5594 788 146 104 20 20 2 جهاز المخابرات الوطني العراقي -م

 5.0 540 100 27 5 3 1 1  مديرية نزع السالح ودمج المليشيات -ن

 11.9 1134 210 135 25 10 7 7 1 لالستثمارالهيئة الوطنية  -إ

 6.0 2500 463 151 28 2 25 1  األعظم اإلمامكلية  -ع

 10.1 11529 2135 1161 215 60 47 4 104 الخارجية

 2.7 56387 10442 1512 280 225 36 14 5 يةالمال

 0.2 2573505 476575 4639 859 640 201 7 11 الداخلية

 3.8 48389 8961 1825 338 304 25 7 2 العمل والشدون االجتماعية

 1.8 912200 168926 16259 3011 2192 791 24 4 الصحة

 0.4 1366211 253002 5287 979 749 152 76 2 الدفاع

 0.7 129470 23976 945 175 120 18 18 19 لالعد

 0.5 2949286 546164 13840 2563 1839 680 40 4 التربية
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نسبة  جميع الموظفين في الوزارة المشمولون باالستبعاد الدرجات الوظيفية
المشمولين الى 

 األسرة أفرادمجموع  الموظفون األسرة أفرادمجموع  الموظفون الثانية األولى عليا ب عليا أ المجموع

 2.2 22464 4160 497 92 60 16 10 6 الشباب والرياضة

 6.0 9164 1697 545 101 60 25 8 8 التجارة

 4.4 24057 4455 1053 195 148 21 20 6 الثقافة

 9.5 16454 3047 1566 290 263 10 14 3 النقل

 5.6 16664 3086 940 174 141 15 15 3 العامة واألشغالالبلديات 

 3.8 54086 10016 2047 379 336 23 17 3 واإلسكان اإلعمار

 2.9 78791 14591 2306 427 386 26 12 3 الزراعة

 4.6 94759 17548 4336 803 674 104 20 5 الموارد المائية

 5.5 5378 996 297 55 31 9 10 5 النفط

 4.7 12182 2256 572 106 70 8 25 3 التخطيط والتعاون االنمائي

 29.5 4028 746 1188 220 62 121 32 5 الصناعة والمعادن

 16.9 364921 67578 61684 11423 3843 7254 303 23 التعليم العالي والبحث العلمي

 0.9 98766 18290 934 173 103 50 12 8 الكهرباء

 4.0 59362 10993 2376 440 316 102 20 2 م والتكنولوجياالعلو 

 8.0 1685 312 135 25 11 5 4 5 االتصاالت

 6.8 8051 1491 545 101 80 12 8 1 البيئة

 3.4 4082 756 140 26 13 3 7 3 المهجرين والمهاجرين
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نسبة  جميع الموظفين في الوزارة المشمولون باالستبعاد الدرجات الوظيفية
المشمولين الى 

 األسرة أفرادمجموع  الموظفون األسرة أفرادمجموع  الموظفون الثانية األولى عليا ب عليا أ المجموع

 4.1 6928 1283 281 52 30 11 9 2 اإلنسانحقوق 

 2.5 3328031 616302 82933 15358 11282 3010 996 70 كردستان إقليم

 2.1 9567023 1771671 200707 37168 22809 12466 1700 193 مجموع الوزارات 

 5.7 54729 10135 3132 580 271 197 97 15 (إجماليالدوائر غير المرتبطة بوزارة )

 0.6 9655 1788 59 11 11    المجالس المحلية في المحافظات -أ

 6.8 45074 8347 3073 569 260 197 97 15 العامة والمحلية في المحافظات اإلدارات -ب

 21.8 39058 7233 8532 1580 193 1 1386  األعلىمجلس القضاء 

 1.8 12528421 2320078 229311 42465 25328 13296 3468 373  المجموع العام

 631وهقو أدنقى بكثيقر مقن المتوسقط المققدر طبققا لنتقائج المسقح االجتمقاعي واالقتصقادي )ح فقردا  534مسجلين في البطاقة التموينيقة فقد بلغ متوسط عدد األفراد اللبيانات وزارة التجارة )أ( طبقا 
 ح وتجنبا للمبالغة فقد احتسبنا إجمالي عدد أفراد األسرة بناءا على الرقم األول.(فردا 632)متوسط حجم األسرة فردا(ح و 
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 *لقطاع الخاص المشمولون بحجب البطاقة التموينية(: العاملون في ا2جدول )
 )أ(مجموع أفراد األسرتقديرات  عددال أصحاب المهن

 4293 254 األطباء

 4653 1034 المحامون

 3735 830 الصيادلة

 20812.5 4625 المقاولون

 508.5 113 المهندسون

 2119.5 421 الوسطاء العقاريون

 11020.5 2442 المستوردون

 1066.5 232 الفنادق أصحاب

 643.5 143 أصحاب معارل السيارات

 10656 2368 أصحاب المعامل

 814.5 181 الصاغة

 90 20 أصحاب النوادي والكازينوهات

 60.412 13425 المجموع الكلي
 فردا ح 534طبقا لبيانات وزارة التجارة فقد بلغ متوسط عدد األفراد المسجلين في البطاقة التموينية )أ( 

فردا(ح  631وهو أدنى بكثير من المتوسط المقدر طبقا لنتائج المسح االجتماعي واالقتصادي )
فردا(ح وتجنبا للمبالغة فقد احتسبنا إجمالي عدد أفراد األسرة بناءا على  632ومتوسط حجم األسرة )

 .الرقم األول.
الدائرة ح وزارة الماليةح لواإلحالالمصدر: سرمد عباس جوادح نظام البطاقة التموينية بين الثبات 

 14(ح ص 3ح جدول )2008 / الثاني ح كانونقسم السياسات االقتصاديةح االقتصادية
 

 

 

________________________ 

في المرحلتين االولى والثانيةح فان كون رب االسقرة  * ينبغي ان يقدم تصنيف بالمهن التي تشكل اساسا لالستبعاد
او وسققيطا عقاريققا او صققاحب فنققدق او صققاحب معققرل سققيارات او صققائغا... تعققد ا او صققيدالنيا او مهندسقق طبيبققا

 التقققققققققققققققققي سقققققققققققققققققيجري الحقققققققققققققققققديث عنهقققققققققققققققققا الحققققققققققققققققققا. اساسقققققققققققققققققا يلغقققققققققققققققققي المعقققققققققققققققققايير االخقققققققققققققققققرى لالسقققققققققققققققققتهداف
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 مدى تفاعل االسر مع خطة االستهداف:ثامنا: 
 

لمققواد فققي السققلة لقققد اقترحققت خطققة عمققل تتضققمن حزمققة إجققراءات منهققا: إدخققال مفهققوم االسققتهدافح وتقليققل عققدد ا
التموينيقققةح وزيقققادة دور وققققدرة القطقققاع الخقققاص داخقققل وخقققارإ نظقققام البطاققققة التموينيقققةح وتحسقققين إجقققراءات التوريقققد 

. إن إدخال مفهوم االستهداف عقن طريقق سقحب المزايقا مقن المقوظفين الحكقوميين األعلقى دخقال  (xii)واإلدارة المالية
وفقي هقذا الصقدد كشقف اسقتطالع يقع العقام هقو شقبكة أمقان للفققراء. يمكن أن يساعد في ترسيخ فكرة أن نظام التوز 

نظام الحصة التموينية فقي تمقوز  إصالحوتكنولوجيا المعلومات حول  لإلحصاءالرأي الذي أجراا الجهاز المركزي 
% وفقي 24ال يمكنها التخلي عن البطاقة لصالح الفقراءح وكانت النسقبة فقي الحضقر  األسر% من 24 إن 2002
%. 88التقي بلغقت فيهقا  دهقو واسقط و % باسقتثناء 20%ح وكانت النسب في المحافظات كلها تفوق القق 25 الريف

% ثققم ميسققان 28% تليهققا المثنققى وصققالح الققدين 22أمققا أعلققى نسققبة فقققد كانققت فققي ديققالى وذي قققار حيققث بلغققت 
 .(xiii)%26% فالنجف وأربيل 22واالنبار ونينوى 

 
 

 التخلي عن البطاقة التموينية لصالح الفقراء حسب المحافظات إمكانيةعن  إجابتهاحسب  األسرزيع و (: ت2شكل )
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 تعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية

 

 

 

 االستهداف الذاتي

يقققوم مفهققوم االسققتهداف الققذاتي علققى فكققرة أن نظققام البطاقققة التموينيققة إنمققا يشققكل شققبكة أمققان اجتمققاعي 
الح الفققراء يمكقن أن يعقززا القناعقة العامقة للفقراءح لذا فان االعتقراف بقالفقرح واالسقتغناء عقن البطاققة التموينيقة لصق

 بدور هذا النظامح ويساهمان في إزالة بعل الصعوبات التي تواجب عملية اإلصالح المنشودة.
 

 : أنا فقير أريد حصة تموينيةاالعتراف بالفقر
 : أنا غني ال أريد حصة تموينيةاالعتراف بالغنى

 توفير سلع الفقراء

 

قر والغنى أساسا مهما في عملية اإلصالح المنشود في إطار مفهوم االسقتهداف القذاتي. يشكل االعتراف بحالة الف
الن ترسيخ النظرة إلى نظام البطاقة التموينيقة بوصقفب أداة لمسقاعدة الفققراء هقو الغايقة النهائيقة لإلصقالحح لقذا فقان 

 لالعتراف بالفقر أو الغنى توافقا تاما مع تل  الغاية. 
حققد ذاتققب لققن يكققون الفيصققل بققين الفقققراء واألغنيققاء وذلقق  بسققبب ميققل الكثيققرين إلققى ومققع إن االعتققراف ب 

اعتبار أنفسهم فقراء عندما يتعلق األمقر بالبطاققة التموينيقة كمقا كشقفت عقن ذلق  نتقائج المسقح القذي أجقراا الجهقاز 
ن حاجقة النقاس إلقى المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات مدخرا ألغرال هذا اللجنة. فعندما سقئلت األسقر عق

مقا ال يققل عقن ثلقث  إنواضقحة  إشقارة% مقنهم أن لقيس كقل النقاس بحاجقة إليهقا وهقي 34البطاقة التموينيقة أجقاب 
% مققن المسققتطلعة آرادهققم أجققابوا أنهققم ال يسققتطيعون التخلققي  24االسققتغناء عققن البطاقققةح إال أن  بإمكققانهمالنققاس 

ف الققوعي حققول دور نظققام البطاقققة التموينيققة باعتبارهققا شققكل مققن عنهققا لصققالح الفقققراء. وهققذا المفارقققة تقتققرن بضققع
أشققكال الحمايققة االجتماعيققة التققي ينبغققي أن توجققب للمحتققاجين لهققا فعققال. مققع تفققاوت فققي هققذا النسققب علققى مسققتوى 

 .(xiv)المحافظاتح ومع تغير حجم األسرة
 

(: توزيع آراء الناس بشأن الحاجة إلى البطاقة 8شكل )
 التموينية

توزيع آراء الناس بشأن التخلي عن  (:2شكل )
 البطاقة التموينية لصالح الفقراء

ليس كل الناس 
بحاجة الى البطاقة

%34

كل الناس بحاجة 
الى البطاقة
ال يمكن لالسرة التخلي  %66

عن البطاقة التموينية

%94

يمكن لالسرة التخلي 

عن البطاقة التموينية

%6

 
  

 (: توزيع األسر حسب آرائهم عن حاجة الناس إلى البطاقة التموينية حسب المحافظات10شكل )
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ميسان ديالى النجف نينوى االنبار اربيل بابل البصرة كربالء واسط المثنى السليمانية دهوك صالح

دين ال

بغداد القادسية ذي قار كركوك

بطاقة ى ال ناس بحاجة ال كل ال بطاقة ى ال ناس بحاجة ال ليس كل ال

 
 

عققدد مققن أمققا فيمققا يتصققل بتققوفير سققلع الفقققراء فانققب ينبغققي أن يعتمققد االسققتهداف السققلعي للفقققراءح وذلقق  عبققر تققوفير 
السلع المدعومة للفقراء وفي مقدمتها الطحين الذي ينبغي أن يعتبر سلعة شعبية كما كان في السنوات التي سبقت 
تطبيققق نظققام البطاقققة التموينيققةح وان تفققرل رقابققة علققى صققناعة منتجاتققب الغذائيققة لتققوفير هققذا السققلع بشققكل مقبققول 

 . وأن يحظى هذا الجانب برقابة وتوجيب مناسبين.وصحي وبأسعار معتدلة للجميعح وفي مقدمتهم الفقراء
 الستهدافامعايير : تاسعا

 إن تحقيق اإلصالح المطلوب دون اإلضرار بالفئات الفقيرة والمحتاجة يستلزم االلتزام بعدد من المعايير هي: 
  :عدم المساس بالريفاالستهداف الجغرافي 

مول سققققكانب بنظقققام البطاققققة التموينيققققة األوضقققاع الصقققعبة فقققي الريققققف تفقققرل عقققدم المسققققاس بقققب وشققق إن
ح لألسقرةنتقائج المسقح االجتمقاعي واالقتصقادي  في المراحقل األولقى مقن اإلصقالحح فققد كشقفت وبخاصة

فققي  % مققن الفقققراء 40أكثققر مققن  يعققيشوتحليققل الفقققر فققي العققراق كشققفا تركققز الفقققر فققي الريققف حيققث 
 . الريف

 )%( افظةالفقراء كنسبة من إجمالي سكان المح (:11شكل )
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 (: الفقر في ظل وجود وعدم وجود البطاقة التموينية 8جدول )

 
الفقر بوجود البطاقة 

 التموينية

الفقر مع غياب البطاقة 
  التموينية

عن  الفقر مع غياب البطاقة التموينية
 الحضر فقط

المحافظا
 ت

 ريف
حض
 ر

 المجموع حضر ريف مجموع حضر ريف مجموع

 دهو 
20.
5 

5.1 9.3 26.9 8.1 13.3 20.5 8.7 11.9 

 نينوى
28.
6 

18.
5 

23 43.5 27.2 34.4 28.6 27.2 27.8 

 4.1 3.2 7.8 4.4 3.2 9.8 3.3 2.2 7.8 السليمانية

 كركو 
12.
5 

8.8 9.8 30 18.1 21.4 12.5 18.9 17.1 

 اربيل
10.
1 

1.9 3.4 15.7 2.9 5.3 10.1 2.9 4.3 

 ديالى
41.
4 

22.
6 

33.1 53.5 34.6 45.1 41.4 35.8 38.9 

 األنبار
38.
2 

9.2 20.9 51.4 17.8 31.4 38.2 18.6 26.5 

 بغداد
14.
9 

12.
6 

12.8 25.4 25.4 25.4 14.9 25.6 24.8 

 بابل
61.
3 

21.
5 

41.2 75 34.5 54.6 61.3 34.9 48 

 كربالء
42.
3 

34.
9 

36.9 54.3 40.4 44.1 42.3 40.8 41.2 

 واسط
60.
1 

21.
3 

34.8 69.8 31.3 44.6 60.1 32.1 41.8 

صالح 
 الدين

55.
1 

21.
5 

39.9 64.6 33.5 50.5 55.1 33.5 45.3 

 النجف
40.
8 

17.
4 

24.4 54.9 26.5 35 40.8 27.6 31.5 

 القادسية
56.
3 

21 35 68.7 33.6 47.5 56.3 34.3 43 

 المثنى
74.
7 

22.
7 

48.8 84.6 36.6 60.7 74.7 36.8 55.8 

 ذي قار
45.
5 

23.
6 

32 62.1 35 45.3 45.5 35.4 39.3 

 34 ميسان
19.
9 

25.3 50.4 36.6 41.9 34 37.5 36.2 

 البصرة
35.
3 

31.
3 

32.1 48.6 45.2 45.8 35.3 45.9 43.9 

 المجموع
39.
3 

16.
1 

22.9 51.7 26.4 33.7 39.3 26.7 30.4 
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راح وسققتتأثر الفئققات سيضققر بققالفقراء كثيقق األسققرالرفققع التققام لنظققام البطاقققة التموينيققة عققن جميققع  إنممققا ال شقق  فيققب 
هقذا  ألغقرالبقذل  وعنقدها سقتقع فقي بقراثن الفققر. وتشقير الحسقابات المجقراة  -أي القريبقة مقن خقط الفققر -الهشة

ارتفقاع نسقبة الفققر علقى مسقتوى العقراق مقن  إلقى يقددي األسقرة عن جميقع يالتقرير أن رفع مفردات البطاقة التموين
سقر سقتفقد جقزء  مقن دخلهقا المتقاح لالسقتهال  القذي يمثقل القيمققة األ إنعلقى اعتبقار %ح  3332 إلقى% 23حقوالي 

حيقققث  نسقققب الزيقققادة فقققي الفققققر متفاوتقققة علقققى مسقققتوى المحافظقققات سقققتكونبينمقققا النقديقققة لمقققواد البطاققققة التموينيقققة. 
لققذا فققان اسققتثناء الريققف مققن االسققتهداف لققب مققا  .((8سيتضققاعف عققدد الفقققراء فققي كركققو  وبغققداد )أنظققر الجققدول )

علقى الفققراء وتصقاعدا فقي نسقبة الفققر فقي الريقف وعمقوم  إضقافية أثارااح الن شمول الريف باالستهداف يعني يبرر 
الريقققف مشقققموال بالبطاققققة التموينيقققة يسقققاعد علقققى الحفقققاظ علقققى  إبققققاء إن إلقققى( 8وتشقققير بيانقققات الجقققدول )البلقققد. 

خفضقققها فقققي ظقققل تبنقققي الحكومقققة  مسقققتويات منخفضقققة للفققققر فقققي العقققراق ستسقققاهم جهقققود الحكومقققة فقققي المزيقققد مقققن
ال سققيما مققع  تخفيققف الفقققر وخطققة التنميققة الوطنيققة والتزامهققا بققدعم مققوارد شققبكة الحمايققة االجتماعيققة. إلسققتراتيجية

نيح ومقن القطقاع الزراعقي بشقكل خقاصح ومقا يتطلقب ذلق  مقن حقث سقكان السعي لتوزيقع مصقادر االقتصقاد القوط
   فرص العمل في الريف .ية بعد تراجع الحضر  المناطقالى  الريف على عدم الهجرة

 
 

 )%( (: الفقر في ظل نظام البطاقة التموينية12شكل )
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 االستهداف الواقعي 

تسقتدعي عمليققة اإلصقالح النظققر بواقعيقة لعمليققة الشققمول أو االسقتبعاد مققن نظقام البطاقققة التموينيقةح وطبقققا لحقققائق 
الوضقع  إنح بقل أسقرتبمسدوال عن تأمين احتياجات  األسرةر رب الوضع االجتماعي واالقتصادي في العراقح يعتب

 أسقبابح القذين يلتقزم برعقايتهم وتقأمين أسقرتب أفقرادينعكس علقى  األسرةوحتى الثقافي لرب  يواالقتصاداالجتماعي 
لقرب  ذل ح فان الوضع النسبي بإزاءالعيش الكريم لهمح بما في ذل  تأمين فرص التعليم والرعاية الصحية وغيرها. 

 .أسرتب أفرادينعكس على  األسرة
 

الشعب العراقي دون استثناءح بل انقب  أفرادمن جهة ثانية فان نظام البطاقة التموينية بصيغتب الحالية يغطي جميع 
يشمل حتى المقيمين في الخارإح فعلى الرغم من التققديرات العاليقة التقي تعطيهقا المصقادر الرسقمية وغيقر الرسقمية 

ذلقق  قققد انعكققس فققي صققورة تراجققع فققي عققدد  إنال نجققد  إننققا إالتركققوا البلققد خققالل السققنوات الماضققيةح الققذين  ألعقداد
اعتمققاد مدشققر الراتققب الققذي يحصققل عليققب الموظققف فققي القطققاع العققام فيصققال بققين  إنالمشققمولين بالبطاقققةح وحيققث 

ن أسقرهم يشقكل خطقوة رمزيقة اقتصقارا علقى األفقراد أنفسقهم دو القذين يسقتبعدون مقن النظقام عقن غيقرهمح فقان  أولئ 
واقعيا في ظل المدة الزمنية المتاحة لإلصالح متناسبا مع ضقخامة النظقام القذي يسقتفيد منقب  ءا  أكثر من كونب إجرا

 مليون شخص.  32 احالي
 

وعليقب تقتققرح اللجنققة اعتمققاد مقنهج أكثققر واقعيققة فققي تحديقد المسققتبعدين مققن النظققامح يققوم علققى اسققتبعاد األسققر التققي 
النققاس  أوضققاعنققات مهمققة عققن اوسققتوفر المسققوحات التققي سققتجرى مسققتقبال بي ق علققى معيلهققا سققمات معينققة.تنطبقق

العراقيقة لعقام  لألسقرةوظروفهم وتقديرات جديقدة للفققر وفقي مقدمقة هقذا المسقوحات المسقح االجتمقاعي واالقتصقادي 
2011 (IHSES-2.) 
  السير الوئيد: عدم التوسع في تقليص عدد المشمولين في

 مدى القصيرال
 

إن ضخامة نظام البطاقة التموينية تجعلب مدثرا  على نحو كبير في حركة أسقواق السقلع الموزعقة بموجبقب 
 أو حتى تل  التي ترتبط إنتاجها واستهالكها بواحدة من سلع البطاقة.

سقققنوات مترافققققة مقققع تطبيقققق  2-5إن تطبيقققق عمليقققة اإلصقققالح ينبغقققي أن يجقققري خقققالل مقققدة تتقققراوح بقققين 
التنمية الوطنية لضمان تحمل الفقراء ومحدودي القدخل تكقاليف  خطةراتيجية تخفيف الفقر في العراقح وتطبيق إست

 اإلصالح من جهةح وتأمين نمو منصف ومناصر للفقراء من جهة أخرى. 
وعلى صعيد آخرح فان النظقر إلقى اإلصقالح ينبغقي أن يكقون فقي إطقار حزمقة اإلصقالح الشقاملة لنظقام  
تموينية بما فيها عمليتي اإلدارة واختيار سلة السلع الموزعةح وذل  لترابط أجزاء عملية اإلصالحح ووجود البطاقة ال

عالقة تأثير متبادلة بينهاح فقد يتم تفضيل اإلصالحات الخاصة بسقلة السقلع قبقل توسقيع نطقاق االسقتهدافح وذلق  
 العتبارات سياسية واقتصادية. 

منققب  األوللعمليققة االسققتهداف المقترحققةح ويظهققر فققي الصققف و المرحلققي ويعكققس الجققدول التققالي السققيناري 
أفقراد فمقا  5 أفرادهقاالتقي يبلقغ عقدد  لألسقر األولقىحيقث سقيكون االسقتهداف فقي المرحلقة ( األسقرةفي  األفراد)عدد 
  أفراد فما دون باالستهداف بالمرحلة الثانية وهكذا. 6 أفرادهاالتي يبلغ عدد  األسرح ويتم شمول دون

القذين يكسقبون دخقال فقي  األفقرادعقدد  إلقى( فانقب يشقير األسقرةوبالنسبة للصف الثاني )عدد العقاملين فقي 
وزيقادة  اإلعالقة(ح وبالتقالي فانقب يعنقي انخفقال معقدل رابقع)الصقف ال األسقرةوارتفاعا في متوسط دخل أفراد  األسرة
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لتأجيقل اسقتبعادها مقن  األسقرةسنة في صالح  18دون سن  األطفالويمكن ان تكون الزيادة في عدد  .األسرةدخل 
 النظام.

 أووالققذي قققد يكققون مصققدرا راتبققا مققن عمققل فققرد  األسققرةمتوسققط دخققل  إلققىأمققا الصققف الثالققث فانققب يشققير 
 في القطاعين العام والخاص. األسرةفي  أكثر

لعققراقح حالققة المنققزل التققي يقصققد بهققا تصققنيفا خماسققيا لحالققة المنققازل فققي ا إلققىويشققير الصققف الخققامس 
)ممتقازح جيقدح الئققح رديءح رديء جقدا( المنقاطق السقكنية  خماسي بناءا على تصنيف إعداداتتولى وزارة التجارة 

 من خالل معايير معينة تشمل المنطقةح نوع البناءح المساحةح ظروف السكن ...الخ. 
حالقة السقيارة تبعقا علقى تصقنيف ل األخقرىملكيقة السقيارة التقي تعتمقد هقي  إلقىأما الصف السادس فيشير  

 للكسب. أداة أمكانت لالستخدام العائلي  إذاللنوع والموديل وفيما 
السقتمرار شقمولها بنظقام  أساسقيافي الريف سيكون شرطا  األسرةوبحسب تصنيفنا لبيئة السكن فان سكن  

 البطاقة التموينيةح وذل  بسبب هشاشة وضع الريف.
التي ستستبعد مقن نظقام البطاققة التموينيقة وهقي  األسر إلى( 3-1في المراحل ) األخيرةوتشير الصفوف 

ح مستوى دخل معينح وتسقكن منقزال خاصقا )أو مسقتأجرا بمواصقفات األسرة أفراد اسر تتسم بخصائص معينة: عدد
 جيدة(. أوممتازة 

الققذين ال يشققملون باالسققتبعاد ويسققتمر حصققولهم علققى  األسققرأو  األفققرادمققن المرحلققة  بققالمدجلينويقصققد 
الققذين ال تنطبقق علققيهم معققايير  واألسقر األفققرادردات البطاقققة التموينيقةح وقققد يققتم اسقتبعادهم فققي مرحلقة تاليققةح أو مفق

 أو عدم استبعادهم.استبعادهم المرحلة بشكل تام فيقتضي تأجيل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 احتماالت االستهداف: المرحلة االولى(: 2جدول )

 عدد العاملين عدد االفراد
الطفال عدد ا
 االستهداف السيارة المنزل دخل االسرة سنة 18دون 

2 
1 

1 
تمل /  ممتاز/ جيد 1300000

 مستأجر
تمل / 
 التمل 

 تستبعد

3 
1 

1 
تمل /  ممتاز/ جيد 1300000

 مستأجر
تمل / 
 التمل 

 تستبعد

 تستبعد تمل  تمل  ممتاز/ جيد 1300000 1 1 4

 ل للمرحلة االحقة تدج التمل  تمل  ممتاز/ جيد 1300000 1 1 4
 تدجل للمرحلة االحقة تمل  مستأجر ممتاز/ جيد 1300000 1 1 4

4 
2 

1 
 ممتاز/ جيد 1300000

 مستأجر
تمل / 
 التمل 

 تستبعد

5 
1 

1 
 ممتاز/ جيد 1300000

 مستأجر
تمل / 
 التمل 

 تدجل للمرحلة االحقة

 تستبعد تمل  تمل  ممتاز/ جيد 1300000 1 2 5
 تدجل للمرحلة االحقة تمل  تمل  سطةمتو  1300000 1 2 5
. 
. 
. 
 الخ

. 

. 

. 
 الخ

. 

. 

. 
 الخ

. 

. 

. 
 الخ

. 

. 

. 
 الخ

. 

. 

. 
 الخ

. 

. 

. 
 الخ

. 

. 

. 
 الخ



 
 الستهدافل المرحليسيناريو ال(: 10جدول )

 

المرحلة  المستبعدون من النظام
 الخامسة

المشمولون 
 بالبطاقة

المرحلة 
 األولى

المرحلة 
 الثانية

المرحلة 
 لثالثةا

المرحلة 
 الرابعة

  10 فأكثر 8 7 6 فما دون 5 األسرةعدد األفراد في 

فأقل  2 2 1 1 عدد العاملين في األسرة   2  

 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا متوسط دخل األسرة )ألف دينار شهريا(

 3 3 3 2 2 سنة 11عدد االطفال دون سن 

متوسط نصيب الفرد من دخل األسرة 
 ار شهريا()دين

260000 
16600

0 
12200

0 
10000

0 
76000 

 المنزلحالة 
 ممتاز/ جيد

ممتاز/ 
 جيد

 جيد/ الئق جيد/ الئق
رديء/ 

 جدا رديء

 السكنملكية 
 دون تحديد

دون 
 تحديد

مع  /مل 
 االهل

مع  مل ي
 االهل

 مدجريمل /

      بيئة السكن )أسرة(

 781890 حضر
72995

1 
67918

3 
60123

6 
443137 

 1149649 0 0 0 0 ريف

 781890 األسر مجموع
72995

1 
67918

3 
60123

6 
1592786 

 مجموع األفراد
422220

6 
39417

35 
36675

88 
32466

74 
7167537 

 850000 )فرد( المرحلةمن  المدجلون
75000

0 
70000

0 
53246

3 2832463 

 
11011101

11 



 الربط بنظام الحماية االجتماعية 

 
المحتاجقة بنظقام الحمايقة االجتماعيقةح  األسرملية أخرى تقوم على أساس ربط ن عملية االستهداف تقابلها عإ

و القذي تتبنقاا هقذا الدراسقة ي. وطبققا الفتراضقات السقينار األساسيةوضمان توفر احتياجاتها  األسروذل  لتأمين هذا 
 ق ذل  الخط. المحتاجة التي تقع فو  األسرالتي تقع تحت خط الفقرح فضال عن  األسرفانب سيتم شمول جميع 

التققي ينبغققي أن تققتم بققين االسققتهداف بنظققام البطاقققة التموينيققةح  اإلحققاللعمليققة  إلققىيشققير الشققكل التققالي 
الفقيقرة والمحتاجقة علقى مفقردات معقززة مقن  األسقرواالستهداف بنظام الحماية االجتماعية القذي سيتضقمن حصقول 

 المواد التموينية. 
على البطاقة التموينية لتلبية متطلبات الحماية  اإلنفاقمن موارد  تعديل نظام االستهداف وتوجيب جزء إن

االجتماعيةح والربط العملي بينهمقا يمكقن أن يسقاهم فقي زيقادة كفقاءة اإلنفقاق العقامح وزيقادة نصقيب المسقتهدفين مقن 
الققدخول كمققا انقب سيضققاعف المققوارد المخصصقة لنظققام الحمايققة االجتماعيقة والتققي سققتنعكس ايجابيقا علققى  حاإلنفقاق

يسققمح تققدفق المعلومققات والبيانققات  إذكمققا أنققب يمكققن أن يعققزز كققال النظققامينح  التققي سيحصققل عليهققا الفقققراء منهققاح
  الفقيرة والمحتاجة. األسرتحسن كفاءتهما في استهداف  إلىعبرهما 

ا للتعامقل تضع وزارة العمل والشقدون االجتماعيقة نظامقا فعقاال وديناميكيق أنالربط الجديدة تستلزم  آلية إن
 مع نظام الحماية االجتماعيةح وقادر على االرتباط مع نظام البطاقة التموينية.

 2010 2011 2012 2013 2014

1.000.000

32.000.000

10.000.000

المستهدفون بالبطاقة التموينية

المستهدفون بشبكة الحماية

 
 (: عملية الربط بين البطاقة والحماية االجتماعية الستهداف الفقراء.13شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية

 

 

 

 االستهداف الزمني في ضوء معطيات مصفوفة(: 11الجدول )
 االستهداف السنة

0202 

 النظام لألسر التي يزيد دخلها عن حد معين. إلغاء شمول 
 بغل النظر عن ارتيةأيا من الفئات  أفرادهاعن كل أسرة تضم بين صرف الحصة التموينية  إيقاف

 :األسرة أفرادحجم الدخل وعدد 
 المدراء العامون والدرجات الخاصة فما فوق. .1
 من ال تقل رواتبهم الكلية عن راتب مدير عام. .2

 ) اكثر من فرد( عن الحد المقرر.االسرة افراد من ال تقل دخول .3

 الشركات حتى الصنف السادس. وأصحابن و المقاول .4

 .2المسجلون باتحادات الغرف التجارية حتى الفئة  .5

 .3الصناعية حتى الفئة  تباالتحاداالمسجلون  .6

 .األعمالاتحاد رجال  .2

 .األعمالاتحاد نساء  .8

 .مليون دينار 18لديهم تحاسب ضريبي بقيمة الذين  األفراد .2

 االسر غير المقيمة في العراق. .10

0200 

 تطبيق المرحلة األولى من االستهداف
 
 
 
 
 

 781890 مجموع األسر

 4222206 مجموع األفراد

 850000 من المرحلة المدجلوناألفراد 

0200 

 تطبيق المرحلة الثانية من االستهداف
 
 
 
 
 

 729951 مجموع األسر

 3941735 مجموع األفراد

 750000 من المرحلة المدجلون د األفرا

0202 

 تطبيق المرحلة الثالثة من االستهداف
 
 
 
 
 

 679183 مجموع األسر

 3667588 مجموع األفراد

 700000 من المرحلةالمدجلون األفراد 

 تطبيق المرحلة الرابعة من االستهداف 0202
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 601236 مجموع األسر

 3246674 مجموع األفراد

 532463 من المرحلةدجلون الماألفراد 

0202 

 اندماإ نظام البطاقة التموينية مع نظام الحماية االجتماعية
 الفقراء والمحتاجون المستهدفون بالبطاقة التموينية

 1592786 مجموع األسر

 7167537 مجموع األفراد

 2832463 المراحل السابقةمن المدجلون األفراد 

 10.000.000  
 المجتمعات المحلية دور: عاشرا

االقتصادي والسياسي فقي أي بلقدح لقذا فقان تفعيقل  اإلصالحتلعب المجتمعات المحلية دورا مهما في دعم عمليات 
 .اإلصالحاتمفيدا في دعم  أمرادور منظمات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية والنقابية يعد 

اجتماعيقققةح  قبقققوال  ر ضقققروري لتكتسقققب اإلصقققالحات ضقققمان مناصقققرة المجتمعقققات المحليقققة لعمليقققة اإلصقققالح أمققق إن
نصافا للفقراء. فالمجتمعقات المحليقة والققادة المحليقون هقم  ولضمان تطبيق عملية االستهداف على نحو أكثر دقة وا 

القققذين هقققم بحاجقققة للشقققمولح كمقققا أنهقققم يشقققكلون مثقققاال يحتقققذى بقققب مقققن قبقققل أبنقققاء  األشقققخاصعلقققى تحديقققد  األققققدر
 جماعتهم. 

خقالل تقوفير المعلومقات  نذي صلةح يمكقن أن يكقون للمجقالس البلديقة دور فقي عمليقة االسقتهداف مقوعلى صعيد 
 والقيام باإلسناد والمناصرة لعملية االستهداف. 

البطاقة التموينية يفترل أن تتضمن المعلومات  ألغرال األسرةوعلى وجب التحديد فان استمارة تحديث معلومات 
(( وان يقترن ذل  بمصادقة لجان محلية تحت رقابقة المجقالس البلديقة فقي 2)الجدول )الواردة في نظام االستهداف 

 :ارتيةكل منطقة. وعليب ينبغي أن تتضمن البطاقة التموينية المعلومات 
 

 (: هيئة البطاقة التموينية14شكل )
           عدد أفراد األسرة

  الخامسة  الرابعة  ةالثالث  الثانية  األولى دخل األسرة             الفئة
           

  رديء جدا  رديء  الئق  جيد  ممتاز حالة المنزل
           

  الخامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى ملكية السيارة
           

        ريف  حضر بيئة السكن
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 لمناصرةاالترويج و: حادي عشر

 أمقققرايعقققد  اإلصقققالحاجتذابقققب لقققدعم عمليقققة  إنح ذلققق  إلصقققالحادورا محوريقققا فقققي عمليقققة  اإلعقققالم يلعقققب
ح لقذا فقان تبنققي لإلصققالحاتوالقردى الداعمقة  لألفكقارضقروريا لضقمان حسقن تطبيققق عمليقة االسقتهدافح والتققرويج 

 . اإلصالحمناسبة يعد مكونا أساسيا من مكونات برنامج أو تواصل  إعالم إستراتيجية
 صالحات وحشد الرأي العام المساند لها  يمكن أن يحقق:إن القيام بحملة إعالمية لدعم اإل

 .مساهمة أكبر من منظمات المجتمع المدني في مساندة اإلصالحات 
 .إيصال الرسالة الصحيحة من وراء عملية اإلصالح وتجنب الرسائل المشوشة للجمهور 

 .تحقيق مشاركة أوسع في النقاش حول مستقبل نظام البطاقة التموينية 

 اإلصالحالمعلومات المتوفرة عن عملية  زيادة زخم. 
 

  وينيةمفهوم البطاقة التم تغيير: عشر ثاني

ية العراقيقةح وحيقث سقشقهادة الجن األحيقانباتت البطاقة التموينية اليوم وثيقة رسمية تتجقاوز فقي أهميتهقا فقي بعقل 
 أغقرال إلقى لألسقرةلغقذائي ا األمقنيصعب مراجعة أيقة دائقرة رسقمية دون التسقلح بهقا فققد خقرإ دورهقا عقن تحقيقق 

 األسققرةح حتققى بقطققع النظققر عققن حاجققة أسققرةوضققرورتها لكققل  بأهميتهققابعيققدة تمامققا تمامققاح وهققو مققا رسققخ االعتقققاد 
 للسلع التي تشتمل عليها. 

 

تبقققدل جقققوهري فقققي مفهقققوم ومضقققمون  إحقققداثالمطلقققوب يشقققمل النظقققام بالكامقققلح فانقققب ينبغقققي  اإلصقققالح إنوحيقققث 
نهقاءأهميتها فقي الذهنيقة العامقةح  إلضعافسهاح وذل  البطاقة التموينية نف االعتمقاد عليهقا بوصقفها وثيققة ثبوتيقة  وا 

مقا يقراد لهقا أن تكقون. لقذا تقم وضقع بعقل المقترحقات  إلقىفي الدوائر والمدسسقات الحكوميقةح وان ينحصقر دورهقا 
 باالتي: إجمالهاوثيقة البطاقة نفسها يمكن حول 

 

 دوائر ومدسسات الدولة باستثناء مدسسات الرعاية االجتماعية. عدم اعتمادها وثيقة رسمية في  

  ربطها بقاعدة بيانات مناسبة لتقوفير المعلومقات عقن خصقائص األسقر الفقيقرة واألسقر المشقمولة بالحمايقة
 االجتماعية.

  تصقققف اسقققتحقاق األسقققرة لمفرداتهقققاتعقققديل هيئتهقققا العامقققة لتسقققتوعب بعقققل البيانقققات والمعلومقققات التقققي 
 .)كما ورد في الفقرة السابقة( مات المطلوبةوالمعلو 

 

 إضافية توصيات: عشر ثالث
 

أو توصقياتح ألنهقا فقي الحقيققة عبقارة  ةتنتهقي بخاتمق أنمما ال ش  فيقب أن طبيعقة الدراسقة وهيكليتهقا تسقتبعد 
يقة. مقع ح أو توصقيات باإلصقالحات التقي يمكقن اعتمادهقا لتعقديل نظقام البطاققة التموينعن حزمقة واحقدة لإلصقالح

 ذل  فقد وجدت اللجنة ضرورة وضع عدد من التوصيات اإلضافية منها:
 

وضع آلية للربط بين شبكة الحماية االجتماعية ونظام البطاقة التموينيقة مقن خقالل وزارة العمقل والشقدون  .1
 .ح مسندة بقاعدة بيانات مناسبة وفعالةاالجتماعية

ها الطحققين الققذي ينبغققي أن يعتبققر سققلعة شققعبية كمققا تققوفير عققدد مققن السققلع المدعومققة للفقققراء وفققي مقققدمت .2
كققان فققي السققنوات التققي سققبقت تطبيققق نظققام البطاقققة التموينيققةح وان تفققرل رقابققة علققى صققناعة منتجاتققب 



 

 تعديل نظام االستهداف للبطاقة التموينية

 

 

 

الغذائيققة لتققوفير هققذا السققلع بشققكل مقبققول وصققحي وبأسققعار معتدلققة للجميققعح وفققي مقققدمتهم الفقققراء. وأن 
 سبين.يحظى هذا الجانب برقابة وتوجيب منا

 .وزارة الصحة بتقديم بيانات شهرية عن المتوفين إليقاف صرف الحصة التموينية عنهم قيام .3
وزارة الداخلية بتزويد وزارة التجارة بالبيانات عن المسقافرين خقارإ القوطن والقذين مضقى علقى سقفرهم  قيام .4

 .ليتم حجب الحصة التموينية عنهم أشهرمن ثالثة  أكثر

ة والتجاريققة والمهنيققة بإنشققاء قاعققدة بيانققات ألغققرال االسققتهداف بنظققام البطاقققة قيققام االتحققادات الصققناعي .5
 التموينية.
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 الهوامش والمصادر 

                                                 
ح العدد  ش ل/ت/ 2002لسنة  111لمجلس الوزراءح دائرة شدون اللجانح األمر الديواني  جمهورية العراقح األمانة العامة 1

 2002/ 15/2ديواني في 
ح دائققرة الشققرق األوسققطواالجتماعيققةح  االقتصققاديةوحققدة التنميققة ح دراسققة لمسققتقبل نظققام التوزيققع العققام العراقققيالبنقق  الققدوليح  2

 4الدوليح صالبن  ح منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا
طبقا لبيانات هيئة النزاهة جاء ترتيب وزارة التجارة سادسقا مقن حيقث عقدد االخبقارات التقي وردت بشقأن حصقول انتهاكقاتح  3

 . 2008من تل  القضايا إلى المحاكم عام  22وعاشرا بالنسبة لالخبارات الواردة في المحافظاتح وقد أحيل 
 ح مطابع ديوان الوقف السنيح بغدادح )د.ت(2008قرير السنوي انظر: جمهورية العراقح هيئة النزاهةح الت

الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات وآخرونح التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشقةح برنقامج األغذيقة  4
 12ح ص2008العالمي لألمم المتحدةح 

ي لإلحصاء وتكنولوجيقا المعلومقاتح تحليقل األمقن الغقذائي والفئقات برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة و الجهاز المركز  5
 34الهشة في العراقح ص

انظقققر: وزارة التخطقققيط والتعقققاون اإلنمقققائيح الجهقققاز المركقققزي لإلحصقققاء وتكنولوجيقققا المعلومقققات و برنقققامج األمقققم المتحقققدة  6
 120تقرير التحليليح صاإلنمائيح خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراقح الجزء األول: ال

  % من العراقيين يريدونها25: نظام البطاقة التموينيةحسن لطيف كاظم الزبيديح  (7)
(http://www.niqash.org/content.php?contentTypeID=28&id=2006&lang=1) 
% عقام 51ضت إلى ح انخف2006% من السعرات الالزمة للفرد طبقا لتقديرات عام  60كانت تعادل هذا السعرات حوالي  8

2002. 
دينقارح ويقنخفل فقي كركقو  إلققى  1023يتبقاين متوسقط كلفقة الحصقة التموينيقة بقين المحافظقات إذ يرتفقع فقي ميسقان إلقى  9

-1لألسقر التقي يبلقغ حجقم أفرادهقا ) ةدينقارا بالنسقب 1148ديناراح كما انب يتناسب عكسيا مع حجم األسقرةح فيرتفقع إلقى  444
فردا فقأكثرح وهقو أمقر ققد يعقود إلقى انخفقال أجقور  13نارا بالنسبة لألسر التي يبلغ عدد أفرادها دي 612(ح وينخفل إلى 2

 النقل بالنسبة للفرد.
-2ح جدول 2002انظر: الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلوماتح المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة العراقية 

 452-456ح ص5
 14ح ص2002نيسان  13( في 4112ح الوقائع العراقيةح العدد )2002حادية للسنة المالية قانون الموازنة العامة االت 10
 وزارة التجارةح خطة وزارة التجارة لتوجيب تخصيصات البطاقة التموينية للفئات األكثر حاجة. 11
xii  ح دائقرة الشقرق األوسقطاعيقةح واالجتم االقتصقاديةوحقدة التنميقة ح دراسقة لمسقتقبل نظقام التوزيقع العقام العراققيالبن  الدوليح

 2البن  الدوليح صح منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
xiii
الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلوماتح وهيئة إحصاء إقليم كردستانح تقرير استطالع الرأي بشأن إصالح  

 13ح ص2002ح تموز 2002نظام الحصة التموينية 

xiv 12-11 المصدر السابق نفسبح ص 


