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في  الدولة التي لھا الدخل المتوسط القانوني % 7,5   2012ارتفاع االقتصاد في عام     
 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات 

)في دوالر امریكي( الناتج المحلي اإلجمالي   1972 2277 2689 3133 3867 4353 4093 4676 5 421 

) في دوالر امریكي(الناتج المحلي االجمالي للفرد   919 1188 1483 1763 2315 2921 2450 2623 3 215 

)ملیون الري( إنفاق الدولة على االجتماعي  378.7 547.6 558.1 661.4 933.7 1347.4 1505.9 1623.6 1 655.5 

النسبة المئویة من انفاق الدولة  الكامل على  المساعدة 
 28.6 29.6 27.9 24.9 21.3 22.2 23 29.8 30 االجتماعیة

النسبة المئویة من الناتج  –انفاق الدولة على االجتماعي 
 s 4.4 5.6 4.8 4.8 5.5 7.1 8.4 7.8 6.8المحلي االجمالي

 370.4 366 343.4 307.5 212.5 150.3 129.1 126.9 87.2 انفاق الدولة على المساعدة االجتماعیة للفرد 

 
)الري 1,6= دوالر امریكي  1(معاش التقاعد في الري   14 14 28 38 62.5 77.6 87.1 87.4 107.5 



بشكل (النفقات االجتماعیة غیر الصحیة للسكان القادرین على العمل 
) النسبة المئویة من الناتج المحلي االجمالي   
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Geo 



 النفقات االجتماعیة بشكل النسبة المئویة من الناتج المحلي االجمالي 
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وسطیا في جورجیا % 7  



 مؤشرات االمان االجتماعي  
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المعاشات التقاعدیة والرعایة الصحیة ودفع (االجتماعیة ساعدات ویتم تمویل جمیع أنواع الم
المساھمات وال یوجد ھنا اي نوع من  . من إیرادات الموازنة العامة) المساعدات االجتماعیة

ھو شامل شمل المساھمات یال سن  التقاعد . ةاإللزامی ةأو الطبیالمستھدفة االجتماعیة 
الذین لھم  للمتقاعدینبالنسبة تم تحدید الحد األقصى من حجم المعاشات وقد .  االغراض
). الجنود السابقین، وضباط الشرطة السابقین، وأعضاء البرلمان السابق(امتیازات   
یتم ادارتھا من قبل الوكالة التابعة  )بما في ذلك رعایة األطفال(االجتماعیة ساعدات جمیع الم

التي ھي نتیجة للتغییرات األخیرة في قانون للدولة وھي وكالة الخدمات االجتماعیة 
تم توحید ضریبة الدخل والضریبة االجتماعیة وبدال من ذلك تم تحدید ضریبة . الضرائب

. الدخل  المجتمعة   



  شاملة االغراض او المستھدفة؟: االجتماعیة اتالمساعد
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 المیزة الرئیسیة
انھا سھلة لتشغیل، ویمكن تسلیمھا على نحو فعال - مساعدات شاملة االغراضال  

أولئك الذین ھم في  والى أولئك الذین حقا ال حاجة إلیھاالنھ یتم تقدیمھا الى أنھا مكلفة للغایة،  - العیب الرئیسي
.حاجة  

لذلك، . لتحقیق اھدافھا المتواضعة جداكبیرة جدا المبالغ دافع الضرائب یجب علیھ ان یكتسب ال
. غالبا ما تكون غیر كافیة تماماالى الشخص الذي یستلم البدل األموال التي تعود ان ألسباب توافر،   



  نظام الرعایة االجتماعیة القدیمة
 

 
:تعطى المساعدة االجتماعیة فقط لفئات معینة من الناسكانت ، 2006منذ عام   

العاطلین عن العمل وحید المتقاعدین -  
األفراد ذوي اإلعاقات الشدیدة -  
طفال ذوي اإلعاقةالأ -  
األیتام -  
أسر خمسة أطفال أو أكثر -  
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حصة المستفیدین من المساعدة االجتماعیة الذین ھم على المستویات المختلفة من 
 الرفاه
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 غیر الفقیر الفقیر  الفقیر المدقع

 المستفیدین من المساعدة االجتماعیة 

20.1% 

4.4% 3.3% 

15% 37% 48% 

48,4% 25,5% 26,1% 



 
 
 
)  ثالثة اطفال(افراد  5االسرة المكونة من 

 الدخل الشھري لالسرة
 

20دخلھا الشھري  الري    
39 550 درجات التصنیف    

شخصیناالسرة المكونة من   
80دخلھا الشھري  الري    

 
64 300 درجات التصنیف    

 االسرة التي تتكون من ثالثة اشخاص 
Invalid, gets pension and social 

support (categorized)  
.  االسرة تتمكون من اربعة اشخاص  درجات التصنیف 155470

الري  1050دخلھا الشھري   
  665960-درجات التصنیف 
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DATA BASE 

5 

4 

2 
1 

The Data Base of the Socially Vulnerable Families 
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 قاعدة البیانات

5 

4 

2 
1 

 المساعدة النقدیة 
57000 -درجات التصنیف   

 التأمین الصحي 
70000 -درجات التصنیف   

 االعانات للكھرباء 
200000 -دلرجات التصنیف  
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 قاعدة البیانات لالسر غیر المحمیة اجتماعیا 
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61% 

12.2% 
2.2% 

 حصة المستفیدین من المساعدة االجتماعیة الذین ھم على المستویات المختلفة من الرفاه
 النظام الجدید 

 غیر فقیر   فقیر  الفقیر اتلمدقع 

 المستفیدین من المساعدة االجتماعیة



تتراوح بین الفقراء واألثریاء للغایة اقسام متساویة 10السكن منقسم الى   

12 

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2004 2005 2006 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2004 5.0% 10.6% 10.0% 10.6% 10.6% 10.0% 10.0% 9.4% 10.6% 13.1% 
2005 4.6% 10.8% 12.3% 10.0% 10.4% 10.8% 11.2% 8.8% 8.8% 12.3% 
2006 13.1% 12.8% 11.3% 10.4% 9.5% 9.2% 8.6% 8.6% 7.6% 8.9% 
2007 13.0% 14.0% 11.3% 10.6% 10.4% 9.2% 9.2% 7.7% 7.2% 7.5% 

التي حصلت علیھا  عشر مجموعات 2007-2004تغییر حصة التحویالت في   
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النظام مرونة  
 

:ألن ھناك تقییم تصنیف، فمن الممكن لتعدیل النظام لتلبیة مجموعة متنوعة من االحتیاجات  
 عن طریق تحرك مؤشرات التصنیف صعودا او ھبوطا یتغیر عدد المستفیدین 

 
 مؤشرات مختلفة االنواع من التصنیف تناسبھا مختلفة االنواع من المساعدات  
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 استخدام قاعدة بیانات مختلفة
في  70,001بدأت االسر التي كانت مؤشرات التصنیف اقل  2006 من شھر یولیو لعام –

 الحصول على التأمین الصحي 
في  70,001بدأت اعضاء االسر التي مؤشراتھا التصنیف اقل  2006 من شھر یولیو لعام -

الحصول على جمیع االنواع من الخدمات االجتماعیة التي یتم تمویلھا من قبل السلطة 
وسائل النقل  والتربیة في روضة االطفال : وھذا الخدمات االجتماعیة ھي. المحلیة
.  وغیرھا  

، سوف تستخدم االختالفات اإلقلیمیة في معدالت 2009 من عام  وفقا للتغیرات التشریعیة -
 الفقر كعامل في تحویل األموال من المیزانیة المركزیة للمیزانیات المحلیة

الكتب المدرسیة مجانا لألسر تحت خط الفقر من وزارة التربیة والتعلیم والعلوم -  
یتم استخدام قاعدة البیانات ھذه أیضا من البرامج االجتماعیة المحلیة واإلقلیمیة -  
لسكن االجتماعيللحصول على  ا المعیار الرئیسي -  
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 سلبیات النظام 
لم یتم القضاء و. تقییم الرفاه، والذي یستخدم في ھذا النھج، مثل أي وسیلة إحصائیة أخرى، تضمنت أخطاء -

أخطاء الشمول واإلقصاءعلى تماما   

أكثر صعوبةالتفسیر العام قد یكون  -  
منھجیةھذه الفي الدینامیكي تغییر القیام بال لیس من الممكن -  

مطولةالمكلفة والدراسات ال بد من  ال  
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الري  شھریا للشخص  89,7 –) 2009(مكتب اإلحصاءات الوطنیة المستخدم من قبل  قراءة خط الفقر الرسمي
) من االستھالك الوسیط% 60(الواحد   

 
:المنظمات والبحوث التالیةمن قبل ستخدمھ ی ذيخط الفقر المدقع ال  

 2260بناء على استخدام  (الري للشخص الواحد في الشھر  47,1 –) 2009(تقییم الفقر من قبل البنك الدولي  -
. السعرات الحراریة في المواد الغذائیة للشخص الواحد   
. الري للشخص الواحد 61,1 –) 2012(رصد الرعایة االجتماعیة  -   
الري للشخص الواحد  71.1 –یونیسیف  –تقدیم المساعدة الى االطفال ؤسسة األمم المتحدة لم  
 

:المنظمات والبحوث التالیةمن قبل ستخدمھ ی ذيال عام خط الفقر ال   
الري للشخص الواحد 71,1 –) 2009(تقییم الفقر من قبل البنك الدولي  -  
.الري 72,2 –) 2012(رصد الرعایة االجتماعیة  -   
. الري شھریا 109,2 –یونیسیف  –صندوق مساعدة االطفال لدى منظمة االمم المتحدة  -  
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.يستھالكالاالمحتمل للدخل السنوي المعافى من الضرائب على الفقر تأثیر ال  
النسبة المئویة لالسر واالطفال والمتقاعدین الذین ھم تحت خط الفقر ومعافى من الضرائب من دون  ،

  .تحویل الدخل السنوي ومع تحویلھ
 

Source: UNICEF.2012 
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  تیارات الفقر في جورجیا
الى % 24یعني من % 2انخفض عدد االسر تحت حد الفقر والفقر النسبي ب  2011الى عام  2009من عام 

22 .%  
  %25الى % 28یعني من  % 3وانخفضت النسبة المئویة لالطفال الذین یعیشون في االسر الفقیرة ب

Source: UNICEF.2012 



من افقر السكان ٪ 10على ضریبة الدخل السنویة معفاة تحتوي  كیف  

Source: UNICEF.2012 
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اثر الدخل السنوي  –مضاعفة األثر المتوقع من زیادة التحویالت 
األطفالفقر االستھالكي بین الضرائب على الوالمعاش المعافى من   

Source: UNICEF.2012 



 شكرا 
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