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 الرعاية االجتماعية ..حتقيق للعدالة وصمام أمان للمجتمع
 

 حممد صادق جراد  
جتماعية حق من حقوق اإلنسان آفلته الشرائع السماوية الرعاية اال

ليتطور هذا املفهوم تارخييا ويكون آما نراه اليوم حقا مكفوال من 
قبل املواثيق الدولية يسعى اىل حفظ آرامة الفرد مبا مينح له من محاية 
ورعاية من قبل اتمع واملؤسسات احلكومية املختصة تعبريا عن التضامن 

 االجتماعي بعيدا عن آوا صدقة او مكرمة من احدوالتكافل 
ولقد شهد العامل يف السنوات األخرية اهتماما آبريا من قبل اتمع 

الدويل مبسالة الرعاية االجتماعية لتأخذ إبعادا تنموية إضافة اىل 
من العهد الدويل   11,  9أبعادها اإلنسانية ,ولقد جاء يف الفقرات 

ادية واالجتماعية والثقافية التأآيد على ضرورة اخلاص باحلقوق االقتص
ان توفر الدول ملواطنيها ظروفا معيشية تفي حباجتهم من الغذاء 

والكساء واملأوى مؤآدة على ان الرعاية االجتماعية هي حق من حقوق 
 اإلنسان ال ميكن فصله عن احلقوق األخرى وال يقل أمهية عنها .

ة باا عبارة عن برنامج لتقدمي وميكننا تعريف الرعاية االجتماعي
اإلعانات املادية والعينية للتخفيف من معاناة الفئات الفقرية 

احملتاجة داخل اتمع، وهو نظام يقوم على مبدأ التكافل والتضامن 
والتآزر، ومن شأنه أن يدعم أواصر االستقرار والتماسك االجتماعي، 

ة أمان اجتماعية حتمي ويعمق روح االنتماء والوالء للوطن، فهو شبك
الفقراء وتشعرهم باالطمئنان يف جمتمعاهتم باإلضافة اىل انه يسهم يف 

 تقليل الفوارق االجتماعية بني طبقات اتمع املختلفة .
العراق آما يعرف اجلميع فيه الكثري من مستحقي الرعاية االجتماعية 

وعقوبات الن البلد مر مبراحل اقتصادية صعبة عرب سين حروب طويلة 
اقتصادية ظاملة واحتالل دام ألآثر من مثاني سنني، تعرضت الكثري من 

املؤسسات فيه للهيكلة واحلل فازداد بذلك عدد العائالت اليت أصبحت بال 
معيل إضافة اىل زيادة آبرية يف نسبة األرامل واأليتام نظرا للخسائر 

روب املتتالية والتضحيات يف األرواح اليت قدمها الشعب العراقي عرب احل
 واحلرب الطائفية واهلجمة اإلرهابية املستمرة حىت اليوم .

آل هذا جيعل اتمع العراقي من أآثر اتمعات حاجة لتنفيذ برنامج 
الرعاية االجتماعية ملساعدة املتضررين من الظروف الصعبة اليت مرت هبا 

 البالد عرب العقود املاضية .
والميكن ان ننكر بان احلكومة قد باشرت بتطبيق برنامج شبكة الرعاية 
االجتماعية اليت مشلت أعدادًا آبرية من املواطنني اال إننا هنا نريد ان 

نشري اىل حقائق مهمة ومؤثرة يف هذا اخلصوص رمبا تسهم يف تشخيص بعض 
صمام املعوقات اليت تقف يف طريق جناح هذا الربنامج املهم الذي يعد 

أمان اتمع وهي ان هذه الرعاية واملبالغ املصروفة من احلكومة جيب ان 



تصرف للعوائل املستحقة ممن الميلكون معيال آاألرامل واملطلقات واأليتام 
واملعاقني واملسنني والفقراء إضافة اىل ضرورة ان تكون املبالغ املمنوحة 

ن االجتماعي اليت من آافية إلعالة العائلة وفقًا ألحكام قانون الضما
املفرتض أنه يتطور ليواآب املتغريات املختلفة يف اتمع ومبا حيقق مزيدًا 

من الرعاية هلذه الفئة، حبيث تصل املخصصات إىل احلد الكايف لتلبية 
 احتياجاهتم ومواآبة أسعار السلع الغذائية واخلدمات الضرورية.

وهي ان املشهد العراقي  إال إننا البد ان نشري اىل حقيقة مهمة أخرى
بأغلب جوانبه يعاني حاالت من الفساد اإلداري واملايل األمر الذي 

برنامج الرعاية االجتماعية  ومنهاينعكس على مجيع املمارسات والنشاطات 
الذي يشهد بالفعل حاالت فساد قد أثرت بصورة آبرية على مصداقية 

آبرية من غري املستحقني  وجناح الربنامج حيث ساهم الفساد يف مشول أعداد
بسبب غياب املعايري الدقيقة الختيار املشمولني وذلك على حساب الطبقات 

الفقرية من الذين مل تشملهم الرعاية ليبقوا بعيدين عن اهتمام 
الدولة هلم ليواجهوا حياة صعبة األمر الذي يضطرهم للتسول وتسرب 

 تتناسب مع أعمارهم أبنائهم من املدارس للعمل يف مهن وأعمال خطرة ال
. 

لذلك البد لنا ان نعرتف بأننا حباجة اىل تشخيص بعض مكامن اخللل يف هذا 
الربنامج من اجل ان ننجح يف حتقيق أهدافه احليوية .وأمهها إجياد معايري 
دقيقة الختيار املستحقني وختصيص مبالغ آافية إلعالتهم مع مراعاة تطور 

 تطوير عملية املساعدة وحتويلها من السوق وارتفاع األسعار إضافة اىل
منح راتب ثابت اىل مساعدة تلك األسر من أجل آسب مهارات لالعتماد 

على الذات يف آسب العيش من خالل دعمها للعمل يف بعض املشروعات 
احلرفية واخلدمية لتتحول تلك األسر من آوا عالة على اتمع إىل أسر 

 ستوى دخل األسرة .منتجة مما يساعد على االرتقاء مب
خالصة القول ان برنامج الرعاية االجتماعية يسعى لتحقيق العدالة 
االجتماعية ويهدف اىل بناء جمتمع متعاون متعاف من الفقر واملرض 

والعوز لذلك علينا ان نعمل على تطويره ودعمه واصالح اخللل فيه من 
 اجل حتقيق هذه األهداف السامية .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 


