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 من خالل بما في ذلك التحویالتعلى ، وباالخص، األصول ویفتقرون إلى، العمل غیرمن  دخلالعلى  بشكل غیر متناسب یعتمدون في العراق الفقراء
في عام  المائةفي  42من  2012 في المائةفي  49إلى  من سوق العمل الدخل في حصة على الرغم من الزیادة  .(البطاقة التموینیة) نظام التوزیع العام

 من تتألف 80 المائةمنھا أكثر من في ، االدنىالدخل للمجموعة العشریة  من إجمالي المائةفي  36 ما زالت تشكل العامة والخاصة والتحویالت، 2007
 .العامة التحویالت 

 
، في على سبیل المثال .االدنى العشریةلمجموعة بالنسبة ل، وخاصة عبر المكان على نطاق واسع یختلف أیضادخل كمصدر لل التحویالتعلى  االعتماد

للفئة  المائةفي  42إلى  حصتھا تنخفض، في كردستاناالدنى دخال  المائةفي  10 فئة من إجمالي الدخل من المائةفي  58یمثل  العمل دخلحین أن 
أقل ، وھو ما یمثل في كردستان أصغر ھي أیضا العمل من غیردخل كمصدر لل نظام التوزیع العام تحویالتاستالم   .في الجنوب یعیشون المناظرة ممن

 الحصة یتم تعویض  .في الجنوب العمل من غیر الدخل من إجمالي المائةفي  48 لىترتفع إ بینما في المتوسط العمل من غیر الدخل من المائةفي  20من 
 .رأس المال ودخل للرواتب التقاعدیة من الحصص المرتفعة نسبیا في كردستان التموینیة البطاقة للتحویالت من المنخفضة نسبیا

 
 المائةفي  90أكثر من الفقراء و من المائةفي  1أقل من  الدولیة التحویالت تغطي  .الفقراء أقلیة منتغطي و الحجم نسبیا ھي صغیرة الخاصة التحویالت

تؤلف  . الفقر تحت خط ھم الزكاة المستفیدین من ثلث، ولكن الفقراء من في المائة 2,4 الزكاة التحویالت من وتغطي .من غیر الفقراء ھم المستفیدین من
 .ھم من الفقراء المستفیدین من فقط المائةفي  20على الرغم من أن  الفقیرة؛ وغیر الفقیرةاألسر  ما یقرب من ثلث المحلیة الحواالت

 
 وتغطي الفقراء؛ من المائةفي  20أقل من  یصل إلى التقاعد دخل  .الفقراء نسبة صغیرة من أیضا العامة التحویالت، تغطي نظام التوزیع العام باستثناء

، معیل االسرةاألسر التي ال یعمل فیھا  أعلى بین التموینیة البطاقةالدخل المتأتي من  نصیب الفرد منكان   .الفقراء شرعُ  فقط شبكة الحمایة االجتماعیة
 بالنسبة إلىاداري  تقسیم، وفي كل لألسر الریفیة أعلى أیضا المدخوالت ھي . معیل االسرة في مستوى تعلیم الزیادات مع باطراد وتنخفض المدخوالت

حجم  مع تزاید بالتساوي الحصص تنخفض ال ومع ذلك، .من نظام التوزیع العام ما تستلمھ ، قلحجم األسرة وكلما ازداد .في الجنوب، وخاصة كردستان
كلما أخرى،  من ناحیة .فردا 12 األسرة اكثر منما یكون عدد افراد عند المائةفي  30تزداد إلى  الحصص الواردة من التحویالت الخسارة في  .األسرة
 .حجمھا بغض النظر عن علیھ ، ازداد ما تحصلاألسرة ثراء ازداد

 
إجمالي  من المائةفي  64و  74، وھو ما یمثل للفئات االدنى استھالكا المائةفي  40و  للفقراء للسعرات الحراریةكبیر  مصدر  نظام التوزیع العام یبقى

 في المائة من األسر 10الغذاء ألفقر على  النفقات من المائةفي  30تمثل  نفسھ، وفي الوقت  .2012 عام في على التوالي السعرات الحراریة استھالك
افادت انھا  في المائة من األسر 80فان أكثر من  الحصص في المبلغ عنھا ذاتیا االنخفاض تأثیر من حیث  .النفقات من إجمالي المائةفي  16و ، العراقیة

، شراء المواد الغذائیةمن  المائةفي  70 خفضو، مخزوناتھا من المواد الغذائیة خفضت المائةفي  80، بینما لكنتیجة لذ الدخل انخفاض في تعاني من
 .التموینیة المواد النقص فيعن  للتعویض مشتریات المواد الغذائیة زیادة المائةفي  20وكان یتوجب على 

 
 

، فإن األسر وبعبارة أخرى .السوق الحرة الزیوت من باستثناء لعراقیینا سلة استھالك فيأساسیة  الحرة ھيالتموینیة ومواد السوق بصورة عامة، المواد 
 األسر  .الحرة في السوق التموینیة ومعادالتھا للمواد أسعار المواد الغذائیة المتفاوت للتغیرات في الطلب تغییر من حیث مستجیبة غیر تكاد تكون العراقیة

 قلاألالسوق الحرة: األسر  العكس ینطبق على بضائع في حین أن األسر الفقیرة من التموینیة أسعار المواد للتغیرات في أكثر استجابة ھي االفضل حاال
المواد التموینیة ھي سلع أغلب ، بشكل عام . التوزیع العلوي من تقع في الجزء من تلك التي السوق الحرة أسعار سلع للتغیرات في أكثر استجابةھي  حظا

وبینما ، توزیعال الدخل عبر مستویاتزیادة االقتصاد و مع تطور  .االستھالك نصیب الفرد من بغض النظر عن مستوى في إقلیم كردستان حدیا"ردیئة" 
 .القصیر المدى في أقل سیكون علیھا طلب التموینیة السلع ھذه األنواع من، كردستان فيالرفاھیة  أعلى من مستویات تقترب من البالدمثل بقیة 

 مرونة األسعارنخفاض نظرا ال في السوق مستویات األسعار إلى التموینیة أسعار الموادزیادة تقریبا ل یكون معادالس البطاقة التموینیة نظام الغاء نا
من  المستھلك رفاھیة مستویات یؤثر ذلك بشكل مباشر على سوف  .السكان لجزء كبیر منھذه السلع اإلیجابیة ل الدخلمرونات التموینیة و للسلع الخاصة

ومع   .المناطق الحضریة في استھالكا  ألدنىلخمس ا٪ 60ولحد  المناطق الحضریة فياالعلى استھالكا األخماس  إلى ثلث مسالخُ  بمعدل خالل خفضھا
 كما ھو الحال في، شاملبشكل  الحصص التموینیةاستھالك  وعند عدمأكثر تطورا ،  األسواق المحلیة، تكون أعلى تكون مستویات الدخل حیث ذلك،

 .البلد بقیةفي  مماثلة بیئة عند إنشاء قد تكون أصغر الرفاھیة آثار تشیر إلى أن المستھلك استجابة في، فان المرونة األكبر ومصر كردستان
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I. وشبكات الحمایة والفقر التحویالت 
 

 غیرمع  على الدخل بشكل غیر متناسب في العراق، یعتمد الفقراء في سوق العمل المكاسبوتحقیق  للعمل محدودة مع مواجھتھم لفرص

 دخل، بلغ 2007في عام  .نظام التوزیع العام من خالل بما في ذلك التحویالتعلى ، وخصوصا اعتمادھم األصول ویفتقرون إلى، العمل

الخاصة  التحویالت( العمل غیرمن  خراآل دخلال من المائةفي  20 معمواطن العراقي العادي، الدخل لل من إجمالي المائةفي  66 العمل

 العمل غیر من الدخل من المائةفي  80تالف ما یقرب من   .من مساكن یمتلكونھا التقدیریة إیرادات اإلیجار من المائةفي  14و )، والعامة

و ضمن ، العمل من غیر الدخل حصة في انخفاض طفیف مع ،2012في عام  تقریبا دون تغییرمن  ھذا النمط وظل  .العامة التحویالت من

 .العامة التحویالت أھمیة في انخفاض طفیف، العمل غیر مندخل ال

بش�كل  العام�ة التح�ویالت عل�ى، ال س�یما العم�ل غی�رم�ن  ال�دخلاالعتماد عل�ى  ، یزدادااستھالك المائةفي  10أدنى خاصة بین و بین الفقراء،

، مثل�ت 2007ف�ي ع�ام  المائ�ةف�ي  42م�ن  2012ف�ي  المائ�ةف�ي  49إل�ى  س�وق العم�لم�ن  ال�دخل ف�ي حص�ة عل�ى ال�رغم م�ن الزی�ادة .ح�اد

تت�الف م�ن  المائ�ةف�ي  80أكث�ر م�ن  منھ�ا، العش�ریة ف�ي اس�فل التوزی�عللفئ�ة ال�دخل  م�ن إجم�الي المائ�ةف�ي  36 العام�ة والخاص�ة التح�ویالت

العش�ریة الفئ�ات أس�فل  لك�ل م�ن أربع�ة أخم�اس اعلى م�ن العمل من غیر في الدخل العامة التحویالت في حین تبقى حصة .العامة التحویالت

م�ن  المائ�ةف�ي  10 فئ�ة افق�ر م�ناألس�ر فی�ھ تخ�رج ف�ي وق�ت  دخل العمل من حصة أكبر نحو واضح تحولھناك و، االدنى استھالكااالربعة 

  .السكان

 االیجار التقدیري غیر العمل العمالة العراق
 الدخل من غیر العمل

 الخاص العام

2007 66.18 19.49 14.34 78.41 21.59 

      الفئات العشریة

1 42.29 40.73 16.98 91.22 8.78 

2 55.20 29.46 15.34 87.79 12.21 

3 60.20 24.74 15.06 87.70 12.30 

4 60.77 23.92 15.31 87.01 12.99 

      

2012 68.00 16.40 15.60 75.62 24.38 

      العشریةالفئات 

1 49.24 35.59 15.17 83.52 16.48 

2 61.99 24.18 13.83 85.01 14.99 

3 64.15 21.15 14.70 82.46 17.54 

4 65.93 18.92 15.16 81.35 18.65 
 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

على   .للفئة العشریة االدنى استھالكا، وخاصة بالنسبة عبر المكان على نطاق واسع أیضادخل كمصدر لل التحویالتعلى  یتفاوت االعتماد

 المائةفي  42إلى  حصتھا انخفضت، في كردستان لھذه الفئة إجمالي الدخل من المائةفي  58 العمل یشكل دخل، في حین أن سبیل المثال

 االربعة ةالعشری الفئات الوطني المستوى على المعدل االجمالي)، (نسبة للدخل الرئیسة المصادر :38 الجدول
 2012 و 2007 ،استھالكا االدنى
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 من غیر العملدخل كمصدر لل فان مدخوالت البطاقة التموینیة او نظام التوزیع العام ،ھنفس في الوقت .في الجنوب التي تعیش للفئة المناظرة

 غیرمن  الدخل من المائةفي  42و  المتوسط، في العمل غیر الدخل من من المائةفي  20من  أقل، و تمثل في كردستان أصغر ھي أیضا

 الضمني الدخل من یاتي في الجنوب العمل من غیر الدخل من إجمالي المائةفي  48فان  المقابل، في . السفلى العشریة بین المجموعة العمل

 الحصة یتم تعویض  .من السكان المائةفي  10 الفقر المائةفي  62إلى  الحصةھذه  وتزداد، المرتبط بمدخوالت نظام التوزیع العام

 تشكل، عموما .دخل رأس الماللرواتب التقاعدیة ول بالحصص المرتفعة نسبیا في كردستان التموینیة البطاقةتحویالت من  منخفضة نسبیاال

 المائةعشرة في  دنىأل تقریبا نصف االھمیة ھا تمثل، ولكنالعمل غیر من الدخلمتوسط  من المائةفي  30الى  22ما بین الرواتب التقاعدیة 

 .ااستھالك

 

 الجنوب الوسط الشمال بغداد كردستان العراق  

الحصة في 
 ,الدخل الكلي

 من العملالدخل  2012

 68.00 الجمیع
 

69.16 
 

63.02 
 

71.81 
 

68.02 
 

68.71 
 

% من 10ادنى 
 السكان

49.24 58.18 52.80 49.82 49.21 41.70 

الحصة من  
الدخل من غیر 

 2012 العمل

 التموینیةالبطاقة 

 48.21 38.69 42.20 41.45 19.72 38.92 الجمیع

% من 10ادنى 
 السكان

59.96 42.04 53.72 64.09 59.53 62.10 

الرواتب 
 التقاعدیة

 30.40 26.25 الجمیع
 

33.33 
 

23.87 
 

24.39 
 

21.78 
 

% من 10ادنى 
 السكان

 
13.27 

19.40 18.10 9.72 16.86 11.43 

الحواالت 
 المحلیة

 12.24 17.10 13.30 16.18 12.09 14.45 الجمیع

% من 10ادنى 
 السكان

11.43 13.39 18.36 9.11 8.61 12.72 

 دخل رأس المال

 3.89 11.14 8.13 3.84 14.41 8.27 الجمیع

% من 10ادنى 
 السكان

3.39 6.31 1.81 5.66 4.30 1.62 

 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

في  االنخفاض یعوض لم من البالد حیث في تلك األجزاء الفقر قد ازداد مھمة الن ھي أیضا التقسیم الجغرافيحسب بالتفاوتات ھذه 

الفصل (كما مبین في  األخرى والخاصة العامةالتحویالت  بزیادات في 2012و  2007بین عامي  التموینیة البطاقة التحویالت من

السیاسة في نظام في  تغییر، في أعقاب بشكل مطرد زادقد  التقاعدیة التحویالت حجم، في حین أن 2012و  2007بین عامي   .الخامس)

الناتج  كحصة من على نظام التوزیع العام النفقات، وانخفضت 2009-2008في  الموزعة من عدد المواد التي خفضت التوزیع العام

 2012 ، السكان من عشر وافقر السكان اجمالي ، العراق عبر العمل غیر من المتأتیة الدخل مصادر :39 الجدول
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 الدخل حصة تراجع ھذا التغییر في ینعكس، األسرة البیانات على مستوى في  .المائةفي  2الى  المائةفي  6حوالي  المحلي اإلجمالي من

 نفسھ، وفي الوقت .2012و 2007بین عامي  المائةفي  40من  في المائة إلى أقل 60ما یقرب من  من العمل من غیر الدخل في التمویني

 من المائةفي  40أكثر من  معا التي مثلت، المحلیة والحواالت التقاعد الدخل من في المساھمات بسبب ةنسبیو ةمطلق كانت ھناك زیادة

 .2012في عام  كمتوسط العمل غیرمن  الدخل

 
 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

 ؟التحویالت یتلقىمن الذي  
 

 الحواالت المالیة - الخاصة التحویالت  :العمل من غیر والدخل التحویالت مختلفة من ستة أنواع بمزید من التفصیل، ندرس یأتي فیما

، شبكة الحمایة االجتماعیة من والتحویالت، شكل رواتب تقاعدیة في العامة التحویالت فضال عن  الزكاة ومدخوالت المحلیة والدولیة،

 . نظام التوزیع العام من المدعومة المواد الغذائیة بمدخوالت المرتبط الضمني والدخل

في المائة من  1أقل من  الدولیة التحویالت تغطي  .الفقراء أقلیة منتغطي و الحجم نسبیا صغیرة الخاصة نجد ان التحویالت، بشكل عام

 ھي أیضا الزكاة التحویالت من  .غیر الفقراء كونھم من المستفیدین من المائةفي  90 مع أكثر من  غیر الفقراء ٪ من2من  وأقل الفقراء

مع  ذات أھمیة متزایدة التي أصبحت، المحلیة الحواالت  .الفقر تحت خط ھم الزكاة مستلمي ثلث، ولكن الفقراء من ٪2,4، وتغطي صغیرة

الشكل ( ھم من الفقراء المستفیدین من فقط المائةفي  20على الرغم من أن  الفقیرة؛ وغیر األسر الفقیرة ما یقرب ثلث تغطي مرور الوقت،

186(. 
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أقل من ، تصل إلى لمكافحة الفقر تحویالتأن تكون  إلىصراحة  تھدف، والتي ال التقاعد فان مدخوالت، العامة التحویالت عند التطرق إلى

أسر  ینتمون إلى المستفیدین من الرواتب التقاعدیة من المائةفي  85حوالي   .غیر الفقراء منأكثر من الربع و، في المائة من الفقراء 20

 الفقراء ربعحیث یحصل و، لألسر ستھدافاال بعض أخرى، على، من ناحیة شبكة الحمایة االجتماعیة وتنطوي التحویالت من  .غیر فقیرة

، في المقابل، ھي من خالل نظام التوزیع العام أما التحویالت  .الفقراء عشر یغطي فقط ال یزال، فإن البرنامج التحویالتشكل من ھذه على 

 یبقى الفقیرة؛ األسر ھم من ھذا النظامالمستفیدین  من خمس في حین أن أقل  .الفقراء من المائةفي  99تغطي أكثر من و، تكاد تكون شاملة

 .فقراءال سكان العراق بشكل شامل تغطي الوحیدة التي شبكة الحمایة

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 األسریة المرتبطة الخصائص لتحدید متعدد المتغیرات بتحلیل ، نقوماالسر رفاھیة في والعامة الخاصة التحویالتدور  زیادة فھم من أجل

 )8.6-8.1الملحق جداول(النتائج في  المدخوالت الفرد من نصیبمستوى وب ؛ةمعین تتحویال تتلقى األسرة بما اذا كانت

 الخاصة  التحویالت 

 الدولیة؛ الحواالت المالیة لتلقي أكثر احتماال تبدو من غیر العاملین معیل االسرةالتي یكون فیھا  واألسر التي ترأسھا نساء األسر، بشكل عام

 مقارنة مع دولیة حواالت مالیة تستلم من المرجح أن في كردستان األسر التي تعیش بینما  .فرد لكل أعلى مبالغ الستالم أكثر احتماالأیضا و

في حین أن  أكثر من ذلك، تستلم في الجنوب، فان األسر كل شخص  المبلغ الذي یتسلمھ من حیث، التقسیمات األخرى االسر التي تعیش في

فان ، التحویالتھذه  یحصلون على الذین، من بین من المستفیدین لتكون الریفیة أقل احتماالتكون االسر  بینما  .أقل تستلم في الوسط االسر

 .في المناطق الحضریة المستفیدین بین أعلى من في المتوسط ھي المدخوالت لكل فرد

 ھي أقل احتماال الكبیرة األسر على الرغم من أن، نسب إعالة أعلى األسر التي لدیھا إلى أكثر احتماال الن تذھبھي  المحلیة الحواالت

 األسر التي ترأسھا . افراد 4الى  1التي یوجد فیھا من  األسر مع مقارنة للفرد الواحد، أقلأیضا تحصل على نصیب و من المستفیدین لتكون

لكل  أكبر وتستلم مبالغ ؛التحویالت لتلقي ھذه أكثر احتماال المائةفي  10و  5ھي  في القطاع العام واالسر التي یعمل فیھا رب العمل إناث

Rations Pensions
Social

protection
Domestic

remittances
Zakat

Internation
al

remittances

Public Transfers Private Transfers

% of poor receiving 99.39 19.5 10.6 28.62 2.42 0.81

% of non-poor receiving 98.58 26.73 7.55 29.9 1.33 1.8

% recipients poor 19.95 15.29 25.77 19.13 31.12 9.95
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 2012 ، والخاصة العامة التحویالت یتلقون الذین الفقراء وغیر الفقراء االفراد نسبة :186 الشكل

 الحصص الغذائیة   الداخلیة  الحمایة االجتماعیة    التقاعد    التحویالتالدولیة     الزكاة        التحویالت

 % من الفقراء الذین یستلمون

 % من الفقراء الذین ال یستلمون

 الفقراء المتلقین% من 

 التحویالت الخاصة                                     التحویالت العامة
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في حین أن االسر التي یكون  المحلیة؛ الحواالت المالیة لالستفادة من أقل احتماال في المناطق الریفیة األسر كانت ،2012في عام   .فرد

 لتكون من أكثر احتماال المائةفي  7 الماطق الوسطى األسر في بینما كانت . أكثر احتماالت لالستفادة ھي أقل تعلیما معیل االسرةفیھا 

أقل  المائةفي  9كانت  الجنوب واالسر الموجودة في، كردستان لتلك االسر الموجودة في نسبة الى المحلیة الحواالت المالیة المستفیدین من

تزداد  للشخص الواحد التحویالت مبالغ، عموما، لكن .في الجنوب واألعلى، كردستان مدخوالت نصیب الفرد األدنى في وكانت  .احتماال

 .الثروة زیادة مع

 أسرةاإلعالة، الذین تخص  األكبر ومعدالت العوائل أحجام  .جدا وھادفة جدا تدریجیةیبدو أنھا للغایة،  ولو كانت بسیطا، الزكاة التحویالت

األسر   .الزكاة استالم تزید من احتمال جمیعا، العاملین غیر او رب اسرة من، اإلناث او رب اسرة من، فیھا أقل تعلیما معیل االسرةیكون 

من  ھي أقل احتماال الن تكون الجنوب ما عدا في في كل مكان األسر على الرغم من أن ،التحویالتھذه  لتلقي ایضا أكثر احتماال الفقیرة

 حجم األسرة مع بشكل عام تنخفض الزكاة نصیب الفرد من مدخوالت في حین أن  .في كردستان االسر التي تعیش مقارنة مع المستفیدین

 معیل االسرةالتي یعمل فیھا لألسر و إناث التي ترأسھا لألسر، فرد 20أكثر من  كبیرة جدا التي یوجد فیھا لألسر أكبر، فھي 2012في عام 

التي  مع األسروكذلك الحال  في المتوسط أصغر زكاة التحویالت تتلقى بغداداألسر التي تعیش في و األسر الریفیة  .الخاص في القطاع

 .العاملین من غیر معیل االسرةیكون فیھا 

 العامة   التحویالت 

 في االسرة سن التقاعد في أو شخص أرملةكما ھو متوقع، فإن وجود و، لمكافحة الفقر التحویالت الن تكون الرواتب التقاعدیةال تھدف 

، ھو متوقع، كما ھي أیضا األسر الحضریة . على التوالي المائةفي  23و  12بنسبة  استالم االسرة راتبا تقاعدیا من احتمال یزید بشكل كبیر

 على تعلیم اقل وھامعیلالتي حصل  األسر بینما . في إقلیم كردستان األسر التي تعیش وكذلك  .الرواتب التقاعدیة لتلقي ھي أكثر احتماال

االسر االكبر حجما اكثر   تكون فانھ من المرجح أن، االعتباربنظر ھذه العوامل  أخذ وحالما یتم  .شخص الواحدلل تستلم مبالغ أصغر

وفضال   .اقل لكل فرد اتستلم نصیبولكنھا  بین أفرادھا)تأھیال الن ھذه االسر تمیل الى وجود افراد أكثر احتماال الستالم الرواتب التقاعدیة (

 تكون مدخوالتھا وأیضا یستلم راتبا تقاعدیا ن یكون بینھا شخص ماأ من المرجح في القطاع العام وھامعیلفان االسر التي ال یعمل ، ذلك عن

 .للشخص الواحد أعلى

 التحویالتھذه احتمال استالم في المتوسط، فان و  .نسبیا لصالح الفقراء تبدو، ال ضآلتھا، رغم شبكة الحمایة االجتماعیة من التحویالتأما 

التي  ولألسر، فیھا أقل تعلیمامعیل الیكون ، والتي في القطاع العام وھامعیلیعمل  التي ال بالنسبة لألسر وھي أعلى، حجم األسرة مع یزداد

 معویزداد  حجم األسرة معتضاءل ی فردال نصیبفان  ومع ذلك،  . أقل نفقات استھالكاألسر التي لدیھا و او متقاعد مؤھل، أرملة توجد فیھا

 أرملة، فیھا دالتي یوج لألسرو، تعلیم أقل  على وھامعیلالتي حصل  لألسر أعلى، فھي من ناحیة أخرى  .لألسرة اإلنفاق االستھالكي

 ھذه لتلقي أكثر احتماالكردستان المناطق الوسطى و األسر في تبدو بینما  .في القطاع العام وھامعیلالتي ال یعمل بالنسبة لألسر و

 .الجنوبوالوسط و، بغداد أعلى فيھي  التحویالتنصیب الفرد من المتلقین، فان  بین ؛التحویالت

 مدخوالت البطاقة نصیب الفرد منكان  . نظام التوزیع العام من خالل مدعومة شكل مواد غذائیة المستلم في الدخل ترابط ندرس، أخیرا

 المدخوالت ھي . معیل االسرة في تعلیم الزیادة مع باطراد العائدات وتنخفض، من العاملین وھامعیلاألسر التي لم یكن  أعلى بین التموینیة

األكبر تستلم مدخوالت لكل فرد ، فإن األسر ومع ذلك  .في الجنوب، وخاصة كردستان نسبة إلى تقسیم، وفي كل أعلى لألسر الریفیة أیضا

 .ااستھالكاالدنى  المائةالتي تنتمي إلى العشرین في  واألسر، امرأة التي ترأسھا األسر كما ھو الحال مع اقل،
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 اثابتنصیب الفرد منھا  یكون، بحیث یجب ان شخص أساس كل على .تخصیص الحصص التموینیة من المفترض أن یتم یث المبدأ،ن حم

  غالبیة األسرنقبل افتراض أن  ولذلك، فإننا لألسر البطاقات التموینیة على األشخاص المسجلین لعددعلى وجھ الخصوص، وحجم األسرة، ل

نصیب  ینخفض، من األسر لھذه العینة  الموجودین فیھا فعلیا. أفراد األسرةعدد مطابق ل البطاقات التموینیة أفراد فيدد قد ابلغت تماما عن ع

في  االستھالكمع  حجم األسرة نربط الواضح، التراجع ھذاالستكشاف  .)8,7(الجدول الملحق الثروة زداد معی ھولكن حجم األسرة مع فردال

الحصص  تنخفض ال وعلى ایة حال،  .، قل ما تستلمھ من نظام التوزیع العامحجم األسرة أنھ كلما زاد النتیجة وتظھر .النھائي التصنیف

 المائةفي  30ما یصل إلى الى  تزدادالتموینیة  الحصص الواردة من التحویالت الخسارة في  .حجم األسرة مع تزاید بالتساوي التموینیة

 .ھاحجم بغض النظر عن، كلما ازداد ما تستلمھ األسرة ثراء أخرى، كاما ازداد من ناحیة  .دافر 12األسرة اكثر من  عندما یكون في

مھم  استثناء مع، الفقراء أقلیة من، وتغطي إلى أن تكون صغیرة تمیل األسر التي تستلمھا والخاصة العامة التحویالت أغلب، فإن عموما

 تغطیة . نسبیا تدریجیة االجتماعیةالحمایة  التحویالتالزكاة و التحویالت، یبدو ان الحجمفي  صغیرة جدا رغم انھا  .لنظام التوزیع العام

 سوى المحلیة ال تغطي الحواالت، قد على سبیل المثال .الستالم التحویل جزئیا نتیجة أیضا مع ذلك، ھي التحویالتھذه  بموجب الفقراء

من قبل  التحویالتھذه  یمكن استالم بما فیھ الكفایة بحیثفي المتوسط  یكون كبیراقد   التحویالتھذه ، ألن حجم للفقراء نسبة صغیرة

، یمكننا ھنا التحلیل خارج نطاق ھو التحویالتلھذه  الفقر المخففتأثیر السببي لل االستداللان  في حین  .فوق خط الفقر التي تقع األسر

خمسین ال الجزء السفلي من تنتمي إلى أو فقراءمن  األسرة واحتمال كون التحویالتھذه  استالم عالقة بین فكرة عن محاولة الحصول على

  .االدنى استھالكا من السكان

 مجموعة من، باإلضافة إلى التحویالت باستالم ، المرتبطھذه النتیجتین احتمالیة تغییر فيال أو، الحدیة اآلثار 8,8الملحق جدول ویقدر

 وكذلك  النتیجتین، مع معیل االسرةلسوق العمل  التعلیم وخصائصو االسریة الدیموغرافیةالعوامل  ان العالقة بین  .األسریة الخصائص

وكبر  االعالة المرتفعةالثاني. فان  الفصل في التحلیل التشخیصي مع وتمشیا  .كما ھو متوقع ھيوالرفاھیة  بین مكان السكن العالقةفان 

تقسیم  أي او في، في منطقة ریفیة و یعیش، العاملین غیر من معیل االسرةكون  أو القطاع الخاص في سرةمعیل اال، وعمالة ألسرا حجم

 .باالحتماالت االعلى للفقر جمیعا مرتبطة،  كردستان غیر الوسط من آخر

 احتمالباقل جمیعا  التوزیع العاممن مدخوالت نظام نصیب الفرد المستویات األعلى لوالدولیة  الرواتب التقاعدیة والحواالت استالمیرتبط 

ما المماثلة  بین األسر یشیر إلى أن، فقد عرضا أن یفسر ال ینبغياالمر  في حین أن ھذا  في التوزیع. المائةفي  40أسفل  إلى وتنتمي للفقر

من المحتمل أن تتوفر لھم  یستلمونھاالذین  أن أولئك بما فیھ الكفایة بحیث ھي كبیرة التحویالتھذه ، فان حجم  خالف ذلكیمكن ان على 

ان یكونوا  تخفض احتمال ال الحمایة االجتماعیة ومدفوعات نسبیا التدریجیة الزكاة تحویالتفان  المقابل، وفي  .أعلى الى حد كبیر رفاھیة

 التحویالتھذه  أن استالم ال یعني ذاھ مرة أخرى،  .المائةفي  40 أسفل إلى وینتمون الفقر ھي مرتبطة بازدیاد احتمالیة في الواقع،  .فقراء

 .بما فیھ الكفایة الفجوةردم ، فإنھا ال تباألسر الفقیرةاالمور  ھذه ترتبط أنھ في حین بدال من ذلك،، ولكن ربما الفقر یزید

II. نظام التوزیع العام 
 

 التي تغطي ةالوحید شبكة الحمایةو، في العالم ةالمدعوم یةائاألغذالمواد نظام توزیع ، الذي ھو أكبر في العراق یبقى نظام التوزیع العام

مع  عموما ھذا النظام  من خالل المواد الموزعة خفض عددب 2010-2009 ما بین اإلصالحقامت جھود   .في البالد والفئات الھشةالفقراء 

معجون و، والشاي، ( للكبار)الصابون، والحلیب المنظفات و مثلا بنود، واسقط دون تغییر الغذاء لسلة السعرات الحراریة ترك محتوى
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 في تعكس انخفاضا تعزى إلى ھذا النظامالتي  السعرات الحراریة استھالك تغیرات ملحوظة في أي، فإن الكثیر من وھكذا  .الطماطم

نظام  الغذائیة من ت الحراریةمن مجموع السعرا حصة یبین 187الشكل  .الموادانخفاض عدد نتیجة  تغییرا ولیس التموینیة المواد استھالك

من  المائةفي  20الدنى  من السعرات الحراریة أرباع ثالثة اتت ،2007في عام   .االستھالك توزیع أخماس لكل من، لألسر التوزیع العام

 .المائةفي  45 النسبةھذه  كانت، المائةفي  20على أل بینما الموزعة بموجب نظام التوزیع العام  المواد استھالكو السكان بحسب التوزیع

في المائة من  40 الدنى ، في حین أن االعتماد على النظام كمصدر للسعرات الحراریة قد تغیر قلیال لنسبة2012و  2007بین عامي 

ام ، بلغت نسبة استھالك مواد نظ2012. في عام السكانمن  في المائة 40على ، فقد انخفض بین األسر األفضل حاال، وخاصة بین االسكان

 كبیرا اذلك، یبقى النظام مصدر توزیع االستھالك. ومعبحسب  المائةفي  20التوزیع العام ثلث السعرات الحراریة التي یستھلكھا أغنى 

من إجمالي استھالك السعرات الحراریة على التوالي  المائةفي  64و  74السفلى، وھو ما یمثل  المائةفي  40للسعرات الحراریة للفقراء و 

 .2012في عام 

 

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 النفقات من إجمالي المائةفي  16و ، العراقیة في المائة من األسر 10فقر الغذاء أل نفقات من المائةفي  30 نظام التوزیع العام نفقات تمثل

، الخامسةالمجموعة العشریة  بین المائةفي  7إلى ، للمجموعة العشریة الثانیة المائةفي  12إلى  النظام نفقات تنخفض حصة  .)188(الشكل 

 الوطنيالمتوسط  یقدر على التموینیة المواد فان استھالك االستھالك، مجموع في  .العلیا العشریة للمجموعة المائةفي  2إلى أقل من و

زاما ل سیكون، كم في السوق شراء ھذه (المادة)إذا كنت تستطیع " :السؤال التالي ردا على الحصة التموینیة وكالء التي یعلن عنھاسعار لأل

، فإنھا ال  رسمیا المدعومة)التموینیة ( السلع أسعار بكثیر من األسعار ھي أعلى ان ھذه على الرغم من " ؟ علیك دفعھ من مبالغ ثمنا لھا

 تقویمفي  التحدیات موجز لبعض للحصول على وصف 5االطار  نظری( التموینیةللحصة  الظل سوء تقدیر الى حد كبیر لكلفة  تمثلتزال 

 .)التموینیةالحصص 

 

)االفقر( )االغنى(
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 2012 و 2007 ، لالستھالك الخمسي التقسیم حسبب ، العام التوزیع نظام من الحراریة السعرات نسبة :187 الشكل
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سوء  تنطوي على حسب اسعار وكیل الحصص التموینیة على المستوى الوطني وھيبالحصص التموینیة تقویم : یتم مالحظة  *

 المواد التموینیةلسلة تقدیر كبیر لكلفة الظل 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 

غیر غذائیة
من غیر سلع 
البطاقة البطاقة التموینیة

التموینیة

 لالستھالك الخمسي التقسیم حسبب الطعام غیر وعلى الطعام على نفقات ، العام التوزیع نظام نفقات :188 الشكل
، 2012* 

 المقدرة القیمة ومشكلة العام التوزیع نظام في التموینیة المفدردات  :5 االطار
 منھجیة استخدمت   .المشتراةالمستھلكة وو المستلمة، التموینیة كمیة المواد معلومات حول في العراقتجمع مسوحات االسر 

عدد قلیل جدا ( على أساس شھري الیومیةسجل  المسجلة في التموینیة المواد وشراء " المستلمةالكمیة  صافي " مفھوم   2007
التي تمت  صافي المبالغوالمستلمة  التموینیة المواد كمیة األول ھو . المستھلكة الحصص الغذائیة كمیة لقیاس )المعامالتمن 

األسبوع ، مثل فترة االستدعاء بوضوح لم یحدد، فإن ھذا القیاس ومع ذلك  .التي تعطى أوالمواد بھا، والمباعة،  مقایضة
 األسر اثنین من .المنفعة تعكس، فإنھا قد ال نوعا من االستھالك لیست المدخوالت ھيولما كانت   .الشھر الماضي الماضي أو

 .الحصص من مختلفة منفعة تستمد، جدا كمیات مختلفة تستھلك، ولكن الغذائیة الحصص مننفسھا  الكمیة  على التي یحصلون
 أكثر دقة ھو مقیاس ھذا  .الماضیة یوما 30 ـخالل ال التموینیة المواد استھالك مباشرة حول مسالة أیضا المسوحات تشمل

ستھالك الرئیس ال ھو المقیاس ھذا  .ألسرل متساویة منفعة یعني المساوي واالستھالك، واضحة فترة استدعاء مع لالستھالك،
إلى  )الماضيخالل األسبوع ( سجل الیومیة التموینیة في المواد مشتریات یتم تحویل  .المنھجیة المنقحة في التموینیة المواد

استھالك اعلى  ان یخصص لھایجب  في السوق إضافیة حصص تشتري، الن األسر التي ایضاضمنیة وھي ، شھریة تآمكاف
 .اكبر منفعة تحصل على  ومن ثم

لمنفعتھا السلع والخدمات بشكل مساوي تقویم لالستھالك الغذائي ؟ من حیث المبدأ،  یجب المھم ھذا العنصر تقویم كیف یمكن 
المواد التموینیة وبھذا المعنى، ال مبادة المستھلكة. في حالة العراق، نادرا ما تتم الحدیة ؛ أي بمعنى؛ سعر السوق للوحدة الحدیة 

ذلك، فھي  وفضال عنولكنھا غیر كافیة لحساب قیم الوحدة،  ةالیومی الصفقاتالسوق. وتسجل بضع سعر وجود لسعر یعادل 
 نیة.كل استھالك المواد التمویلتقویم  مرتبطة بعدد من أسر مختارة  مقیدة بالكمیة. لذا فان قیم الوحدات ھذه ال یمكن استخدامھا 

 
 . التي یدفعھا المستھلكون االسمیة، واألسعار منخفضة جدا، والتي ھي التموینیة للسلع األسعار الرسمیة ھو استخدام احتمال آخر

 الحصص الناجمة عن النفقات على المواد الغذائیة قیمة مصطنعبشكل  یقلص للغایة سوف األسعار المدعومة استخدام ھذه
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على  بتحدید أوال نبدأ؟ ضمنيال تموینیةالبطاقة ال دخل في شكل التحویالتفي  االنخفاض مواجھة األسر، كیف استطاعت في ھذا السیاق

 على وجھ الخصوص، .الرئیسة التكیّف باستجابةالتي تربط و، 2012و  2007 يفي عام تعرضت لھا األسرالتي  الصدمات نطاق واسع

 المساعدات الحكومیة، وفقدان الحصة التموینیة فقدان بسبب صدمة قد شھدت األسرة حول ما إذا كانت المسح، یسأل 2012في عام 

في المقام األول بسبب ، الصدمة بھذا النوع من انھا مرت األسر من  المائة 3فقط  ذكرت  .الحواالت المالیة في بسبب تراجع أو األخرى،

 .تقلیل الحصص

 شملت -  الماضیة 12 ـفي األشھر ال صدمة من انھا عانتغیر الفقیرة الفقیرة و العراقیة جمیع األسر من المائةفي   17أفاد  ،2007في عام 

  .من المشاكلأنواع أخرى والخطف و والعنف السرقة؛ أحد أفراد األسرة وفاة أو إصابة أو مرض اومحل  إغالق أو أجور، وظیفة أو فقدان

متعلقة باألمن، صدمات الوظائف وال  - وغیرھا، واألمن، إصابة /الموتبفرص العمل، و تتعلق -  الصدمات نوع من ھذه األنواع من كلو

في عام  . حالة الفقر حسببیختلف  لمانتشارھا و  ككل على التوالي من السكان المائةفي  7أكثر من و المائةفي  9 أثرت على أكثر من قد

 .57غیر الفقراء بین المائةفي  28و  بین الفقراء في المائة 24إلى  الصدمات ھذه األنواع من معدل حدوث ارتفع ،2012

، بما في ذلك الجفاف - متغیرة متعلقة بالزراعةبصدمات  التي تمر تجربتھاب یرتبط غیر الفقراء األسر بین الصدماتارتفاع عدد حاالت ان 

 االمور وتنعكس ھذه  .مناطق الرعياألمراض وانخفاض توافر واآلفات و الزراعیة جودة المیاه، وانخفاض أو الماشیة األصولوفقدان 

معدالت  مع، والشمال في كردستانخاصة ب، وبالزراعة ذات صلة لصدمة بتعرضھا التي تفید األسر الریفیة من المائةفي  15في  أیضا

 ،2012في عام   .2009 و 2007بین عامي  وسوریا شمال العراق في الجفاف یعكس ذلك قد  .على التوالي المائةفي  10و  8بین  انتشار

، والصدمات اإلشارة إلیھسبقت ، باستثناء ما حسب حالة الفقربیتفاوت  ال الصدمات أنواع مختلفة من، فان انتشار 2007في عام  كما

االعلى  الصدمات، بسبب 2007في عام  المناطق الحضریة اعلى في الصدمات معدل انتشار في حین كان  .المتعلقة بالزراعة المتغیر

 .الزراعیة الصدمات، والسبب ھو اعلى معدل صدمات المناطق الریفیة شھدت ،2012في عام  ، بالعملالمتعلقة 

 11تدرج مجموعة ممكنة من  2007. في حین ان نماذج 2012و  2007یجب مالحظة ان االستبیانات ھي لیست مقارنة بشكل صارم بین عامي  57
صدمة محتملة بما في ذلك على وجھ الخصوص الصدمات  23ھو اكثر تفصیال ویتناول  2012صدمة بما في ذلك " مشكلة كبیرة اخرى"، فان نموذج 

انتجت استجابة  2012راعة والصدمات التي تؤثر على االقتصاد المحلي والمجتمع. من المرجح ان القائمة الطویلة للخیارات الممكنة في المتعلقة بالز
 .ھي اعلى الى حد كبیر 2012افضل وكنتیجة فان معدالت االنتشار لعام 

لیست األسعار الرسمیة و تداول ھذه المواد، مقارب لسعر نتوقع عنده بسعر الحصص یموینبغي تق، ذلك فضال عن   .التموینیة
  .غیر محدودة كمیات تشتري بھا األسر األسعار التي ھي

 
ھي ھذه البدائل الوحدات ل قیم، حالة العراق في في السوق؟ التي یتم تداولھا قریب لمفردات الحصة التموینیة بدیل ھل ھناك

المتاحة  للسلع أسعار السوق یعني أن ھذا  .نوعیةفي المھمة   اختالفات، مما یشیر إلى الرز، وخاصة لبعض المواد بكثیرأعلى 
 .بدائل مثالیة ألنھا لیست ال یمكن أن تستخدم تجاریا

 لشراء معادالت السلع ستدفعھ المبلغ الذي حول رأیھم األسر یطلب من ھو السؤال الذي الحصص لتقویم الوحید المتبقي المرشح
العنقود في  المحلي التموینیة وكیل العدادون وفاتح، عن رأیھا األسر بعض، أعربت في الممارسة العملیة  .من السوق التموینیة

 التي قد تعكس ھذه األسعار ھناك اختالفات في ومع ذلك، كانت  .مسح األسعار أقرب إلىھي  بطریقة ،[من العینة االحصائیة]
نفسھا   الكمیة  أولئك الذین یستھلكون التأكد من أن جمیع من أجل  .الجودةالعرض والطلب و المحلیة في والتفاوتات، ینعدم الیق
  استخدام القیم تقرر ؛ االستھالك زیادة مع النفقات تزداد وأن ھذه ؛نفسھا النفقاتب مخصصة لھم مادة تموینیة معینة من بالضبط

 .التموینیةالمواد  لتقویم الحصة التموینیة وكالء ھارذكالتي  لألسعار الوطنیة المتوسطة
 مالحظة منھجیة -2012-2007المصدر: الفقر في العراق:  
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

 
 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

 عانت قد األسر ثلث حوالي وكان  .الماضیة 12 ـفي األشھر ال أن تفید بتعرضھا لصدمة من األرجح في بغداد األسر كانت ،2012في عام 

 میاه الشرب تدني نوعیة تشمل مجموعة من الصدمات -   "محلیة" مس االسر بتعرضھا لصدمةخُ  تذكرو، واحدة على األقل صدمةمن 
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 2012 الفقر، لحالة نتیجة الصدمات حدوث :190 الشكل 2007 الفقر، لحالة نتیجة ماتالصد حدوث :189 الشكل

 الحضریة المناطق في الصدمات انتشار :191 الشكل
 2007 ، والریفیة

 2012 ، والریفیة الحضریة المناطق في الفقر انتشار :192 الشكل 
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األساسیة األخرى  والسلع المواد الغذائیة ارتفاع أسعار أو األمراض التي تصیب البشر بشكل غیر عادي من مرتفع مستوى  ،ومدى توافرھا

 الصدمات كانتباإلضافة إلى ذلك، و، التقسمیات األخرى عبر عالیا جدا أیضا المحلیة ھذه الصدماتمعدل  كانت  .بشكل غیر عادي

 .والشمال و الوسط في كردستان نسبیا عالیة المتعلقة بالزراعة

 المحلیة التحویالت الموت/ االصابة  العمل األمن الزراعة اي صدمة  
 %8 %0 %10 %3 %2 %8 %24 كردستان

 %19 %3 %7 %5 %1 %2 %31 بغداد
 %8 %6 %6 %2 %2 %10 %27 المنطقة الشمالیة
 %8 %3 %9 %6 %1 %7 %27 المنطقة الوسطى
 %6 %1 %6 %2 %0 %4 %15 المنطقة الجنوبیة

 

 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 
 

 ان، أي على األسر الصدمات تأثیر أیضا معلومات عن  2012العراق لعام االجتماعي واالقتصادي لالسرة في مسح ال بیانات تتضمن

 واإلنتاج الغذائي ومخزون المواد الغذائیة تغیر مشتریات المواد الغذائیة قد ازدادت او انخفضت او انھا لم كانتتفید فیما اذا  األسر

، أي شمولیة أو، فردیة محددة أسریة أو الصدمة تمییزیة، أي كانت بصرف النظر عما إذا . الصدمات لكل نوع من نتیجةالدخل واألصول و

شراء  بانخفاض في افادت نحو الثلثین، والدخل خفاض فيانب أفادت األسر أخماس حوالي أربعة،  مستوى محلي ضیقعلى  أو مجتمعیة

 12 بینما زادت، أقل احتماالاإلنتاج الغذائي األصول و االنخفاض في وكان . مخزون الغذاء خفض ذكرت المائةفي  60، و المواد الغذائیة

 .من شراء المواد الغذائیة في المائة من األسر

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

،  في المائة 60بحوالي  المواد الغذائیة من اإلنتاجووالمخزون،  ھاخفضت مشتریات، المتعلقة بالزراعة الصدمات التي تواجھ لألسربالنسبة 

 مثل ھذا أخرى في صدمةاي  ال تنتج .انخفاضا في الدخل المائةفي  90ما یقرب من شھد و، مماثلة انخفاضنسبةاألصول  وشھدت

 ھو األساسي التأثیر، بشكل عام، یبدو أن الصدمات األنواع األخرى من بالنسبة لمعظم  .والدخل، واألصول الغذائیة في المواد االنخفاض

 آثار االختالفات في في حین أن  .أقل تأثرا كونھااألصول واإلنتاج و المخزون الغذائي معشراء المواد الغذائیة، و الدخل االنخفاض في

في إنتاج  االسر التي تعمل من المرجح أن تكون ھي أیضا الزراعیة صدماتال التي تعاني منإذ ان تلك االسر ( مفھومة اإلنتاج الغذائي

صدمات تمییزیة صدمات شمولیة

مشتریات الغذاء مشتریات الغذاء
مخزون الغذاء مخزون الغذاء

انتاج الغذاء انتاج الغذاءانتاج الغذاء

االصول االصول
الدخل الدخل

زیادة زیادةزیادة انخفاض من دون تغییرانخفاض من دون تغییر

 2012 ، الصدمات انتشار :40 الجدول

 2012 ، للصدمات المختلفة التاثیرات عن االسرة تصورات :193 الشكل
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 أنواع أخرى من في مواجھة األصولفي  انخفاضمن  في المائة من األسر 30و  20 بینما  تعاني )، في المتوسط،المواد الغذائیة

انھا  في المائة من األسر 80أكثر من  ذكرت، الحصص التموینیة االنخفاض في، بما في ذلك التحویالتصدمات  من حیث  .الصدمات

شراء  مرة أخرى من المائةفي  70خفض و، مخزون األغذیة خفضت من المائةفي  80، وبینما نتیجة لذلك الدخل انخفاض في تعاني من

 .التموینیة المواد النقص في لتعویض شراء المواد الغذائیة زیادة المائةفي  20، وكان على المواد الغذائیة

 
 2012و 2007لسنتي  المصدر: محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق 

 

صدمات زراعیة صدمات محلیة

مشتریات الغذاء
مخزون الغذاءمشتریات الغذاء

مخزون الغذاء
انتاج الغذاء انتاج الغذاءانتاج الغذاء

االصول
االصول

الدخل
الدخل

زیادة زیادةزیادة انخفاض من دون تغییرانخفاض من دون تغییر

صدمات  العمل صدمات االمن

مشتریات الغذاء مشتریات الغذاء
مخزون الغذاء مخزون الغذاء

انتاج الغذاءانتاج الغذاء

االصول االصول

الدخل الدخل

زیادةزیادة انخفاض من دون تغییرانخفاض من دون تغییر

صدمات  التحویالت االصابة/ صدمات الوفاة

مشتریات الغذاء مشتریات الغذاء

مخزون الغذاء مخزون الغذاء

انتاج الغذاءانتاج الغذاء

االصول االصول

الدخل الدخل

زیادةزیادة انخفاض من دون تغییرانخفاض من دون تغییر

 2012 ، الصدمات انواع من نوع كل تاثیر عن االسرة تصورات :194 الشكل
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 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

 

تعتمد  األسر ما یقرب من ثلث مع، والشمولیة التمییزیة الصدمات عبر إلى حد ما ھي مشابھة لألسر الرئیسة المواجھةاستراتیجیات  أن

كمیة ونوعیة  لتقلیل أكثر احتماال كانت أن األسر مع ذلك، ھو مھم، فارق واحد  .شيء مس التفعل ايالخُ  وأقل من، الخاصةمدخراتھا  على

، والقروض، معینة أو أسریة فردیة لصدمات بینما االستجابة ؛ الشمولیةاستجابة للصدمات  باآلجل شراء الغذاء أوالمواد الغذائیة  وصنف

، والتي والمحلیة الزراعیة للصدمات في االستجابات ھذه األنماط وتنعكس  .تصبح أكثر أھمیة األصدقاء واألقارب والمساعدة منواالئتمان 

 .ةتمییزی صدمات في المقام األولھي 

 بما في ذلك مستوى األسرة أو الفردیة للصدمات في االستجابة أكثر أھمیة ھو االجتماعیة واألسریة على الشبكات المقابل، فإن االعتماد في

الحصص ، والتحویالتب المتعلقة الصدمات في حالة . أحد أفراد األسرة موت أو إصابةب تلك المتعلقة أو بالوظیفة، ذات الصلة الصدمات

، األسر مع ، ذات أھمیة خاصة الغذاءللمواد  ستجابة، یبدو أن االالحصص التموینیة) في المقام األول تشكل (والتيوالتحویالت التموینیة 

، وبمواجھة  وھكذا  .المدخرات تعتمد علىفقط  ٪14فقط و استجابة لذلك؛ الغذاء نوعیة وكمیة تخفض في المائة من األسر 50 معو

 .والجودة والصنف من حیث الكمیة استھالك المواد الغذائیة الى حد اكبر تخفض كثیر من األسرفان  التموینیة، المواد انخفاض

 لنظام التوزیع العامالرفاھیة اثر  محاكاة 
 

(الشكل الخمس الماضیة السنوات  الناتج المحلي اإلجمالي خالل كنسبة من نظام التوزیع العام إجمالي اإلنفاق على على الرغم من  انخفاض

العبء  یمثلدینار، فإنھ ال یزال  تریلیون 1,1الى  2,3القیمة الحقیقیة من من حیث  الحكومة الذي انفقتھ المبلغ اإلجمالي ضاو انخف)، 184

االعتماد على المدخرات الشخصیة
أخرى
تقلیل كمیة الطعام ونوعیتھ

األصدقاء/ االقتراض من األقارب
بیع المكتنزات

عدم فعل أي شيء
تقلیل كمیة الطعام ونوعیتھ 

االصدقاء/ طلب المساعدة من االقارب
شراء الطعام باآلجل

المحلیة

التحویالت

اإلصابة/ الموت

صدمة العمل

األمن

الزراعة

الشمولیة

التمییزیة
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، فھو في العراق ھشةوالمجموعات ال للفقراء الواسع مستوى من األمن الغذائي نظام التوزیع العام یوفر في حین  .الحكومة لموازنة المالي

 في شكلھفإن النظام ، ذلك وفضال عن  .مكلف للغایة شبكة حمایة برنامج، فھو ومن ثم، غیر الفقراء منفي المائة  95من  أكثریغطي أیضا 

على  اعتماده الكبیر بسبب كبیرة اقتصادیة كلیة تشوھات ویتضمن واإلدارة،التوزیع، الشراء، و الكبیرة في عدم الكفاءة یعاني من، الحالي

 شامل نظام شبكة حمایة إلدخال بما في ذلك الحاجة أخرى كثیرة،ھذا السبب وألسباب ل . طابعھ الشاملو الواردات من المواد الغذائیة

 .58أخرى على نظام التوزیع العام إصالحاتالحكومة العراقیة  تدرس، دعم المواد الغذائیة یتجاوز

، للقیام بذلك  .مختلفة إصالح في ظل سیناریوھات األسرةرفاھیة  على في نظام التوزیع العام تأثیرات التغیرات، نقوم بتحلیل في ھذا القسم

القیام المختلفة و إصالحات السیاسة نتائج في توقع التي ھي ال غنى عنھا للطلب االستجابات بتقدیر یسمح لنا توازن جزئينموذج نستخدم 

 باكملھ االستھالك توزیع على طول المستھلكون یقوم كیف  :مثل على أسئلةھذا اإلطار یجیب   .لغذائیةالطلب على المواد ا توقعات بعمل

بموجب نظام التوزیع  الرز توزیعنخفاض في نتیجة لال من الرز الفعلي ارتفع السعر إذامواد غذائیة أخرى و الرز طلبھم على بضبط

 ؟ أو السكر والطحین االسمر من الزیت النباتي السوقالطلب في  فيتأثیر ذلك ، ماذا سیكون أو ؟؛العام

 للمواد، نظرا لخصائص معینة العراقیة لألسر استھالك ھیكل التقاط، المختلط الطلبھذا التحلیل، نموذج نستخدمھ لالذي  النموذج یحاول

 التجریبیتان . الصعوبتان بحریة في السوق متداولة الخاصة بسلععلى تلك و أسواقھا على ھذه السلع تفرضھاالتشوھات التي التموینیة و

 التقلبات ما یكفي منعدم وجود  :ھما تقریبا نظام الطلب المثالي اكثر تقلیدیة مثل طلب أنظمة، نسبة إلى نھجمھذا ال یتناولھما التي الرئیسیتان

 الكمیة المجھزة مع مراعاة أن المرصودة ریاتالمشت الطلب من وتحدید األسعار؛ من المستحیل تحدید آثار یجعل التموینیة أسعار السلع في

 .59ثابتة ھي كل أسرة إلى

، ھاومن بین  .أنماط الطلب من أجل تحدید الطلب أنظمة شائعة لھذه األنواع من االفتراضات تجعل ةالمنھجی ه، فإن ھذوعلى ایة حال

االجتماعي مسح الالتي شملھا  األسر لیس كل مراعاة أنمع   :تجریبیة لھ آثار ھذا االفتراض  .تشتریھا األسر جمیع السلع أن افتراض

المجموعات  عبر غیر متوازنة عینة فإنھ یقوم بتولید جمیع المواد، اشترت أو قد استھلكت 2012لعام  العراقفي ألسر واالقتصادي ل

 أو الحضریة والریفیة (أي مختلفة جغرافیةفي مناطق  المختلفة الفئات الخمسیة على مستوى نموذج، نقدر الھذه المشكلة لحل . السلعیة

 البیانات المعلومات الواردة في في خسارة یولد الفئات مستوى على تجمیعال ان اختیار  .مستوى األسرة)، بدال من ومناطق أخرى كردستان

 أنظمة متعددة في ذات زوایا حلول مع للتعامل أكثر تعقیدا اعتماد إجراءات الحاجة إلى یتجنب، لكنھ على مستوى األسرة مع تحلیل مقارنة

 .60الطلب

من خالل  بسھولة یحددالسلعة ، فان نوع حالة العراق في  .المتضمنةعدد من السلع نوع و التحلیل ھو لھذا النوع من ضروري خیار آخر

 اصعب من التعامل كبراأل الطلب أنظمةمع  التعامل یكون  .مشكلة عدد المواد فھو الذي یمثل التموینیة، اماغیر المواد التموینیة و  :طبیعتھا

، ادرجنا لتجنب ھذه المشكلة .  61االبالغ عن النتائجكان من الصعب و، الحسابي العبء السلع، ازداد وكلما ازدادت؛ صغراالنظمة األ من

أن  41 ویبین الجدول  .النباتیةالزیوت والسكر و والطحین الرز  :المیزانیةفي  كبیرة ذات حصص ثمانیة مواد تموینیة أربعة من أصل أوال

یم المستحقات من نظام التوزیع العام ومن المحتمل أن تطبق معاییر جدیدة تدرس الحكومة العراقیة حالیا االنتقال الى نظام "البطاقة الذكیة" لتسل  58
  .لالستھداف لنظام التوزیع العام

في حاالت محددة مثل العراق حیث تكون الحصص التموینیة مرھونة بخصائص مرصودة لالسرة تكون درجة من التفاوت في الكمیة المشتراة   59
 .لطلب المختلطممكنة. وعلى ایة حال اخترنا نموذج ا

 .2011انظر رمضان وتوماس   60
 1997دیتون   61
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 إجمالي اإلنفاق فيحصتھا و بأكملھ؛ التوزیع عبر اإلنفاق على الحصص التموینیة إجمالي من المائةفي  98أكثر من في  تسھم ھذه البنود

 .تقریبا العشریة في جمیع المجموعات نقطة مئویة واحدة أكبر منھي 

 2012میزانیة االسرة بحسب الفئات العشریة لنصیب الفرد من االستھالك ، : نسبة المفردات التموینیة من 41الجدول 

 اجمالي الحصص التموینیة الفئات العشریة
   

 الزیوت النباتیة السكر الطحین الرز
1 16.52 6.43 2.67 3.95 3.28 
2 11.63 4.41 1.91 2.78 2.31 
3 9.59 3.64 1.58 2.31 1.95 
4 8.03 2.99 1.26 1.99 1.67 
5 6.87 2.58 1.08 1.69 1.42 
6 5.96 2.15 0.93 1.5 1.26 
7 5.05 1.79 0.78 1.32 1.1 
8 4.12 1.41 0.63 1.09 0.93 
9 3.27 1.11 0.47 0.88 0.77 

10 1.93 0.58 0.26 0.56 0.49  
 2012و 2007لسنتي  المصدر: محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق 

 

 

الحلویات والحبوب و الرز ھي و في السوق الحرة یتم تداولھا التي التموینیة للمواد مكمالت أو بدائل أربعة سلع ھيندرس سوف ، ثانیا

 المقابلة أن المجموعة، بحیث بالتوازي  السلع كل مجموعة من األسعار ضمنتتحرك  السلع التي، أي مركبةوالزیوت، والتي تمثل سلعا 

 .تموینیة غیر وأربعةتموینیة  أربعة :ثمانیة مواد من لمجموع نظامنا مقدر، باختصار  .62واحدة كسلعة أن تعامل یمكن

 یتحولون من األفراد بما یكفي لجعل كبیرة التي ھي لیست والكمیات األسعار التغیرات في لمحاكاة جدا مفید األسلوب المنھجي الحظ ان ھذا

، ھذا النوع من التحلیلل ولیس توازن عام إطار بحاجة إلى الكبیرة في األسعار التغیرات، فإن وبالتالي  .األولیة خاصتھم المنفعة مستویات

 الطلب ھو العائق الرئیس امامھا، فان وعلى ایة حال  .جزئيالمستویین الكلي وال قطاعات بین واالنعكاسات جمیع الروابط سیشملألنھ 

 تعبیر ھو انھ یتطلب المختلط الطلب نموذج آخر من تحذیر  .معظم البلدان النامیة تطبیقھا في مما یجعل من الصعب معلوماتعلى ال مكثفةال

 .)منفعتھا (أي األسر مستویات رضا المستخدمة لتمثیل المفترضة على الوظیفة النتائج تعتمد وبعبارة أخرى،  .63لوظائف المنفعة مغلق

 64كیف یستجیب طلب االسرة للتغیرات في االسعار الخاصة بھا؟ 
 

 ھذه األنواع منتصنف و قانون الطلب)( سعرھا في استجابة للزیادة ستنخفض سلعة معینة من الكمیات المطلوبة من المتوقع أن، بشكل عام

بنسبة   للتغیر استجابة المطلوبة في الكمیة النسبيالتغیر  تعطي بالسعر) ةالخاصمرونة (الالسعریة  لطلبامرونة   .على انھا اعتیادیة السلع

 .كمالیة السلع سلعا ھذهتعد  ،ایجابیة ھذه العالقة عندما تكون  .ثابتة ىخراآل العواملو اإلبقاء على  السعر في المائةواحد في 

 1980دیتون ومیلبور   62
 .2007المقترحة من قبل  موشیني وریزي  Gorman Polarنستخدم صیغة   63
لتقدیرات مرونات االسعار لمسح  2014تقدیرات مرونات االسعار المتقاطعة غیر معروضة في ھذا التقریر. انظر رمضان و كرشنان واولفییري  64

 .وتفسراتھم 2012االسر لعام 
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 العراقالریف في الحرة في الحضر و ومواد السوقالتموینیة األربعة للمواد  سعارباأل الخاصة المرونات 197والشكل  196یمثل الشكل 

السوق في  الزیوت باستثناء للعراقیین االستھالك في سلة ضروریة ھذه المواد المحددة ھي التقدیرات إلى أن، تشیر عموما .على التوالي

من  أسعار المواد الغذائیة للتغیرات فيالمتفاوت  الطلب من حیث مستجیبة غیر تكاد تكون العراقیة، فإن األسر وبعبارة أخرى . الحرة

في  10 بنسبة التموینیةالمجھز ضمن البطاقة  الطحینسعر اذا ارتفع على سبیل المثال، ف . الحرة في السوق التموینیة ومعادالتھا المواد

في  40ـإذا كانوا ضمن ال المائةفي  0.3بنسبة  الحصة طلبھم على سیخفضون الریفیة مناطقالذین یعیشون في ال المستھلكین، فإن المائة

العیش في  االستھالك أو اخماس، بغض النظر عن ٪10بنسبة  السكر أسعار ارتفعت وبالمثل، إذا  .االستھالك توزیع السفلى في المائة

 السوق الحرةالزیت في  إذا یزداد سعر ومع ذلك،  .أو أقل فقط %1بنسبة علیھ الطلب  یقللون، فان المستھلكین الحضریة أو المناطق الریفیة

من  خمس في أدنى المائةفي  8بنسبة  سوف یقل من قبل المستھلكین الزیت، فإن الطلب على في المناطق الریفیة المائةفي  10بنسبة 

 .السكان استھالكا

 

 

  .)197(الشكل  السوق الحرة خاصة بالنسبة لسلع األخماس عبرالطلب  اتمرون مستویات التباین في بعض ذلك، فان ھناكفضال عن 

وبعبارة .  االستھالك نصیب الفرد من بزیادة )والسكر والزیت الرز (أي سوق حرة أربعة منتجات لثالثة من أصل تنخفض المرونات

  .التوزیع العلوي من الجزءتقع في  من تلك التي السوق الحرة أسعار سلع للتغیرات في أكثر استجابة حاال ھياالسوأ فان األسر  أخرى،

 أسعار المواد للتغیرات في أكثر استجابة األكثر ثراء ھي األسر . األسمر والطحین الرز خاصة التموینیة للسلع یحدث، فإن العكس ومع ذلك

 بسلع ذات جودة استبدالھا في السوق أو حصصھا مثل بیع خیارات أخرى لھا المیسورة األسروقد یكون لدى  . الفقیرة األسر من التموینیة

 حسبب قلیال تختلف السوق الحرةوالحبوب في التموینیة السكر المجھزان ضمن البطاقة و للزیت، مرونة أخیرا . االفقراألسر  ، منأعلى

 .من الصفر بشكل موحد قریبة األسعار ھي للتغیرات فياستجابة الطلب و االستھالك، خمس

 الستھالك من الفرد نصیبل الخمسیة الفئات حسبب التموینیة للفقرات الشراء سعر في المئویة النسبة في التغیرات :196 الشكل
 2012 ، والمنطقة

 
 2012و 2007لسنتي  محتسب من قاعدة بیانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة في العراق المصدر: 

ریف حضر

طحین
سكر

طحین
سكر

رز
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 كیف یؤثر الدخل على أنماط االستھالك؟ 
 

 مرونة  .إیجابي أو سلبي صافي دخل في نھایة المطاف على سرتحصل األ  قد ،)استبدال مثل( السعر والكمیة حدثت التعدیالت على بعد أن

، السلعة المعینة الذین یطالبون تلك االشخاص إنفاق / دخل إلى تغییر في سلعة الطلب على استجابة تقیس الخاصة بالطلب اإلنفاق الدخل أو

 بالسلع ترتبط القیمة االیجابیة، بینما "الردیئة" بالسلع للطلب السلبیة مرونة اإلنفاق وترتبط  .العوامل االخرى ثابتة مع االبقاء على

 ."االعتیادیة"

. عموما، تبدي البیئة والفئات الخمسیةمرونات اإلنفاق أو الدخل لسلع الحصة التموینیة و سلع األسواق الحرة حسب  42یعرض الجدول 

. وھذا یعني من جھة أن ھذه السلع ھي سلع اعتیادیة، أي الفئات الخمسیة وعبر الریف والحضرمعظم المنتجات مرونة إنفاق إیجابیة في 

 جانبحسب القیم التي ھي أقل من واحد. وتظھر بیزداد استھالكھا عندما یزداد اإلنفاق، ومن جھة أخرى ھذه السلع ھي سلع ضروریة، 

نسبة الى مفردات  الفئات الخمسیةھو أن المواد الغذائیة األكثر تكلفة مثل السلع في السوق الحرة لھا مرونات إنفاق مرتفعة نسبیا لجمیع  آخر

، األسر االقل غنى ھي أكثر استجابة من نظیراتھا من االسر المیسورة بالنسبة للسلع في السوق الحرة، نفسھ  الحصة التموینیة. في الوقت

 شائع.النمط الا ھو وھذ

 مرونات .في السوق الحرةالزیوت و الطحین االسمر الذي یوزع ضمن مفردات البطاقة التموینیة مثل استثناءات وعلى ایة حال، ھناك

 إلى أنیشیر ما  وھذا الفئات الخمسیة لجمیع في المناطق الریفیة وإیجابیة في المناطق الحضریة سلبیةھي  اإلنفاق لھذا النوع من الطحین

الطحین ، فإن الطلب على المائةفي  10بنسبة  دخل األسر زاد إذا :في المناطق الحضریة من العراق حدیاسلعة"ردیئة"  ھواالسمر  الطحین

الذي ھو سلعة  السوق الحرة للزیت في یحدث العكس . الحضریة في المائة في المناطق 1.5 إلى 0.5من  من شأنھ أن یقل التمویني األسمر

 .في المناطق الریفیةالعكس في المناطق الحضریة و حدیایادیة" "اعت

 الستھالكا من الفرد نصیبل الخمسیة النسبة حسب الحرة السوق في السلع شراء سعر في مئویةال النسبة في التغیرات :197 الشكل
 2012 ،  والمنطقة

  الحضر الریف
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 كیف یمكن للمستھلكین ضبط استجابتھم لالستھالك مع مرور الوقت؟ 
 

مع االفراد ، فان طریقة واحدة لفھم سلوك واالنفاقاألسعار  للتغیرات في المستقبلیة المستھلك استجابات حول معلوماتعدم وجود نظرا ل

األفضل  المناطق في سلوك المستھلكان  وبعبارة أخرى،  .العراقالواسعة في الغنیة و المكانیة الفوارق من خالل استغالل مرور الوقت ھو

بافتراض ثبات العوامل ، رفاھیتھم مستویات تحسن عند الیوم المناطق األسوأ حاالالمستقبلي نفسھ في سلوك ھو الطریقة  قد یكون حاال

 من خالل مقارنة، الرفاھیة مستویات تحسن، عند مع مرور الوقت أنماط االستھالك تضبط األسر أن كیف، ندرس وھكذا .االخرى

التموینیة  من المواد االستھالك الحالیةن مستویات ال مرجعیة كمنطقة كردستان نأخذ  .العراق وبقیة في كردستان الحالیة الطلب استجابات

 .كمتوسط األعلى ھي للفرد الواحد اإلنفاق مستویاتألن  في البالد، و ھي األدنى فیھا

 

 

 

 

 

 

 2012 ، والمنطقة االستھالك من الفرد لنصیب الخمسیة الفئات بحسب االنفاق مرونات  :42 الجدول

 الفئات الخمسیة

 معادالت المنتجات في السوق الحرة  منتجات البطاقة التموینیة

 الزیت السكر الرز الطحین االسمر الزیت السكر الرز الطحین االسمر
  المناطق الریفیة

1 0.015 -0.024 0.005 0.021 0.086 0.353 0.359 -0.017 
2 0.084 -0.005 0.006 0.023 0.054 0.227 0.259 -0.021 
3 0.059 -0.009 0.005 0.027 0.045 0.155 0.213 -0.022 
4 0.027 0.003 0.005 0.03 0.037 0.118 0.18 -0.013 
5 0.263 0.082 0.017 0.044 0.033 0.072 0.166 -0.046 

 المناطق الحضریة
1 -0.057 -0.008 0 0.019 0.06 0.359 0.292 0.087 
2 -0.073 -0.014 0 0.022 0.044 0.256 0.224 0.085 
3 -0.093 -0.004 -0.001 0.025 0.035 0.175 0.187 0.061 
4 -0.088 0.012 -0.001 0.028 0.029 0.129 0.162 0.042 
5 -0.146 0.035 -0.002 0.041 0.023 0.082 0.152 0.017 
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النتائج  بالنسبة إلى مماثلةبقیة العراق و لكردستانالسوق الحرة التموینیة و سلع  السلع في أسعار للتغیرات ستھالكالااستجابات  ونرى ایضا

عندما  ینخفض علیھاأن الطلب  مما یعني اعتیادیة ھي سلع السلعفإن أغلب  عموما، .)198 (الشكل والریفیة الحضریةمنطقة لل السابقة

 ومع ذلك، . السوق الحرة بضائع بكثیر من أقل مرونة ھي مفردات الحصة التموینیة انلیس من المستغرب   .أسعارھا زیادة في ھناك تكون

المبینة  الحضریة للمناطق من التقدیراتأیضا أعلى بقیة العراق و مما كانت علیھ في في كردستان ھي أعلى جمیع المستویاتفان استجابات 

 لمثیالتھا فيالعكس التموینیة و أسعار السلع في للتغیرات أكثر استجابة ھي إقلیم كردستان األسر المیسورة فينجد ، نفسھ قتفي الو . أعاله

نسبة  العراق كردستان االعلى في الرفاھیةمستویات  مع، و تمشیا وبعبارة أخرى  .الحضریةالمناطق العراق و  من بقیة انحاء السوق الحرة

 الستھالكا من الفرد نصیبل الخمسیة فئاتال حسبب التموینیة لمفردات الشراء لسعر المئویة النسبة في التغیرات :198 الشكل
 2012 ، والمنطقة

 الحصة التموینیةسلع بقیة العراق:  الحصة التموینیةسلع كردستان: 

 
 السوق الحرةسلع بقیة العراق:    السوق الحرةسلع  كردستان: 
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مع نمو  وھكذا،  .تزداد سعاراألفي  طلب  المستھلك للتغیرات فان مرونة، العراق الریفیة فيمع المناطق  مقارنة الحضریة،المناطق  إلى

السوق  استھالكھم من سلع وزیادة مفردات الحصة التموینیة بعیدا عن البدائلیجاد اقدرة على و أكثر خیارات المستھلكون، یواجھ االقتصاد

 .الحرة

إنفاق ودخل  في إجمالي لتغیراتل بالنسبة على السلعالطلب  استجابات عن التحريعند  واضح تماما السلوك االستھالكي في ھذا النمط

 نصیب الفرد من بغض النظر عن مستوى في إقلیم كردستان حدیاسلع "ردیئة"  ھي المواد التموینیةفإن أغلب ، بشكل عام .األسرة

في  3.4و  0.4بنسبة تتراوح بین فإن الطلب سوف ینخفض في المائة 10بنسبة  االسرة انفاق زیادةمع فانھ  وبعبارة أخرى، . االستھالك

 سلع التموینیة الموادتعد  :مناطق العراق في بقیة معاكسة استجابات ویتم الحصول على  .في المائة للرز 0.7بنحو و األسمرطحین لل المائة

 الرفاھیةمستویات من  تقترب البالدبقیة  وحیث ان، التوزیع الدخل عبر مستویاتزیادة صاد واالقت مع تطور وخالصة القول،  ."اعتیادیة"

 .القصیر في المدى أقل سیكون الطلب علیھا التموینیة المواد فان ھذه األنواع من، كردستانفي على األ
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و تسمح بانخفاض في الرفاھیة مرونات الطلب على المواد التموینیة تصبح أكبر عند تحسن مستویات أن جزئي ، وبشكل وھكذا نرى 

في السوق الحرة مع ارتفاع الدخل. قطعة اخرى من اللغز ھو للسلع استھالك المواد التموینیة عند مواجھة ارتفاع األسعار واستھالك أكبر 

حد تكون ھذه المرونات السعریة كبیرة في اقتصاد توجد فیھ أسواق متقدمة للسلع التموینیة. وبالنظر إلى أن السلع التموینیة توزع الى اي 

 بشكل عام في العراق، فان اإلطار المكاني المستخدم حتى اآلن ھو غیر غني بالمعلومات نسبیا.

 2012 ، العراق وبقیة كردستان في االستھالك من الفرد نصیبل الخمسیة الفئات بحسب النفاقا مرونات :43 الجدول
 معادالتھا في السوق الحرة منتجات المواد التموینیة  

 الزیت السكر الرز الطحین االسمر الزیت السكر الرز الطحین االسمر االخماس
 كردستان

1 -0.04 -0.07 0 0.03 0.04 0.29 0.21 0.16 
2 -0.1 -0.11 0 0.03 0.04 0.18 0.2 0.17 
3 -0.02 -0.07 0 0.04 0.03 0.12 0.18 0.06 
4 -0.13 -0.07 0 0.04 0.03 0.09 0.15 0.08 
5 -0.34 -0.07 -0.01 0.07 0.02 0.06 0.14 0.05 

 بقیة مناطق العراق
1 0.03 0.01 0 0.02 0.09 0.46 0.37 -0.13 
2 0.05 0.02 0 0.03 0.06 0.35 0.25 -0.09 
3 0 0.02 0 0.03 0.04 0.25 0.21 -0.07 
4 -0.02 0.03 0 0.03 0.03 0.2 0.17 -0.06 
5 0.06 0.09 0 0.05 0.03 0.12 0.16 -0.06 

 

 مثیالتھا في السوق الحرة سلع المواد التموینیة  
الفئات 

 الخمسیة
الطحین 
 الزیت السكر الرز االسمر

الطحین 
 الزیت السكر الرز االسمر

 كردستان
1 -0.04 -0.07 0 0.03 0.04 0.29 0.21 0.16 
2 -0.1 -0.11 0 0.03 0.04 0.18 0.2 0.17 
3 -0.02 -0.07 0 0.04 0.03 0.12 0.18 0.06 
4 -0.13 -0.07 0 0.04 0.03 0.09 0.15 0.08 
5 -0.34 -0.07 -0.01 0.07 0.02 0.06 0.14 0.05 

 بقیة مناطق العراق
1 0.03 0.01 0 0.02 0.09 0.46 0.37 -0.13 
2 0.05 0.02 0 0.03 0.06 0.35 0.25 -0.09 
3 0 0.02 0 0.03 0.04 0.25 0.21 -0.07 
4 -0.02 0.03 0 0.03 0.03 0.2 0.17 -0.06 
5 0.06 0.09 0 0.05 0.03 0.12 0.16 -0.06 
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 كما شامال انظام ولكنھ لیس للمواد الغذائیة التوزیع العام حیث یوجد نظام، مع مصر العراق من خالل مقارنة ایحائیة أدلة نحصل على

 التوزیع العام االختالفات بین نظام ھناك العدید من  .في مصر التموینیة السلع أسعار مرونة 44الجدول  یعرض . الحال بالنسبة للعراق

 المدرجین في عدد افراد االسرة دالة في ھي التموینیة المواد كمیاتأن ، العراقفي نجد ، على سبیل المثال  .والعراق مصر المنفذ في

باإلضافة   .65السوق الحرة اكمالھما من و یمكن للمستھلكینزیت الطھي والسكر ل ثابتة وإعانات حصص توزع فان مصر البطاقة التموینیة،

 استھالكھ اي قدر ترغب في ان تحصل على یمكن لألسر بحیث للكمیة تقنین ولیس ھناك، بشكل شامل والخبز دقیق القمح یتم دعم إلى ذلك،

 15تقریبا ھي اعلى بكثیر ( األسعارمرونة التموینیة و للسلع أكثر تطورا لدیھا سوق فان مصر ھذه االختالفات، ربما بسبب  .بالسعر المدعم

 .عن تلك في العراق، حیث ال یتم االتجار بمواد البطاقة التموینیة اال ما ندر مرات)

 

 

 الرفاھیة  واثارھا فيسیناریوھات اصالح نظام التوزیع العام  
 

للمواد التموینیة، ، في المتوسط، ستشھد تغییرا الفعلیة [السوقیة] یشیر التحلیل حتى اآلن إلى أن االسر وھي تواجھ التغیرات في األسعار 

محدودا جدا في طلبھا لھذه المواد. ومع ذلك، ھناك أیضا بعض المؤشرات على أن السلع التموینیة تصبح ببطء أقل تفضیال على األقل 

أكبر حصة من النفقات ضمن مفردات الطحین األسمر، الذي یشكل فان بالنسبة لتلك األسر التي لدیھا میزانیات كبیرة. على سبیل المثال، 

الرز ضمن الحصة ھو أیضا سلعة نجد ان ذلك  فضال عنالحصة التموینیة، ھو سلعة ردیئة في المناطق الحضریة وكذلك في كردستان. و

طحین االسمر في المناطق الریفیة، لن یقلل الناس كثیرا من طلبھم للالرفاھیة ردیئة في كردستان. من ناحیة أخرى، مع تحسن مستویات 

و كردستان وبقیة مناطق العراق. وعلى ایة حال  التمویني والسكر والزیت في المدى القصیر، وھو ما ینطبق أیضا على المناطق الحضریة

 االعلى السائدة في المناطق الحضریة وخاصة في إقلیم كردستان، فضال عن وجود أسواق جیدة األداء نسبیا ، الالرفاھیة ونتیجة لمستویات 

 یبدي المستھلكون أنماط استھالك أكثر مرونة.

 2001واحمد وبویس وغاتنر ولوفغرین  2011مزید من التفاصیل حول نظام مصر: ینظر رمضان و توماس   65

 2013 العراق و 1997 مصر في الحكومي الدعم منتجات بحسب  السعریة الطلب مرونات :44 الجدول
 العراق مصر 

المادة  الدعم زائدا الكمیة 
 التموینیة

 0.002- 0.030- زیت الطبخ

 0.008- 0.120- السكر

 الطحین االسمر
 

-0.042 

 الرز
 

-0.037 

 الدعم فقط
 0.060- طحین الحنطة

 

 0.120- الخبز
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صالح نظام التوزیع العام اللذین یمكن ان یقلال من الجھد االجتماعي عن طریق إل یناالعتبار ھذه االمور، نقترح سیناریوھبنظر مع االخذ 

یمكن بسھولة ان تضبط استھالكھا أو مزیج من االثنین إزالة المواد التموینیة عن تلك األسر التي ال تحتاج اال الى النزر الیسیر منھا أو التي 

السفلى من توزیع االستھالك في المناطق الحضریة (أو  المائةفي  60 ـمعا. السیناریو األول (السیناریو أ) یشمل توزیع الحصص فقط إلى ال

یشمل توزیع الحصص فقط إلى المناطق الریفیة كردستان) وكامل سكان الریف (أو بقیة مناطق العراق). السیناریو الثاني (السیناریو ب) 

واحدة ة، (أو بقیة مناطق العراق). عملیة المحاكاة ھي نفسھا لكال السیناریوھین: نبدأ بإزالة المواد التموینیة، من أصغر إلى أكبر مادة تموینی

 .االنفاقحسب حصتھا في إجمالي بوفق أھمیة ھذه المادة المقاسة  ى علىتلو اآلخر

 

او نفسھا المناطق  تعیش في األسر التي فیما بین أو اآلثار / و ثار غیر المباشرةلآل اھتماماالمحاكاة ال تعیر ، السیناریوھات في كال ،مالحظة

 السوق السوداء ظھور قد تؤدي إلىف ھذه السیاسات یتم تنفیذ عندما، بالنظر إلى أنھ افتراضات قویة ھذه ھي  .مختلفة مناطق جغرافیة

 .فعالة استھداف لسیاسات التنفیذ المتزامن دوناذا ما تمت من تسربات و

 

 

 الفئات الخمسیة على وفق توزیعحسب ب محاكاةكل خطوة السیناریوھات و لكال الرفاھیةمجموع  في التغیرمتوسط  45ویبین الجدول 

 أسعار الموادزیادة تقریبا ل سیكون معادال التموینیةالبطاقة  نظام الغاءلمناقشة السابقة، فإن لوعلى اساس   .المناطق الحضریة االستھالك في

یؤثر  ھذا سوف  .النفقاتفي األسعار و للتغیرات المستھلكین استجابةنخفاض نظرا ال في السوق مستویات األسعار لتصل إلى التموینیة

 الحضریة المناطق في الخمسیة الفئات بحسب الكلي االنفاق في التغییر معدل :45 الجدول

 رز+ سكر+زیت  رز + زیت الرز السیناریو أ
رز+ سكر+  

 زیت+حنطة

 %0 %0 %0 %0 )األفقر( 1

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

4 -8% -14% -23% -34% 

 %20- %17- %10- %7- )االغنى( 5

رز+ سكر+   رز+ سكر+زیت  رز + زیت الرز السیناریو ب
 زیت+حنطة

 %60- %39- %24- %12- )األفقر( 1

2 -10% -21% -33% -51% 

3 -9% -17% -28% -43% 

4 -8% -14% -23% -34% 

 %20- %17- %10- %7- )االغنى( 5
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 الدنى %60 أ و السیناریو العلیا فيللفئات الخمسیة  ثلثالإلى  مسخُ المن ھا خفضمن خالل  المستھلكرفاھیة  مستویاتفي بشكل مباشر 

 .في السیناریو ب في المناطق الحضریة الفئات الخمسیة

، ھذا االحتمال لحساب  ."ردیئة"  سلعا لكونھا نتیجة التموینیة المواد الطلب علىنخفض سیو حاال أفضل تصبح األسر فأن البالد، تطورمع 

 لكال الرفاھیةمجموع  في التغیرمتوسط  46 ویبین الجدول . العراق وبقیة مناطق كردستانبین اقلیم  المقارنة استنادا إلى النتائج علىنركز 

الدخل في الخاصة و في أسعارھا للتغیرات األعلىلمرونات نظرا ل  .كردستان في یةمسالخُ للفئات نسبة الب محاكاةكل خطوة و ینالسیناریوھ

  .ككل بالنسبة للمناطق الحضریةھ یمكن توقع مما نسبیا أصغر ھو إصالح نظام التوزیع العام لھذا النوع من الرفاھیة، فان أثر كردستان

في  المائةفي  60 مقارنة بانخفاض، إلى النصفالرفاھیة  مستویات تانخفضبحیث  ، تأثیر أكبر ب في السیناریو یةخمسفئة أفقر  وشھدت

 .الحضریة في المائة في المناطق 20فقر ألاالنفاق 

 ھو كردستان فيفئة خمسیة  أغنىعلى  الرفاھیة، فان أثر استالم المواد التموینیة من المائةفي  40أعلى  استبعاد حیث یتم أ، في السیناریو .

ذلك  یبرزوقد   .الحضریة في العراق في المناطق األخماسغنى أل المائةفي  20مقابل  المائةفي  12بنسبة  اإلنفاق في متوسط انخفاض

طلبھم ، ویمكنھم ضبط في كردستان بالفعل أقل كمیات یستھلكون ألنھم نظام التوزیع العام بإصالحات تأثرا أقل ھم أن المستھلكین حقیقة

 .نسبیااكثر تطورا  األسواقو أعلى للرفاھیة األولیین من المستوین  عندما یكون كل بسھولة أكبر مفردات البطاقة التموینیة على

 

 

 كردستان اقلیم في الخمسیة الفئات بحسب الكلي االنفاق في التغیر معدل :46 الجدول

 رز+ سكر+زیت  رز + زیت الرز السیناریو أ
رز+ سكر+  

 زیت+حنطة

 %0 %0 %0 %0 )االفقر1(

2 0% 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

4 -8% -11% -18% -27% 

 %12- %10- %6- %7- )االغنى5(

 رز+ سكر+زیت  رز + زیت الرز السیناریو ب
رز+ سكر+  

 زیت+حنطة

 %46- %32- %20- %11- )االفقر( 1

2 -10% -18% -28% -42% 

3 -8% -14% -23% -34% 

4 -8% -11% -18% -27% 

 %12- %10- %6- %7- )االغنى( 5
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العامة والخاصة لتكملة  التحویالتفي العراق تعتمد بشكل غیر متناسب على  )ااستھالك(االدنى ، إن الشرائح الفقیرة ومما تقدم نستنتج

من الفقراء. االستثناء الوحید ھو نظام  ابسیط اھي صغیرة وتغطي جزء التحویالتھذه أغلب المنخفضة نسبیا في سوق العمل. دخولھا 

. نظرا لطبیعتھا الشمولیة، جمیعا أدنى من استھالك السعرات الحراریة لیس فقط للفقراء، ولكن للسكان االتوزیع العام، والذي یضمن قدر

إلصالح نظام الرفاھیة ام التوزیع العام لالقتصاد ككل، نحاول تقدیر أثر والتكالیف المالیة الكبیرة، والتشوھات الكبیرة التي یسببھا نظ

 التوزیع العام من خالل استھدافھ لقسم من السكان.

ونظرا لشمولیة االستھالك، وعدم وجود سوق للسلع التموینیة، وانخفاض مستویات الدخل لكثیر من السكان، فان استھالك االسرة للمواد 

بیا للتغیرات في األسعار، ولكثیر من السكان، فان ھذه السلع ھي لیست ردیئة، ولكن باالحرى اعتیادیة. ومع ذلك، التموینیة غیر مرن نس

، ومع ما تواجھھ من أسواق جیدة األداء، فان بعض شرائح السكان الرفاھیةھناك بعض المؤشرات على أنھ مع التحسن في مستویات 

ستھلكون بدائلھا في السوق. عموما، یشیر ذلك إلى أنھ في حین أن أي إصالح سیكون لھ آثار سلبیة یبتعدون عن استھالك المواد التموینیة وی

 كبیرة، مع مرور الوقت، ومع زیادة الدخل، فان بعض األسر قد ال  تتأثر بشكل كبیر.وآثار رفاھیة 

250 
 


