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تحــت قيــادة نائبــة الممثــل الخــاص لألميــن العــام، المنســقة المقيمــة لألمــم المتحــدة ومنســقة الشــؤون اإلنســانية 
فــي العــراق الســيدة إيرينــا فوجاكوفــا – ســولورانو، بــدأت منظمــة العمــل الدوليــة بالشــراكة مــع وكاالت األمــم المتحــدة 
األخــرى بمــا فــي ذلــك اليونيســف وبرنامــج األغذيــة العالمــي ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن النقــاش مــع 

الحكومــة لتســهيل ســبل إصــالح نظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي العــراق.  

ــة ببرامــج المســاعدة  ــارات المتعلق ــة مــن االســتراتيجيات والخي ــم مجموع ــة العمــل هــذه هــو تقدي الهــدف مــن ورق
االجتماعيــة غيــر القائمــة علىالمســاهمات بغيــة دمجهــا  فــي نظــام متماســك وفعــال ومؤثــر يســاهم فــي رؤيــة العــراق 

ــا. كدولــة محميــة  اجتماعيــا ومنتجــة اقتصادي

ــز  ــة االجتماعيــة للعــراق: تعزي ــر مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة، فــي إطــار برنامــج الحماي ــادة هــذا التقري وتمــت قي
االســتجابة الفعالــة وتســريع اإلصــالح، الــذي يدعمــه االتحــاد األوروبــي، وعمــد علــى كتابتــه د. أمجــد رابــي، كبيــر 
المستشــارين الفنييــن  للضمــان والحمايــة االجتماعيــة  وبأشــراف د. مهــا قطــاع، المنســقة القطريــة لمنظمــة العمــل 

ــراق.  ــة بالع الدولي

ويــود المؤلفــون أن يشــكروا األشــخاص التاليــة أســماؤهم علــى التعقيبــات واالســهامات: باربــرا إيجــر )االتحــاد األوروبــي( 
؛ نوبــور كوكريتــي، بــاوال بوالنســيا، شــيما ســين جوبتــا )اليونيســف(؛ فــؤاد رضــا، وعديلــة خالــد، وتيوونــج ماشــوينيكا 
)برنامــج األغذيــة العالمــي(؛ ســيوبان ســيموجوكي وفافييــر كليمنتيــن )المنظمــة الدوليــة للهجــرة(؛ ستانيســالس ماتايــو، 
تيريــزا تالــو وجــان نيكــوال بيــوز )المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن(؛ لــوكا بيللييرانــو وناتالــي بــوث 

وكــروان داود ومحمــد فرمــان  ونســرين أبــو راغــب )منظمــة العمــل الدوليــة(.
 

تــم إنتــاج هــذه الدراســة بمســاعدة ماليــة مــن االتحــاد األوروبــي. وال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تؤخــذ اآلراء الــواردة 
هنــا لتعكــس الــرأي الرســمي لالتحــاد األوروبــي. النتائــج والتفســيرات واالســتنتاجات الــواردة فــي هــذه الورقــة تخــص 

المؤلفيــن وال تعكــس بالضــرورة سياســات أو وجهــات نظــر األمــم المتحــدة.

شكر وتقدير
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1.1. هدف الدراسة

ان التطــور الســريع لبرامــج المســاعدة االجتماعيــة للتحويــالت النقديــة فــي العــراق، وعلــى األخــص شــبكة األمــان 
االجتماعــي، علــى مــدى العقــد الماضــي أكثــر صلــة بالبلــدان فــي مراحــل مبكــرة مــن التنميــة منهــا للتوســع الطبيعــي 
والمنهجــي الــذي يعكــس مســتوى التنميــة فــي العــراق باعتبــاره بلــد ذو دخــل اعلــى مــن المتوســط. اذ انــه مــع ازديــاد 
ثــراء البلــدان والقضــاء علــى الفقــر المدقــع إلــى حــد كبيــر، فــإن االتجــاه هــو االبتعــاد عــن »شــبكات األمــان االجتماعــي« 
ــراء. وفــي هــذا  ــر شــمواًل اجتماعيــًا وأقــل وصمــة وتهميشــا للفق ــر أخــرى أكث ــر إلــى تدابي الضيقــة المســتهدفة للفق
الصــدد، قــدم مشــروع قانــون الطــوارئ الــذي تــم إقــراره فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022 مخصصــات كبيــرة لمجموعــة 
ــل فــي نهــج االســتهداف المعقــد  ــي مــن خل ــاة النظــام الحال ــد ان معان ــة. بي ــة مــن برامــج المســاعدات النقدي متنوع

والمكلــف يتطلــب انتهــاز الفرصــة لمراجعــة تصحيحيــة للنظــام الحالــي.

ــارات المتعلقــة ببرامــج  ــم مجموعــة مــن االســتراتيجيات والخي اذ ان الهــدف العــام مــن ورقــة العمــل هــذه هــو تقدي
المســاعدة االجتماعيــة غيــر القائمــة علــى ااالقتطاعــات بغيــة االرتقــاء فــي ســبل الحمايــة للوصــول الــى نظــام متماســك 
وفعــال ومؤثــر يســاهم فــي رؤيــة العــراق كدولــة  محميــة اجتماعيــا ومنتجــة اقتصاديــا. و علــى وجــه الخصــوص، تقــدم 
ــة  ــراق وتحتســب االكالف الحالي ــة الع ــات المحــددة و المتســقة مــع طبيع ــة مــن التوصي ــة العمــل هــذه مجموع ورق
والمســتقبلية لتلكــم التوصيــات  لتحقيــق نظــام مســاعدات  اجتماعيــة شــامل فــي العــراق ال يتــرك أحــًدا وراء الركــب. 
وفــي الوقــت نفســه، المســاهمة فــي مســار النمــو االقتصــادي الكلــي الشــامل، واالســتدامة الماليــة، واألبعــاد غيــر 

المتعلقــة بالدخــل فــي التنميــة .

1.2. الحماية االجتماعية: تعاريف 

 لقــد تطــورت التعريفــات والمصطلحــات المســتخدمة فــي مناقشــة الحمايــة االجتماعيــة بمــرور الوقــت وتميــل إلــى 
االختــالف بيــن المــدارس الفكريــة المختلفــة. و ُتفهــم الحمايــة االجتماعيــة عموًما علــى أنها مزيج مــن التأمين االجتماعي 
- )أي أشــكال الدعــم المبنيــة علــى االقتطاعــات( والمســاعدة االجتماعيــة )أي التحويــالت التــي تغطــي مجموعات واســعة 
مــن الســكان ويتــم تمويلهــا عــادة مــن الموازنــة العامــة( )منظمــة العمــل الدوليــة، 2012(. ويفتــرض نهــج دورة الحيــاة 
لتقديــم الحمايــة االجتماعيــة علــى مراحــل الحيــاة الثــالث: الطفولــة، والبلــوغ والحيــاة العمليــة، والشــيخوخة - مــع توفيــر 
ســبل الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة كعنصــر مصاحــب لجميــع المراحــل الثــالث. وُيســتخدم هــذا اإلطــار فــي مبــادرة 

أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة المعتمــدة فــي توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة 202 )منظمــة العمــل الدوليــة، 2012(.

1. مقدمة
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الشكل 1: المكونات الرئيسية للحماية االجتماعية

5 
 

 مقدمة  .1
 

 الدراسة   هدف .1.1
 

التطور السريع لبرامج المساعدة االجتماعية للتحويالت النقدية في العراق ، وعلى األخص شبكة األمان االجتماعي ، على مدى العقد ان  
لتوسع الطبيعي والمنهجي الذي يعكس مستوى التنمية في العراق باعتباره ل  هاالماضي أكثر صلة بالبلدان في مراحل مبكرة من التنمية من 

مع ازدياد ثراء البلدان والقضاء على الفقر المدقع إلى حد كبير ، فإن االتجاه هو االبتعاد عن اذ انه  .  لى من المتوسطبلد ذو دخل اع
وأقل وصمة   اجتماعياً  وفي هذا .  وتهميشا للفقراء"شبكات األمان االجتماعي" الضيقة المستهدفة للفقر إلى تدابير أخرى أكثر شموالً 

مخصصات كبيرة لمجموعة متنوعة من برامج   2022لطوارئ الذي تم إقراره في الربع الثاني من عام  قدم مشروع قانون االصدد،  
  تصحيحية مراجعة  انتهاز الفرصة لالنظام الحالي من خلل في نهج االستهداف المعقد والمكلف يتطلب  بيد ان معاناة  .  نقديةال  اتالمساعد

 . للنظام الحالي
 

 من ورقة العمل هذه هو تقديم مجموعة من االستراتيجيات والخيارات المتعلقة ببرامج المساعدة االجتماعية غير العام  الهدفاذ ان  
 محمية   نظام متماسك وفعال ومؤثر يساهم  في  رؤية العراق  كدولة للوصول الى  في سبل الحماية  االقتطاعات بغية االرتقاء  القائمة على ا

  المتسقة مع طبيعة العراق  التوصيات المحددة و  ورقة  العمل  هذه مجموعة من تقدم  الخصوص،   على وجه  . و اجتماعيا ومنتجة اقتصاديا
 .اجتماعية شامل  في العراق ال يترك أحدًا وراء الركب  اتلتحقيق  نظام مساعد تحتسب االكالف الحالية والمستقبلية لتلكم التوصيات و
 . في الوقت  نفسه ، المساهمة  في مسار النمو االقتصادي  الكلي الشامل  ، واالستدامة المالية ، واألبعاد غير المتعلقة بالدخل في  التنميةو

 
 

  الحماية االجتماعية :تعاريف .1.2
 
المدارس ل  بين  االختالف  إلى  وتميل  الوقت  بمرور  الحماية االجتماعية  مناقشة  في  المستخدمة  والمصطلحات  التعريفات  تطورت  قد 

(  الدعم المبنية على االقتطاعات )أي أشكال  - تُفهم الحماية االجتماعية عموًما على أنها مزيج من التأمين االجتماعي و الفكرية المختلفة. 
)منظمة العمل    الموازنة العامة(من    عادةواسعة من السكان ويتم تمويلها    مجموعات والمساعدة االجتماعية )أي التحويالت التي تغطي  

الطفولة ، والبلوغ والحياة العملية ،  : مراحل الحياة الثالث  علىالحماية االجتماعية  لتقديم دورة الحياة  يفترض نهجو(. 2012الدولية ، 
يُستخدم هذا اإلطار في مبادرة  والوصول إلى الخدمات الصحية كعنصر مصاحب لجميع المراحل الثالث. توفير سبل مع  - والشيخوخة  

 (.2012)منظمة العمل الدولية ،  202صية منظمة العمل الدولية أرضيات الحماية االجتماعية المعتمدة في تو
 

 الشكل 1 :المكونات الرئيسية للحماية االجتماعية 

 
 (. 2012)منظمة العمل الدولية ،    المصدر :بناء على تعريف منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية

 
 في سياق و  الخمسينيات من  القرن الماضيمنذ ف  . االقتطاعات  تركز ورقة العمل هذه على المساعدة االجتماعية غير القائمة علىو

 قائمة على االشتراكات في الحماية االجتماعية الغير   برامجعدد من   وضع ، تم  ترتيبات دولة الرفاهية  التي أعقبت الحرب العالمية

المصدر: بناء على تعريف منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية  )منظمة العمل الدولية، 2012(.

وتركــز ورقــة العمــل هــذه علــى المســاعدة االجتماعيــة غيــر القائمــة علــى االقتطاعــات. فمنــذ الخمســينيات مــن القــرن 
الماضــي  و فــي ســياق ترتيبــات دولــة الرفاهيــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة، تــم  وضــع عــدد مــن برامــج  الحمايــة 
 .)Esping-Andersen 1990( ــدان ذات الدخــل المرتفــع ــى االشــتراكات فــي معظــم البل ــر قائمــة عل ــة الغي االجتماعي
فــي حيــن أن معظــم البلــدان الناميــة قــد وفــرت الضمــان االجتماعــي القائــم علــى المســاهمات للقطــاع المنظــم 
منــذ اســتقاللها، اال انــه كذلــك توســعت بإدخــال أشــكال أوســع مــن الحمايــة االجتماعيــة والتــي تغطــي ســكان الريــف 
واالقتصــاد غيــر المنظــم علــى شــكل موجــات )Koehler & Chopra, 2014(. وكان إدخــال الحمايــة االجتماعيــة أو 
تطويرهــا كاســتجابة لألزمــات هــو الموجــة األولــى. وفــي هــذا الصــدد، عمــدت العديــد مــن الــدول علــى استنســاخ 
وبرنامــج  البرازيــل،  فــي  األســرة(  )منحــة   Bolsa Familia النطــاق مثــل  للبرامــج واســعة  الالتينيــة  أمريــكا  أمثلــة 
Oportunidades )الفــرص( فــي المكســيك بأشــكال مختلفــة منــذ التســعينيات وذلــك كاســتجابة للتخفيــف مــن 
اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لموجــات برامــج التكيــف الهيكلــي )Koehler & Chopra، 2014(. عــالوة علــى ذلــك، 
فــي ذلــك الوقــت، وإلــى جانــب دورهــا كشــبكة أمــان، تــم تقديــم الحمايــة االجتماعيــة كعامــل اســتقرار لالقتصــاد 
الكلــي، مــع الحجــة القائلــة بــأن الميــل األعلــى لالســتهالك النســبي للشــرائح ذات الدخــل المنخفــض مــن شــأنه أن يزيــد 
الطلــب الكلــي وينعــش االقتصــاد فــي حالــة الركــود. وفــي اآلونــة األخيــرة، انتقــل الخطــاب إلــى وضــع معيــاري أكثــر 
ــام الحكومــات التقدميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي واألكاديمييــن والــوكاالت المتعــددة األطــراف بتقديــم  مــع قي
الحمايــة االجتماعيــة مــن زاويــة قائمــة علــى الحقــوق )Koehler & Chopra، 2014(. وعلــى الصعيــد العالمــي، تعمــل 
ــد  ــام 2012، اعتم ــة.  ففــي الع ــة االجتماعي ــز الحــق فــي الحماي ــى تعزي ــددة األطــراف عل ــوكاالت المتع ــد مــن ال العدي
ــة )R 202( )منظمــة العمــل  ــة االجتماعي ــات الحماي ــة بشــأن أرضي ــة التوصي المؤتمــر الســنوي لمنظمــة العمــل الدولي
الدوليــة 2012( المســتخدمة لنهــج دورة الحيــاة فــي تقديــم الدعــم. ومــن األمثلــة البــارزة األخــرى عمــل المقرريــن 
الخاصيــن لمكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان )ســيبولفيدا ونيســت 2012 ؛ ألســتون 2014( والمواقــف 
ــدى معظــم  ــا، ل ــة اآلســيوي )Handanyani 2010 ؛ ADB 2013 ؛ ESCAP 2011a(. وحالي السياســية لبنــك التنمي
 European ؛World Bank 2012 ؛UNICEF 2019( الــوكاالت المتعــددة األطــراف اســتراتيجيات حمايــة اجتماعيــة

.)Commission 2012( )Koehler & Chopra، 2014

 وتجــدر اإلشــارة الــى التحديــان اإلضافيــان فــي تشــكيل أجنــدة الحمايــة االجتماعيــة:  أحدهمــا هــو التأثيــر المكثــف 
لتغيــر المنــاخ والصراعــات األهليــة، ومؤخــرًا جائحــة COVID-19، ممــا أرخــى إلــى حــاالت طــوارئ معقــدة. وفــي هــذا 
الصــدد، تكتســب الحمايــة االجتماعيــة فــي شــكل تحويــالت نقديــة إلــى الســكان النازحيــن أهميــة متزايــدة، وفــي العديــد 
مــن البلــدان، تشــمل الحمايــة االجتماعيــة صنــدوق طــوارئ للمســاعدة االجتماعيــة التــي يمكــن أن تدخــل حيــز التنفيــذ 
بســرعة إذا لــزم األمــر. وينبــع التحــدي الثانــي فــي التفــاوت المتزايــد فــي الدخــل والتفــاوت فــي الثــروة داخــل البلــدان 
)Milanovic 2010 ؛ Ortiz، Chai and Cummins 2011 ؛ Piketty 2014(. فــإذا كانــت نفقــات الحمايــة االجتماعيــة 
مغطــاة مــن عائــدات الضرائــب الوطنيــة، وكان لهــا تحيــز فــي اإلنفــاق لصالــح الفقــراء، فيمكــن أن تعمــل علــى تحويــل 
الدخــل مــن الفئــات الغنيــة الــى الفئــات ذوي الدخــول األقــل. وتعــددت المقترحــات إلنشــاء صنــدوق مخصــص لبــدء 
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الحمايــة االجتماعيــة فــي البلــدان منخفضــة الدخــل، يتــم تمويلــه مــن أشــكال خاصــة للتمويــل فــي البلــدان الغنيــة. فــي 
هــذا الشــكل، يمكــن أن تأخــذ الحمايــة االجتماعيــة وظيفــة إعــادة التوزيــع.

1.3. التزامات الحكومة العراقية بالحماية االجتماعية 

الحمايــة االجتماعيــة هــي أداة سياســية مهمــة لتحقيــق األمــن البشــري وتحقيــق األنصــاف والعدالــة االجتماعيــة. ويقــر 
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة فــي المــادة 22 والتــي تضمــن الحــق فــي الضمــان 
االجتماعــي. كمــا تقــر المــادة 25 بحــق كل فــرد فــي مســتوى معيشــي مالئــم للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة لــه 
ــك الحــق فــي الضمــان االجتماعــي  ــة  وكذل ــة الضروري ــة والخدمــات االجتماعي ــة الطبي ــك الرعاي وألســرته، بمــا فــي ذل
فــي حالــة البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل و الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن االفتقــار إلــى ســبل العيــش فــي ظــروف 
خارجــة عــن إرادتــه )األمــم المتحــدة، 1948(. وســلطت الصكــوك والمعاييــر القانونيــة الدوليــة األخــرى، التــي وقــع عليهــا 
ــة مــع  ــة االجتماعي ــك، تتوافــق برامــج الحماي ــى ذل ــى الحــق فــي الضمــان االجتماعــي. وعــالوة عل ــراق، الضــوء عل الع
أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs(. وعلــى وجــه التحديــد، ستســاهم فــي تحقيــق المؤشــر الثالــث مــن الهــدف األول 
)القضــاء التــام علــى الفقــر المدقــع فــي العالــم مــن خــالل إنشــاء أنظمــة وتدابيــر الحمايــة االجتماعيــة للجميــع(، والهــدف 
الثامــن )النمــو االقتصــادي المســتدام والتشــاركي ؛ و العمالــة الكاملــة المنتجــة فــي ظــل بيئــة العمــل الالئــق للجميــع( 

والهــدف العاشــر )الحــد مــن عــدم المســاواة بيــن البلــدان وداخلهــا(.

وعلــى المســتوى الوطنــي، يتجلــى التــزام العــراق بالحمايــة االجتماعيــة بوضــوح فــي اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر -2018
2022، والتــي تــم فيهــا االعتــراف بإنشــاء نظــام حمايــة اجتماعيــة فعــال كأولويــة اســتراتيجية )حكومــة العــراق، 2018(. 
وكمعلــم هــام فــي مســيرة العــراق للوصــول للحمايــة االجتماعيــة هــو ســن قانــون الحمايــة االجتماعيــة رقــم 11 لعــام 
2014 )حكومــة العــراق، 2014(. عــالوة علــى ذلــك، تــم تطويــر خارطــة الطريــق اإلســتراتيجية للحمايــة االجتماعيــة فــي 
العــراق 2019-2015 لدعــم تنفيــذ قانــون 2014. اذ كانــت رؤيتهــا أن يكــون هنــاك نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل 
فــي العــراق يغطــي ثــالث ركائــز رئيســية: شــبكات األمــان االجتماعــي والتأميــن االجتماعــي وسياســات ســوق العمــل. 
فبالنســبة لمكــون شــبكة األمــان االجتماعــي، تــم إنشــاء لجنــة الحمايــة االجتماعيــة إلدارة المســاعدات االجتماعيــة فــي 

العــراق بموجــب قانــون 2014 )حكومــة العــراق، 2014(. 

ــي تعيــش تحــت خــط الفقــر  ــى أن األســر الت ــة لعــام 2014 عل ــة االجتماعي ــون الحماي ــذ، يقــر قان امــا مــن حيــث التنفي
مؤهلــة للحصــول علــى دعــم المســاعدة االجتماعيــة )حكومــة العــراق، 2014(. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، يتبــدى 
ــي يحتمــل أن تكــون  ــع األســر الت ــة الفقــر لجمي ــد حال ــة تحدي ــى وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي ــا عل االســتحالة عملًي
 )Proxy-Means )PMT مؤهلــة. وبــداًل مــن ذلــك، يتــم اســتخدام نظــام يعتمــد علــى فلســفة االســتهداف المعروفــة

ــة تطبيــق معقــدة ومكلفــة تشــمل1: و ذلــك مــن خــالل عملي

تقديــم الطلــب: اذ يجــب علــى األســر التقديــم علــى موقــع وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، والــذي يتضمــن   
أســئلة الفــرز لتحديــد مــا إذا كانــت الزيــارة المنزليــة مبــررة. وفــي اآلونــة األخيــرة، ال يــزال عــدد كبيــر مــن الطلبــات 

فــي انتظــار الحصــول علــى تقييــم مــن طاقــم الــوزارة. 
الزيــارات المنزليــة: بالنســبة لألســر التــي تجتــاز ســؤال الفحــص، يتــم إجــراء زيــارة مــن قبــل األخصائييــن   
ــاس  ــار قي ــة مــن المؤشــرات المســتخدمة فــي اختب ــات حــول مجموع ــع البيان ــم لجم ــى منازله ــن إل االجتماعيي

الفعلــي. الدخــل  مســتوى 
ــردي.  ــاس مســتوى الدخــل الف ــردي باســتخدام مؤشــرات قي ــدر اســتهالك األســرة الف ــم األســرة: اذ يق تقيي  

ويتــم تحديــث النمــاذج عنــد توفــر بيانــات مســح وطنــي جديــد لألســر المعيشــية.
تحديــد األهليــة: تعتبــر األســر التــي يقــل نصيــب الفــرد مــن اســتهالكها عــن خــط الفقــر مؤهلــة وتنتقــل إلــى   

الخطــوة التاليــة.

1   تم الحصول على الخطوات من الوزارة
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التحقــق مــن صحــة البيانــات: يتــم بعــد ذلــك فحــص األســر المؤهلــة مــع بيانــات المعــاش التقاعــدي وبيانــات   
الســجل العقــاري للتأكــد مــن أنهــا ليســت غنيــة.

الشــمول أو قائمــة االنتظــار: تحصــل األســر المؤهلــة التــي تــم التحقــق منهــا علــى المســاعدة النقديــة فــي حالــة   
توفــر تخصيــص كاٍف. إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، فســيكونون فــي قائمــة االنتظــار.

إعــادة التحقــق مــن المعلومــات: يتطلــب القانــون مــن األســر تقديــم تقريــر ســنوي علــى موقــع وزارة العمــل   
والشــؤون االجتماعيــة، والــذي ســيتم التحقــق منــه بواســطة األخصائييــن االجتماعييــن مــن خــالل إعــادة زيــارة 

األســر كل عــام.

وكمــا يتضــح أعــاله، يتطلــب هــذا النمــوذج المعقــد والمكلــف بيانــات علــى مســتوى االســر حديثــة ومحدثــة دوريــا للتنبــؤ 
المحتمــل باالســتهالك ومــن ثــم مســتوى الفقــر. ومــع ذلــك، اســتندت النمــاذج المســتخدمة لشــبكة األمــان االجتماعــي 
إلــى مســح IHSES والــذي تــم اجــراؤه قبــل عقــد أي عــام2012، وتســتخدم التحديثــات فــي النمــاذج المســح الجزئــي 
لرصــد الرفاهيــة الســريع للعــام 2018-2017، والمعــروف أيًضــا باســم مســح الرفاهيــة عبــر التتبــع الفــوري والمتكــرر 
)SWIFT(. ولقــدم البيانــات وعــدم مواكبتهــا للتغيــرات الجذريــة خــالل العقــد المنصــرم، ليــس مــن المســتغرب أن 
تشــير التقاريــر إلــى وجــود أخطــاء كبيــرة فــي االســتهداف، وهــذا يزيــد مــن التعقيــد اإلداري والعــبء علــى األخصائييــن 
االجتماعييــن إلجــراء كل هــذه الزيــارات. اذ ُتظهــر البيانــات أن شــبكات األمــان االجتماعــي المختلفــة اســتفاد منهــا 20 
فــي المائــة فقــط مــن الفقــراء )وزارة التخطيــط، 2018(. و هــذا رغــم اتســاع التغطيــة اذ أشــارت آخــر اإلحصــاءات اإلداريــة 
ــاث(  ــور و 2.789 إن ــون عراقــي )2.604 ذك ــا مــا مجموعــه 5.393 ملي ــى أن شــبكة األمــان االجتماعــي اســتفاد منه إل
)وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، 2022(، وهــو مــا يمثــل قرابــة 13 فــي المائــة مــن العراقييــن فــي عــام 2022. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــبكة تســتبعد إقليــم كوردســتان-العراق، علــى الرغــم مــن اســتضافة اإلقليــم لعــدد هائــل 

مــن النازحيــن.
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 والتوصيات   اإلصالحي  اإلطار .2

 
  لإلصالح مفاهيمي إطار .2.1

 
 نظام متماسك وشامل للمساعدة االجتماعية أن يضمن النظام الجديد األهداف العريضة التالية: يتطلب بناء 

الضعف  تغطية شاملة - )  لمواطن  الفئات  لجميع  التغطية(  ال  نظاميةالالعمالة  )مدى  ،   نظامية، وغير  واألطفال   ، والنساء   ،
 والشباب ، والنازحين داخليًا ، وما إلى ذلك(. 

 . منافعكفاية ال -
 . للمساواة بين األجيالالمستدام احقاقا  المالي  غالفضمن ال  األكالفواء احت  -

 
في حين أن ضمان التغطية الشاملة هو هدف رئيسي اللتزام العراق  فبشكل عام ، تتعارض األهداف المذكورة أعاله مع بعضها البعض.  و

يقدم توصيات لتحقيق التوازن بين األهداف األخرى للوصول    في هذه الدراسة   بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب ، فإن التحليل
الذي   المزيج األمثل  المجتمعية.    يعظمإلى  النتائج  الصدد ، هناك هدفان آخران مومن  المحتاجين في هذا  السكان  لتغطية جميع  همان 

"  ونملا)"العزر بين  آوالت من خالل الدعم المتبادل    والتضامن االجتماعي  الهوية الجامعة واحتواء التكاليف: يجب أن يعزز النظام الشامل  
  بين الترتيبات المختلفة   و التنسيق  التعاضد "يملك" إلى " الذين ال يملكون(. كما ينبغي أن تخلق أوجه  و من  إلى "غير العاملين" ،  

 . تحقيق األهداف المشار اليها أعاله من ردم فجوة التغطية وكفاية المنافع واحتواء التكاليفلضمان الكفاءة و  للحماية والضمان االجتماعي
 
، لبناء ترتيبات الحماية االجتماعية    2بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية   يتوافق إطار ورقة العمل مع النهج ثنائي األبعاد ،و

 وسد فجوة التغطية. 
 

  الشكل 2: نظام الحماية االجتماعية المتكامل

 
 
 

 
للحماية الدنيا والتوصية ،  2011 عام في الدولي العمل لمؤتمر المائة الدورة اعتمدتها التي األبعاد ثنائية االستراتيجية إلى النهج هذا ويستند 2

 (ILO , 2012) ( 102)رقم  1952)المعايير الدنيا( لعام  االجتماعية لعام 2011 (رقم 202 )،  واتفاقية الضمان االجتماعي

2.1. إطار مفاهيمي لإلصالح 

يتطلب بناء نظام متماسك وشامل للمساعدة االجتماعية أن يضمن النظام الجديد األهداف العريضة التالية:

تغطيــة شــاملة لمواطــن الضعــف )مــدى التغطيــة( لجميــع الفئــات )العمالــة النظاميــة، وغيــر النظاميــة،   
ذلــك(. إلــى  ومــا  داخلًيــا،  والنازحيــن  والشــباب،  واألطفــال،  والنســاء، 

كفاية المنافع.  
احتواء األكالف ضمن الغالف المالي المستدام احقاقا للمساواة بين األجيال.  

وبشــكل عــام، تتعــارض األهــداف المذكــورة أعــاله مــع بعضهــا البعــض. ففــي حيــن أن ضمــان التغطيــة الشــاملة هــو 
ــزام العــراق بعــدم تــرك أي شــخص يتخلــف عــن الركــب، فــإن التحليــل فــي هــذه الدراســة يقــدم  هــدف رئيســي اللت
توصيــات لتحقيــق التــوازن بيــن األهــداف األخــرى للوصــول إلــى المزيــج األمثــل الــذي يعظــم مــن النتائــج المجتمعيــة. 
وفــي هــذا الصــدد، هنــاك هدفــان آخــران مهمــان لتغطيــة جميــع الســكان المحتاجيــن واحتــواء التكاليــف: يجــب أن يعــزز 
النظــام الشــامل الهويــة الجامعــة والتضامــن االجتماعــي مــن خــالل الدعــم المتبــادل والتــآزر بيــن )»العاملــون« إلــى 
ــر العامليــن«، و مــن »يملــك« إلــى » الذيــن ال يملكــون(. كمــا ينبغــي أن تخلــق أوجــه التعاضــد و التنســيق بيــن  »غي
الترتيبــات المختلفــة للحمايــة والضمــان االجتماعــي لضمــان الكفــاءة وتحقيــق األهــداف المشــار اليهــا أعــاله مــن ردم 

فجــوة التغطيــة وكفايــة المنافــع واحتــواء التكاليــف.

ويتوافــق إطــار ورقــة العمــل مــع النهــج ثنائــي األبعــاد، بمــا يتماشــى مــع توصيــات منظمــة العمــل الدوليــة 2، لبنــاء 
ــة. ــة وســد فجــوة التغطي ــة االجتماعي ــات الحماي ترتيب

الشكل 2: نظام الحماية االجتماعية المتكامل 

2. اإلطار اإلصالحي  والتوصيات

2   ويســتند هــذا النهــج إلــى االســتراتيجية ثنائيــة األبعــاد التــي اعتمدتهــا الــدورة المائــة لمؤتمــر العمــل الدولــي فــي عــام 2011، والتوصيــة الدنيــا 
)ILO , 2012(  )102 ــا( لعــام 1952 )رقــم ــر الدني ــة الضمــان االجتماعــي )المعايي ــة لعــام 2011 (رقــم 202 )، واتفاقي ــة االجتماعي للحماي
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البعــد األفقــي، توضــع أرضيــة حمايــة اجتماعيــة متماســكة تحتــوي علــى ضمانــات المســاعدة االجتماعيــة  ففــي 
ــة مــن الخزينــة العامــة والمقدمــة علــى المســتوى األدنــى لضمــان الوصــول الشــامل إلــى الرعايــة  األساســية  الممول
الصحيــة األساســية والدخــل باســتخدام ســبل االســتهداف المرتكــزة علــى دورة الحيــاة )مــن الطفولــة إلــى الشــيخوخة(. 
ويفســر البعــد الرأســي اإلنجــاز التدريجــي لمســتويات أعلــى مــن الحمايــة ضمــن نظــام ضمــان اجتماعــي متكامل وشــامل. 
ومــن خــالل التنســيق األفضــل والتأكيــد علــى خلــق التــآزر بيــن برامــج الحمايــة والضمــان االجتماعــي، ســيكون النظــام 
المتكامــل العــام أكثــر فعاليــة ليــس فقــط للحــد مــن عــدم المســاواة، ولكــن أيًضــا لتعزيــز األمــن االقتصــادي لجميــع 
الســكان مــع الحفــاظ علــى هيــكل الحوافــز لالدخــار والمشــاركة فــي ســوق العمــل والتأكــد ان جميــع الترتيبــات مســتدامة 

ضمــن الغــالف المالــي العــام للعــراق.

2.2. التوصيات

بغيــة إنشــاء أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة المتماســكة والشــاملة الممولــة مــن الخزينــة العامــة المشــار اليهــا أعــاله بالشــكل 
2، تقــدم مجموعــة مــن التوصيــات أدنــاه ســبل الوصــول الــى هــذا الهــدف:

التوصية 1: التحول من المساعدة االجتماعية الخيرية إلى النهج التنموي 

ــى األخــص شــبكة األمــان  ــة فــي العــراق، وعل ــالت النقدي ــة للتحوي ان التطــور الســريع لبرامــج المســاعدات االجتماعي
ــة مــن التوســع الطبيعــي  ــدول فــي مراحــل مبكــرة مــن التنمي ــة بال ــر صل االجتماعــي، علــى مــدى العقــد الماضــي أكث
والمنهجــي والــذي يعكــس مســتوى التنميــة فــي العــراق باعتبــاره بلــد ذو دخــل اعلــى مــن المتوســط. اذ انــه مــع ازديــاد 
ثــراء البلــدان والقضــاء علــى الفقــر المدقــع إلــى حــد كبيــر، فــإن االتجــاه هــو االبتعــاد عــن »شــبكات األمــان االجتماعــي« 
ــًا وأقــل وصمــة وتهميشــا للفقــراء )مثــل  ــا للفقــر إلــى تدابيــر أخــرى أكثــر شــمواًل اجتماعي الضيقــة المســتهدفة حصري
المعاشــات االجتماعيــة واإلعفــاءات الضريبيــة ومنــح األطفــال(. بيــد ان النزعــة للتحــرك فــي االتجــاه المعاكــس شــكل 
ضغوطــا فــي العــراق ارخــت الــى التوســع الهائــل فــي برامــج االســتهداف الضيقــة كشــبكة الحمايــة االجتماعيــة مقابــل 
الضعــف فــي برامــج الضمــان االجتماعــي القائــم علــى االشــتراكات. ومــن هنــا، توصــي الدراســة عوضــًا عــن االســتهداف 
الصريــح للفقــر، والــذي ال يمكــن مالحظتــه بســهولة ويمكــن التالعــب بــه3، يوصــي تحليلنــا باســتهداف نقــاط الضعــف 
األساســية لتعزيــز »القــدرات« البشــرية. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن اســتهداف مواطــن الضعــف المرتبطــة بــدورة الحيــاة 
- مثــل الطفولــة واألمومــة والشــيخوخة - إلــى جانــب نقــاط الضعــف المرتبطــة باإلعاقــة واليتــم - ببرامــج المســاعدة 
االجتماعيــة لــكل فئــة مــن هــذه الفئــات. ويتقــارب التحــول المقتــرح، مــن اســتهداف الفقــر الضيــق إلــى االســتهداف 
المبنــي علــى احتياجــات دورة الحيــاة، مــع الزخــم المتراكــم لصياغــة السياســات الشــاملة والدامجــة للفئــات االجتماعيــة 

المختلفــة لخلــق التعــازر والتــازر المجتمعــي.

وسيحقق هذا التحول عدة أهداف رئيسية:

الحــد مــن أخطــاء االســتبعاد المرتبطــة باســتهداف الفقــر: تظهــر البيانــات المتاحــة أن شــبكة األمــان االجتماعي   .i
قــد عانــت مــن أخطــاء اســتبعاد كبيــرة )العديــد مــن المواطنيــن المحتاجيــن لــم يتلقــوا المنافــع( بســبب مجموعــة 
متنوعــة مــن القضايــا المتأصلــة فــي نهــج PMT المســتخدم4، وتظهــر البيانــات أن شــبكة األمــان فــي العــراق 

3   إلــى جانــب العــراق )أخطــاء التضميــن الشــبكة األمــان االجتماعــي كمــا يشــار اليــه فــي الدراســة(، انظــر )Kidd & Wylde، 2011( للتعــرف علــى 
تجــارب الــدول األخــرى.

4   تشــير األدلــة المســتقاة مــن عــدد كبيــر للتقيمــات الدوليــة الرصينــة إلــى أن اســتهداف الفقــر ينطــوي علــى مخاطــر كبيــرة للغايــة لخطــأ االســتبعاد. 
فبالنظــر إلــى الحــاالت المشــهورة، اســتبعدت Oportunidades فــي المكســيك 70 ٪ مــن أفقــر 20 ٪ مــن األســر المؤهلــة، فــي حيــن أن 
Bolsa Família البرازيليــة لديهــا خطــأ اســتبعاد بنســبة Fiszbein، Schady، & Ferreira، 2009( ٪ 59(. وتظهــر نتائــج دراســة أخــرى أن أخطــاء 
االســتبعاد والشــمول فــي بنغالديــش وإندونيســيا وروانــدا وســريالنكا بلغــت مــا بيــن 44 فــي المائــة و 55 فــي المائــة عندمــا تتــم تغطيــة 20 فــي 
المائــة مــن الســكان وبيــن 57 فــي المائــة و 71 فــي المائــة عنــد تغطيــة 10 فــي المائــة )Kidd & Wylde، 2011( . وكذلــك فــي خطــة ضمــان 
الحــد األدنــى مــن ســبل المعيشــة فــي الصيــن )المعــروف أيًضــا باســم ديابــو(، تبيــن أن المــدن التــي اســتخدمت المزيــد مــن االســتهداف كانــت 

أقــل عرضــة للحــد مــن الفقــر )رافاليــون، 2007(.
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قــد وصلــت الــى 20 فــي المائــة فقــط مــن الفقــراء )وزارة التخطيــط، 2018(. وال يبــدو أن توســيع شــبكة األمــان 
االجتماعــي كان فعــال لمواجهــة االنحــدار والضغــوط الناتجــة عــن جائحــة COVID-19 والقيــود المفروضــة علــى 
األنشــطة االقتصاديــة، اذ قــّدرت اليونيســف والبنــك الدولــي أن 4.5 مليــون )٪11.7( عراقــي جــدد قــد ُدفعــوا 
ــه،  ــط ب ــر االجتماعــي واالقتصــادي المرتب ــي نتيجــة جائحــة COVID-19 والتأثي ــى مــا دون خــط الفقــر الوطن إل
وهــذا باإلضافــة إلــى 6،9 مليــون فقيــر قبــل األزمــة. ونتيجــة لذلــك، ُقــدر معــدل الفقــر فــي العــراق مــا نســبته 

٪31.7 فــي عــام 2020، مقارنــة بـــ ٪20 فــي عــام 2018 )اليونيســف، 2021(.

ــل مــن العــبء اإلداري الملقــى  ــرح يقل ــوي المقت ــة: إن بســاطة االســتهداف الفئ ــاءة اإلداري البســاطة والكف  .ii
حالًيــا علــى عاتــق الموظفيــن المحدوديــن فــي الحكومــة للتحقــق مــن معاييــر األهليــة المعقــدة وتقييمهــا. اذ ال 
تحتــاج البرامــج الفئويــة المســتندة علــى مراحــل الحيــاة إلــى إعــادة تقييــم دوريــة لألهليــة، فــي حيــن أن البرامــج 
المســتهدفة للفقــر، كمــا نوقــش ســابًقا، تتطلــب إعــادة توجيــه دوريــة لضمــان األهليــة المســتمرة، ممــا يعنــي 
المزيــد مــن التكاليــف والتعقيــد مــن منظــور إداري 5 . وباإلضافــة إلــى التكاليــف، يؤثــر التعقيــد فــي االســتهداف 
ســلًبا علــى التغطيــة وذلــك نظــًرا ألن العديــد مــن الفقــراء أقــل تعليمــًا أو علًمــا بوجــود برامــج الحمايــة، ومــن 
المرجــح أن يفشــلوا فــي االمتثــال لمتطلبــات عمليــات تحديــد األهليــة المعقــدة أو عمليــات التأهيــل، المرتبطــة 
عموًمــا بالبرامــج المســتهدفة التــي تتطلــب اختبارهــا بالوســائل اإلحصائيــة والمواعيــد المحــددة للزيــارات، فإنهــم 
ينتهــي األمــر إلــى اســتبعادهم 6. عــالوة علــى ذلــك، فــإن تجزئــة العديــد مــن برامــج الحمايــة االجتماعيــة المختلفــة 
فــي العــراق التــي تغطــي حــاالت متعــددة يجعــل مــن الصعــب للغايــة علــى المســتفيدين معرفــة المنافــع التــي 
يحــق لهــم الحصــول عليهــا، ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن اســتبعاد المحتاجيــن حًقــا، فــي حيــن أن أولئــك الذيــن 
لديهــم وصــول أفضــل إلــى المعلومــات أو لديهــم اتصــال أفضــل مــع المســؤولين قــد يســتفيدون مــن العديــد 

مــن البرامــج، بمــا فــي ذلــك البرامــج غيــر المؤهليــن لهــا، ممــا يزيــد مــن أخطــاء التضميــن.

ــة والتضامــن والتماســك االجتماعــي: تميــل البرامــج التــي ُيفتــرض أن تكــون حصريــة للفقــراء إلــى  الكرام  .iii
التهميــش للفقــراء اذ ترخــي عمليــات الفــرز المتضمنــة فــي تحديــد األهليــة للحصــول علــى النافــع  إلــى وصمــة 
العــار 7. فــي المقابــل، يزيــل االســتهداف الفئــوي المســتند علــى دورة الحيــاة إجــراءات الفــرز لتحديــد األهليــة 
)مــن هــو »فقيــر داخــل التغطيــة« ومــن هــو »خــارج التغطيــة«(. كمــا أنــه يســاهم فــي الشــعور بــروح الهويــة 
الجامعــة للمجتمــع حيــث تســتفيد المجموعــة بأكملهــا )مثــال جميــع األطفــال االيتــام( مــن مثــل هــذه البرامــج 
الشــاملة. وهــذا يزيــل خطــر اســبعاد األســر ذات الدخــل المنخفــض لنفســها مــن االســتحقاقات بســبب العــار مــن 
»الحصــول علــى المنافــع«. عــالوة علــى ذلــك، هنــاك إجمــاع واســع علــى أن النهــج الشــاملة تســاعد فــي خلــق 
ــة واالنتمــاء اذ يضفــي نهــج االســتهداف المبنــي علــى دورة  ــة الشــعور بالمواطن التماســك االجتماعــي وتقوي

الحيــاة رســالة واضحــة مــن الدولــة مفادهــا أن لجميــع المواطنيــن حصــة فــي المجتمــع.

و فــي العــراق، فــإن تأثيــر النزاعــات والتــي افضــت إلــى حــاالت طــوارئ معقــدة  قــد ســلطت الضــوء علــى دور الحمايــة 
االجتماعيــة فــي دعــم الســكان النازحيــن. وقــد أشــارت قاعــدة البيانــات االتابعــة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
ــو 2022. وتوجــد  ــاًرا مــن يوني ــا اعتب ــم تســجيلهم كنازحيــن داخلًي ــي مليــون شــخص ت ــى أن إجمال ــن إل لشــؤون الالجئي
ــل  ــم أربي ــف نســمة ث ــي 246 ال ــغ عددهــم حوال ــث يبل ــا المســجلين فــي دهــوك، حي ــن داخلًي ــى نســبة مــن النازحي أعل

5   خلــص اســتعراض لمنظمــة العمــل الدوليــة إلــى أن المخططــات الشــاملة التــي تمــت مراجعتهــا كان لهــا أدنــى متوســط تكاليــف إداريــة بنســبة 
 Ortiz، Durán-Valverde، Pal،( 11٪ 2.5 مــن إجمالــي تكاليــف البرنامــج، فــي حيــن بلــغ متوســط التكاليــف اإلداريــة للبرامــج المســتهدفة٪

.)Behrendt، Acuña-Ulate، 2017
6   وهذا يفسر جزئيًا »خطأ« االستبعاد الكبير بين الفقراء في العراق كما نوقش سابقا.

7   علــى ســبيل المثــال، فــي الهنــد، غالًبــا مــا يشــار إلــى Thozilurappu Paddhathi )»مخطــط ضمــان العمــل« ؛ القانــون الوطنــي لضمــان العمالــة 
الريفيــة - NREGA( باســم Thozhiluzhappu Paddhathi )»مخطــط العمــل الكســول«( )Walker، 2014(. كمــا الحظــت دراســة أخــرى، فــإن 
»وصمــة االســتفادة مــن المنافــع هــي آليــة مهمــة يتــم مــن خاللهــا إحــداث العــار« )روليــن، 2017(. فمــن المنطقــي أن »اآلخــر« االجتماعــي الــذي 
يخلــق مــن خــالل االســتهداف يولــد انقســاًما قوًيــا بيــن فئــات المتمــع خاصــة فــي الســياقات التــي تســود فيهــا مفاهيــم الوصــم )روليــن، 2017(. 
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بأكثــر مــن 142 ألــف نســمة ؛ ثــم نينــوى باكثــر مــن 134 الــف نســمة والســليمانية باكثــر مــن 75 الــف نســمة. بواقــع 
ــا  ٪32 يعيشــون فــي المخيمــات و ٪68 خــارج المخيمــات. إجمــااًل، يعيــش ٪59 )463 الــف فــرد( مــن النازحيــن داخلًي
فــي إقليــم كوردســتان-العراق )مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن، 2022(. ومــع ذلــك، فــإن شــبكة 
ــى هــذا االســتبعاد للنازحيــن بســبب  ــة فــي العــراق تســتبعد إقليــم كوردســتان. باإلضافــة إل األمــان االجتماعــي الحالي
ــر  ــي تمــت مناقشــتها ســابًقا، تضــع الكثي ــة، الت ــى أن طريقــة االســتهداف الحالي الموقــع الجغرافــي، تجــدر اإلشــارة إل
مــن الصالحيــات فــي أيــدي األخصائييــن االجتماعييــن  خــالل عمليــات التحقــق واتخــاذ القــرار علــى المســتويات اإلداريــة 
لتحديــد مــن يحصــل علــى المنافــع. فعندمــا تكــون المــوارد محــدودة، فــإن ســلطة اختيــار المســتلم مــن قائمــة االنتظــار 
تنطــوي علــى مخاطــر االســتبعاد المنهجــي وإلغــاء األشــخاص النازحيــن داخلًيــا. لذلــك، فــإن اعتمــاد عمليــة تحديــد تســتند 
إلــى فئــات اســتحقاق واضحــة يمكــن مالحظتهــا )العمــر، واإلعاقــة، ومــا إلــى ذلــك كمــا تمــت مناقشــته الحًقــا( ســيزيل 

تحيــز هــذا النظــام ويضمــن تحقيــق هــدف التضامــن والتماســك االجتماعــي.

ــى ســبيل  ــات )عل ــراد فــي إحــدى الفئ ــع األف ــا جمي ــاة ظاهرًي ــى دورة الحي ــد عل ــا يغطــي نهــج االســتهداف المعت وبينم
المثــال، إذا كان جميــع األشــخاص فــوق ســن 70 عاًمــا يتلقــون معاشــات تقاعديــة اجتماعيــة(، فــإن أحــد أشــكال 

االســتهداف مدمــج فــي المنهاجيــة:

ــي يمكــن  ــة الت ــغ المنفعــة المتواضــع )منافــع مســتوى األرضي ــؤدي مبل ــي: مــن المحتمــل أن ي ــار الذات االختي أ . 
اســتكمالها بخطــط المســاهمة كالضمــان( إلــى جانــب العــبء اإلداري للتســجيل للحصــول علــى المنافــع وتلقيهــا 
إلــى انخفــاض التغطيــة عــن مســتوى التحصيــل الكامــل، ألن بعــض األفــراد ذوي الدخــل المرتفــع قــد ال يجــدون 

قيمــة لهــدر وقتهــم للحصــول علــى المنافــع الضئيلــة نســبة لنمــط حياتهــم.

ــى ادراك أن الحرمــان  ــاة عل ــى دورة الحي ــي عل ــوي: تســتند فلســفة نهــج االســتهداف المبن االســتهداف الفئ ب . 
والضعــف يرتبطــان بشــكل وثيــق بالعمــر، فعلــى ســبيل المثــال، الطفولــة والشــيخوخة. وبمــا أن الحرمــان يرتبط 
ارتباًطــا إيجابًيــا بالفئــات المقترحــة، فــإن االســتهداف الفئــوي يراكــم قيــم المنافــع بنــاًء علــى خصائــص األســرة 
ــو  ــة للمنافــع المتاحــة لالســرة(، حتــى ل ــات المســتهدفة ترتفــع القيمــة االجمالي )االســر التــي تتعــدد فيهــا الفئ

كانــت األســر غيــر الفقيــرة تتلقــى نفــس المزايــا.

ــر العــام )المنافــع والضرائــب مجتمعــة( هــو  ــة، فــإن التأثي ــل الضرائــب تصاعدي ــات التمويــل مث إذا كانــت آلي ت . 
ــرة و بتكلفــة منخفضــة. ــى األســر الفقي ــة إل ــل تدريجــي مــن األســر الغني تحوي

عــالوة علــى ذلــك، إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى اســتهداف أكثــر وضوًحــا، فيمكــن تطبيــق اختبــار الثــروة بســهولة  ث . 
نســبًيا دون الحاجــة إلــى أي أشــكال معقــدة مــن االســتمارات والزيــارات الميدانيــة وغيرهــا. وعلــى وجــه التحديــد، 
تقــوم الحكومــة العراقيــة بالفعــل بجمــع بيانــات حــول ملكيــة العقــارات فــي الســجل العقــاري. بــداًل مــن اختبــار 
مــن هــو فقيــر بنمــوذج طويــل ومعقــد، فــإن اقتراحنــا هــو اســتخدام البيانــات المتاحــة بالفعــل إلزالــة أولئــك 
الذيــن لديهــم ملكيــة عقــارات أعلــى مــن عتبــة معينــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن إزالــة أولئــك الموجوديــن فــي 

كشــوف رواتــب الخدمــة المدنيــة.
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ــدورة  ــة ل ــة اجتماعي ــة حماي ــزأة فــي أرضي ــة المج ــع برامــج المســاعدة االجتماعي ــة 2: دمــج جمي التوصي
ــاة الحي

تميــل التكاليــف اإلداريــة لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة إلــى التراكــم بالقيمــة المطلقــة، ممــا يعنــي أن الكفــاءة اإلداريــة 
ــر مــن  ــدد اصغ ــى ع ــه ال ــة بتجزئت ــاءات الحجــم مــع نمــو حجــم البرنامــج مقارن ــد تســتفيد مــن كف ــد ق للبرنامــج الموح
البرامــج لــكل منهــا تكاليــف إداريــة ثابتــة. وبالتالــي، فــإن توجيــد البرامــج فــي برنامــج موحــد وكبيــر بدرجــة كافيــة ســُيظهر 
Ortiz، Durán-Valverde، Pal، Behrendt، Acuña-( عــادًة نســبة تكلفــة إداريــة أقــل مقارنــة بالبرامــج المجــزءة
ــة المعقــدة والمجــزأة التــي تغطــي حــاالت  ــى التكلفــة، فــإن برامــج المســاعدة االجتماعي Ulate، 2017(. باإلضافــة إل
هشاشــة اجتماعيــة واقتصاديــة متعــددة تجعــل مــن الصعــب علــى المســتفيدين التعــرف علــى البرامــج والمنافــع التــي 
قــد يحــق لهــم الحصــول عليهــا والتأهــل لهــا. لذلــك، فــإن التشــديد علــى توحيــد هــذه البرامــج أمــر مرغــوب فيــه للغايــة 
بالنســبة للعــراق. وبنــاًء علــى التوصيــة 1، التــي تــدرك مــدى تعقيــد ومشــاكل نهــج االســتهداف الخيــري الحصــري 
للفقــراء المتبــع حاليــا، تحــدد هــذه التوصيــة )2( مصــادر الضعــف واالســتبعاد المتعلقــة بتغيــرات دورة الحيــاة، وتعالجهــا 
ــر التغييــرات فــي دورة حيــاة  كأســاس للتدخــل مــن خــالل سياســة الحمايــة االجتماعيــة. ويلخــص الشــكل 3 كيــف تؤث

األفــراد واألســر )االنتقــال مــن دورة حيــاة إلــى أخــرى( علــى قابليــة التأثــر االقتصــادي والهشاشــة.

الشكل 3: االنتقال من مرحلة دورة حياة إلى أخرى يغير قابلية التأثر
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أن الحرمان والضعف يرتبطان  االستهداف المبني على دورة الحياة على ادراك  نهج    تستند فلسفة:  االستهداف الفئوي  .ب 
المثال ، الطفولة والشيخوخة.  فبالعمر ،    وثيقبشكل   بالفئات وعلى سبيل  إيجابيًا  ارتباًطا  يرتبط  الحرمان  أن  بما 

ي  األسرة  كم قيمراالمقترحة ، فإن االستهداف الفئوي  خصائص  بناًء على  الفئات   المنافع  فيها  تتعدد  التي  )االسر 
 .، حتى لو كانت األسر غير الفقيرة تتلقى نفس المزايا المستهدفة ترتفع القيمة االجمالية للمنافع المتاحة لالسرة(

 
ب مجتمعة( هو تحويل تدريجي والضرائ   منافعتصاعدية ، فإن التأثير العام )ال  آليات التمويل مثل الضرائبإذا كانت   .ت 

 .بتكلفة منخفضةو من األسر الغنية إلى األسر الفقيرة  
 

بسهولة نسبيًا   تطبيق اختبار الثروةعالوة على ذلك ، إذا كانت هناك حاجة إلى استهداف أكثر وضوًحا ، فيمكن   .ث 
وجه التحديد ، تقوم الحكومة  على  و.  ميدانية وغيرهاالزيارات  الستمارات واالمن  دون الحاجة إلى أي أشكال معقدة  

. بدالً من اختبار من هو فقير بنموذج طويل  في السجل العقاري العراقية بالفعل بجمع بيانات حول ملكية العقارات
ومعقد ، فإن اقتراحنا هو استخدام البيانات المتاحة بالفعل إلزالة أولئك الذين لديهم ملكية عقارات أعلى من عتبة 

 .ى ذلك ، يمكن إزالة أولئك الموجودين في كشوف رواتب الخدمة المدنيةمعينة. باإلضافة إل
 

 
 : دمج جميع برامج المساعدة االجتماعية المجزأة في أرضية حماية اجتماعية لدورة الحياة 2التوصية 

 
قد تستفيد   الموحد مما يعني أن الكفاءة اإلدارية للبرنامج ، المطلقة إلى التراكم بالقيمة الحماية االجتماعيةلبرامج تميل التكاليف اإلدارية 

توجيد . وبالتالي ، فإن  ثابتة  إداريةلكل منها تكاليف    البرنامج مقارنة بتجزئته الى عدد اصغر من البرامجمن كفاءات الحجم مع نمو حجم  
وكبير موحد  برنامج  في  أق  البرامج  إدارية  تكلفة  نسبة  عادةً  سيُظهر  كافية  مقارنة  بدرجة  المجزءةل  -Ortiz  ،Durán)   بالبرامج 

Valverde  ،Pal  ،Behrendt  ،Acuña-Ulate  ،2017  باإلضافة إلى التكلفة ، فإن برامج المساعدة االجتماعية المعقدة والمجزأة التي .)
التي قد يحق لهم   المنافعمتعددة تجعل من الصعب على المستفيدين التعرف على البرامج و  هشاشة اجتماعية واقتصاديةتغطي حاالت  

 1بناًء على التوصية  وتوحيد هذه البرامج أمر مرغوب فيه للغاية بالنسبة للعراق.  التشديد على  الحصول عليها والتأهل لها. لذلك ، فإن  
تعقيد ومشاكل نهج   تدرك مدى  التي  للفقراءالخيري  االستهداف  ،  ( مصادر الضعف  2، تحدد هذه التوصية )  المتبع حاليا  الحصري 

كيف تؤثر    3يلخص الشكل  و.  من خالل سياسة الحماية االجتماعية  واالستبعاد المتعلقة بتغيرات دورة الحياة ، وتعالجها كأساس للتدخل
 . االقتصادي والهشاشة لى قابلية التأثرالتغييرات في دورة حياة األفراد واألسر )االنتقال من دورة حياة إلى أخرى( ع
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فعلــى ســبيل المثــال، ســيواجه زوجــان شــابان يتوقعــان طفلهمــا األول زيــادة مفاجئــة فــي اإلنفــاق ال يقابلهــا عــادة 
زيــادة فــي الدخــل. وتقتــرن النفقــات المتزايــدة المطلوبــة لمرحلــة الحيــاة الجديــدة هــذه، فــي كثيــر مــن الحــاالت، بفقدان 
دخــل األمهــات العامــالت خــالل أواخــر الحمــل والرضاعــة، إذا لــم تكــن رعايــة األطفــال متاحــة. ويمكــن أن يفضــي هــذا 
الوضــع الــى ولــوج األســرة بأكملهــا إلــى دورة حيــاة جديــدة أكثــر ضعًفــا، كمــا هــو موضــح فــي فتــرة الضعــف األولــى 
فــي الشــكل  3، 8 بيــد أن هــذه الفتــرة )مــن الحمــل إلــى عاميــن( تعــد األكثــر أهميــة لبقــاء الطفــل ونمــوه البدنــي 

ــي )اليونيســف 2011(. والعقل

ــون مــن الفقــر أعلــى مــن نســبة البالغيــن فــي ســن العمــل  ــن يعان 8   الدليــل علــى ذلــك قــوي فــي العــراق اذ أن نســبة األطفــال العراقييــن الذي
الذيــن يعانــون مــن الفقــر. حتــى بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يعانــون مــن الفقــر، تحــوم العديــد مــن األســر التــي لديهــا أطفــال فــوق خــط الفقــر 

)المنخفــض اصــال(.
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سيواجه زوجان شابان يتوقعان طفلهما األول زيادة مفاجئة في اإلنفاق ال يقابلها عادة زيادة في الدخل. وتقترن النفقات    على سبيل المثال ،ف

المتزايدة المطلوبة لمرحلة الحياة الجديدة هذه ، في كثير من الحاالت ، بفقدان دخل األمهات العامالت خالل أواخر الحمل والرضاعة ،  
األسرة بأكملها إلى دورة حياة جديدة أكثر ضعفًا ، كما هو  الى ولوج  هذا الوضع    فضييمكن أن ي وطفال متاحة.  إذا لم تكن رعاية األ 

البدني  لبقاء الطفل ونموه    تعد األكثر أهمية  (من الحمل إلى عامين)  فترةال  هذه  ن ، بيد أ83موضح في فترة الضعف األولى في الشكل  
 (. 2011)اليونيسف  والعقلي

 
والهشاشة االقتصادية مع    مع تقدم المواطنين في السن ، يزداد الضعففوبالمثل ، تعتبر حماية المسنين مصدر قلق كبير في العراق.  

في حين أن موظفي الخدمة المدنية مشمولون بحماية الشيخوخة ، فإن نسبة صغيرة في القطاع الخاص مشمولة  ف.  الخروج من سوق العمل
أدى سوق  اذ  في المائة من القطاع الخاص(. باإلضافة إلى ذلك ، فإن فجوة التغطية هذه لها بعد جنساني:    10ن  )تقدر بأقل مبالضمان  

العمل التمييزي في العراق )انخفاض معدل المشاركة بين المواطنات( إلى نتائج غير عادلة ومعدالت تغطية متباينة بين المشاركين في 
ذكر يغطيهم صندوق التقاعد والضمان    100لى سبيل المثال ، أشارت التقارير إلى أنه مقابل كل  عف القوى العاملة من الذكور واإلناث.  

في حماية  وقد افضى هذا القصور  (.  2022فقط من اإلناث )وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،    8.7االجتماعي للعمال ، يتم تغطية  
فوق    2020مليون عراقي في عام    1.385من أصل    اذ أظهرت البيانات أنة  ضغوًطا كبيرة على برامج المساعدة االجتماعي الى  المسنين  

لنفس العام )وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،   ةاالجتماعي   لحماية من شبكة ا  ات ألفًا مساعد  226  ما يربو عن  عاًما ، تلقى  65سن  
(.  2022ألفًا إضافيًا تلقوا معاًشا عاًما )صندوق النقد الدولي ،    450أكثر أهمية عندما نعلم أن  و يصبح كذلك هذا الرقم الكبير  (.  2022

مع  الروابط التكميلية  ألستهدافها وتعزيزلذلك يمكن اعتبار الشيخوخة في العراق نقطة ضعف تتطلب توحيد برامج المساعدة االجتماعية  
شاشة  هوالال ترتبط اإلعاقة واليتم فقط بالضعف  وكذلك،    قتطاعات لردم فجوة التغطية .المبنية على االاالجتماعية  التأمينات  ترتيبات  

 . وانسانياعلى نطاق واسع باعتباره مبرًرا أخالقيًا  مرحب بهالدولة الحماية االجتماعية لهم من لدن ، بل إن توفير االقتصادية فقط
 

جتماعية الستهداف المراحل الرئيسية من دورة الحياة لضمان عدم انتقال  في ضوء هذه الخلفية ، فإن إعادة تركيز تدخالت الحماية اال 
الضعف في دورة حياة واحدة إلى المرحلة التالية هو إطار عمل مناسب لتوحيد برامج المساعدة االجتماعية العاملة حاليًا في العراق.  

تكمل    والترتيبات الحمائية )حماية وضمان اجتماعي(ات  تهدف إعادة التركيز هذه إلى معالجة جذور الضعف ، والتأكد من أن األدوو
بالنسبة  ف  بعضها البعض لتحقيق تغطية شاملة ومزايا تراكمية تكميلية لألفراد واألسر لتعزيز النمو العادل والحد من االستبعاد االجتماعي.

العاملة  لتحل محل برامج المساعدة االجتماعية    1  لمراحل دورة الحياة هذه ، يمكن إدخال أرضية الحماية االجتماعية التالية في الجدول
 .بالعراق

 
 9 أرضية الحماية االجتماعية: التحويالت النقدية المقترحة لبناء 1الجدول  

 
 المنفعة قيمة المنفعة الشهرية  شروط االنتفاع/ وصف المنفعة 

 السيناريو األول   
  النساء الحوامل  ، آخر 5 أشهر  من الحمل .مشروط  بالفحص الطبي 

 يمكن تقديمها على شكل نقود و  /أو مكمالت غذائيةو
 الحمل  الف دينار عراقي  50

 الطفولة  الف دينار عراقي  50 األطفال أقل  من عامين 
 أليتام ا الف دينار عراقي  100 أليتام 2-15 سنةا

 العجز  الف دينار عراقي  150 األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 70 عاًما
 الشيخوخة  الف دينار عراقي  150 جميع األشخاص فوق 70 عاًما 

 السيناريو الثاني   
  النساء الحوامل  ، آخر 5 أشهر  من الحمل .مشروط  بالفحص الطبي 

 يمكن تقديمها على شكل نقود و  /أو مكمالت غذائيةو
 الحمل  الف دينار عراقي  50

 الطفولة  الف دينار عراقي  50 سنوات  4 األطفال أقل  من
 األطفال  الذين تتراوح  أعمارهم بين 4 و  5 .مشروط بالتسجيل في 

 الحضانة 
 مرحلة ما قبل المدرسة  الف دينار عراقي  150

 
نسبة األطفال العراقيين الذين يعانون من الفقر أعلى من نسبة البالغين في سن العمل الذين يعانون من الفقر.  اذ أن الدليل على ذلك قوي في العراق 8

 .(اصال حتى بالنسبة ألولئك الذين ال يعانون من الفقر ، تحوم العديد من األسر التي لديها أطفال فوق خط الفقر )المنخفض 
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 أليتام ا الف دينار عراقي  100 األيتام 6-15 سنة
 العجز  الف دينار عراقي  150 األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 70 عاًما

 الشيخوخة  الف دينار عراقي  150 جميع األشخاص فوق 70 عاًما 
 
إال أنها تكمل بعضها البعض وتوفر أمانًا أساسيًا للدخل    قائمة بذاتها ،  نافعالمذكورة أعاله منخفضة القيمة كم  نافعفي حين أن مبالغ المف

مساهمة    ال يقوض الحافز إلى . وهذا  3في الشكل    مفهوم أرضية الحماية االجتماعية والموضحفي    نوقش سابقاكما  واحدة  لألسرة كوحدة  
ترتيبات االدخار / التأمين األخرى كما هو  االنضواء في مظلة الضمان وكذلك    يتم توفيرها من خالل  ترتيبات حماية أعلىفي    االسر 

 . 2موضح في الشكل 
 

توجد أدلة على تأثيرات ونتائج كل من التحويالت النقدية المشروطة والتحويالت غير المشروطة. على الرغم من وجود   :10المشروطية 
   أدلة تشير إلى أن كالهما له نتائج إيجابية ، فإن إسناد هذه النتائج إلى المشروطية أمر مشكوك فيه.

 
  من االفتراضات المحددة في الملحق ، يلخص الجدول التالي السكان باآلالف  : وفقًا لمجموعةتغطية أرضية الحماية االجتماعية المقترحة

 فردية.  منفعةالمشمولين تحت كل  وعاًما  15لمدة 
 

 2036- 2022، الجدول 2: عدد المستفيدين باآلالف

 

 المصدر :حسابات الدراسة ، انظر الملحق 
 

بناًء على التغطية المذكورة سابقًا ، وباستخدام إطار اإلسقاط المفصل في الملحق ، يلخص    المقترحة:  أرضية الحماية األجتماعيةتكلفة  
 نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.ك بالدينار العراقي وكذلكمعبًرا عنها  نفعة على حدهالجدول التالي تكلفة كل م

 
 

 من الناتج المحلي اإلجمالي ، 2022- 2036 كنسبة الجدول 3: التكلفة اإلجمالية المتوقعة للسيناريو األول )مليار دينار عراقي( و

 
التحويالت النقدية المشروطة المقدمة للمستفيدين مشروطة بإجراءات معينة ، مثل إرسال األطفال إلى المدرسة أو حضور الفحوصات الطبية   10

 . حصول على اللقاحاتوالاالمنتظمة 

وبالمثــل، تعتبــر حمايــة المســنين مصــدر قلــق كبيــر فــي العــراق. فمــع تقــدم المواطنيــن فــي الســن، يــزداد الضعــف 
والهشاشــة االقتصاديــة مــع الخــروج مــن ســوق العمــل. ففــي حيــن أن موظفــي الخدمــة المدنيــة مشــمولون بحمايــة 
الشــيخوخة، فــإن نســبة صغيــرة فــي القطــاع الخــاص مشــمولة بالضمــان )تقــدر بأقــل مــن 10 فــي المائــة مــن القطــاع 
ــزي فــي  ــد جنســاني: اذ أدى ســوق العمــل التميي ــا بع ــة هــذه له ــإن فجــوة التغطي ــك، ف ــى ذل ــة إل الخــاص(. باإلضاف
العــراق )انخفــاض معــدل المشــاركة بيــن المواطنــات( إلــى نتائــج غيــر عادلــة ومعــدالت تغطيــة متباينــة بيــن المشــاركين 
فــي القــوى العاملــة مــن الذكــور واإلنــاث. فعلــى ســبيل المثــال، أشــارت التقاريــر إلــى أنــه مقابــل كل 100 ذكــر 
يغطيهــم صنــدوق التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال، يتــم تغطيــة 8.7 فقــط مــن اإلنــاث )وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة، 2022(. وقــد افضــى هــذا القصــور فــي حمايــة المســنين الــى ضغوًطــا كبيــرة علــى برامــج المســاعدة 
االجتماعيــة اذ أظهــرت البيانــات أن مــن أصــل 1.385 مليــون عراقــي فــي عــام 2020 فــوق ســن 65 عاًمــا، تلقــى مــا 
ــة،  ــام )وزارة العمــل والشــؤون االجتماعي ــة لنفــس الع ــة االجتماعي ــا مســاعدات مــن شــبكة الحماي ــن 226 ألًف ــو ع يرب
2022(. و يصبــح كذلــك هــذا الرقــم الكبيــر أكثــر أهميــة عندمــا نعلــم أن 450 ألًفــا إضافًيــا تلقــوا معاًشــا عاًمــا )صنــدوق 
النقــد الدولــي، 2022(. لذلــك يمكــن اعتبــار الشــيخوخة فــي العــراق نقطــة ضعــف تتطلــب توحيــد برامــج المســاعدة 
االجتماعيــة ألســتهدافها وتعزيزالروابــط التكميليــة مــع ترتيبــات التأمينــات االجتماعيــة المبنيــة علــى االقتطاعــات لــردم 
ــر  ــل إن توفي ــة فقــط، ب ــم فقــط بالضعــف والهشاشــة االقتصادي ــط اإلعاقــة واليت ــك، ال ترتب ــة . وكذل فجــوة التغطي

الحمايــة االجتماعيــة لهــم مــن لــدن الدولــة مرحــب بــه علــى نطــاق واســع باعتبــاره مبــرًرا أخالقًيــا وانســانيا.

فــي ضــوء هــذه الخلفيــة، فــإن إعــادة تركيــز تدخــالت الحمايــة االجتماعيــة الســتهداف المراحــل الرئيســية مــن دورة الحيــاة 
ــد برامــج  ــة هــو إطــار عمــل مناســب لتوحي ــة التالي ــى المرحل ــاة واحــدة إل لضمــان عــدم انتقــال الضعــف فــي دورة حي
ــا فــي العــراق. وتهــدف إعــادة التركيــز هــذه إلــى معالجــة جــذور الضعــف، والتأكــد  المســاعدة االجتماعيــة العاملــة حالًي
مــن أن األدوات والترتيبــات الحمائيــة )حمايــة وضمــان اجتماعــي( تكمــل بعضهــا البعــض لتحقيــق تغطيــة شــاملة ومزايــا 
تراكميــة تكميليــة لألفــراد واألســر لتعزيــز النمــو العــادل والحــد مــن االســتبعاد االجتماعــي. فبالنســبة لمراحــل دورة الحيــاة 
هــذه، يمكــن إدخــال أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة التاليــة فــي الجــدول 1 لتحــل محــل برامــج المســاعدة االجتماعيــة العاملــة 

بالعــراق.

9   انظر الملحق لمعرفة افتراضات نموذج التكلفة

الجدول 1: التحويالت النقدية المقترحة لبناء أرضية الحماية االجتماعية 9 
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 أليتام ا الف دينار عراقي  100 األيتام 6-15 سنة
 العجز  الف دينار عراقي  150 األشخاص ذوو اإلعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 70 عاًما

 الشيخوخة  الف دينار عراقي  150 جميع األشخاص فوق 70 عاًما 
 
إال أنها تكمل بعضها البعض وتوفر أمانًا أساسيًا للدخل    قائمة بذاتها ،  نافعالمذكورة أعاله منخفضة القيمة كم  نافعفي حين أن مبالغ المف

مساهمة    ال يقوض الحافز إلى . وهذا  3في الشكل    مفهوم أرضية الحماية االجتماعية والموضحفي    نوقش سابقاكما  واحدة  لألسرة كوحدة  
ترتيبات االدخار / التأمين األخرى كما هو  االنضواء في مظلة الضمان وكذلك    يتم توفيرها من خالل  ترتيبات حماية أعلىفي    االسر 

 . 2موضح في الشكل 
 

توجد أدلة على تأثيرات ونتائج كل من التحويالت النقدية المشروطة والتحويالت غير المشروطة. على الرغم من وجود   :10المشروطية 
   أدلة تشير إلى أن كالهما له نتائج إيجابية ، فإن إسناد هذه النتائج إلى المشروطية أمر مشكوك فيه.

 
  من االفتراضات المحددة في الملحق ، يلخص الجدول التالي السكان باآلالف  : وفقًا لمجموعةتغطية أرضية الحماية االجتماعية المقترحة

 فردية.  منفعةالمشمولين تحت كل  وعاًما  15لمدة 
 

 2036- 2022، الجدول 2: عدد المستفيدين باآلالف

 

 المصدر :حسابات الدراسة ، انظر الملحق 
 

بناًء على التغطية المذكورة سابقًا ، وباستخدام إطار اإلسقاط المفصل في الملحق ، يلخص    المقترحة:  أرضية الحماية األجتماعيةتكلفة  
 نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.ك بالدينار العراقي وكذلكمعبًرا عنها  نفعة على حدهالجدول التالي تكلفة كل م

 
 

 من الناتج المحلي اإلجمالي ، 2022- 2036 كنسبة الجدول 3: التكلفة اإلجمالية المتوقعة للسيناريو األول )مليار دينار عراقي( و

 
التحويالت النقدية المشروطة المقدمة للمستفيدين مشروطة بإجراءات معينة ، مثل إرسال األطفال إلى المدرسة أو حضور الفحوصات الطبية   10

 . حصول على اللقاحاتوالاالمنتظمة 

ففــي حيــن أن مبالــغ المنافــع المذكــورة أعــاله منخفضــة القيمــة كمنافــع قائمــة بذاتهــا، إال أنهــا تكمــل بعضهــا البعــض 
وتوفــر أماًنــا أساســًيا للدخــل لألســرة كوحــدة واحــدة كمــا نوقــش ســابقا فــي مفهــوم أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة 
والموضــح فــي الشــكل 3. وهــذا ال يقــوض الحافــز إلــى مســاهمة االســر فــي ترتيبــات حمايــة أعلــى يتــم توفيرهــا 
مــن خــالل االنضــواء فــي مظلــة الضمــان وكذلــك ترتيبــات االدخــار / التأميــن األخــرى كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 2.

المشــروطية:10 توجــد أدلــة علــى تأثيــرات ونتائــج كل مــن التحويــالت النقديــة المشــروطة والتحويــالت غيــر المشــروطة. 
علــى الرغــم مــن وجــود أدلــة تشــير إلــى أن كالهمــا لــه نتائــج إيجابيــة، فــإن إســناد هــذه النتائــج إلــى المشــروطية أمــر 

مشــكوك فيــه. 

تغطيــة أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة المقترحــة: وفًقــا لمجموعــة مــن االفتراضــات المحــددة فــي الملحــق، يلخــص 
الجــدول التالــي الســكان بــاآلالف لمــدة 15 عاًمــا والمشــمولين تحــت كل منفعــة فرديــة.

الجدول 2: عدد المستفيدين باآلالف، 2022-2036

9   انظر الملحق لمعرفة افتراضات نموذج التكلفة
10  التحويــالت النقديــة المشــروطة المقدمــة للمســتفيدين مشــروطة بإجــراءات معينــة، مثــل إرســال األطفــال إلــى المدرســة أو حضــور الفحوصــات 

الطبيــة المنتظمــة اوالحصــول علــى اللقاحــات.

المصدر: حسابات الدراسة، انظر الملحق

تكلفــة أرضيــة الحمايــة األجتماعيــة المقترحــة: بنــاًء علــى التغطيــة المذكــورة ســابًقا، وباســتخدام إطــار اإلســقاط المفصل 
فــي الملحــق، يلخــص الجــدول التالــي تكلفــة كل منفعــة علــى حــده معبــًرا عنهــا بالدينــار العراقــي وكذلــك كنســبة مئويــة 

مــن إجمالــي الناتــج المحلي.
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 المصدر :حسابات الدراسة ، انظر الملحق 

 
 من الناتج المحلي اإلجمالي ، 2022- 2036 كنسبة الجدول 4: التكلفة اإلجمالية المتوقعة للسيناريو الثاني )مليار دينار عراقي( و

 
 المصدر :حسابات الدراسة ، انظر الملحق 

 
نظًرا ألنه من   على القيمة الحقيقية )مقيسة بالتضخم(. ومع ذلك ،  منافعوتجدر اإلشارة إلى أنه خالل فترة اإلسقاط ، يُفترض أن تحافظ ال

الم ، سينخفض مستوى  إيجابي(  االقتصادي  )النمو  الحقيقي  المدى  النمو على  في  االقتصاد  يستمر  أن  النسبية    نافعالمتوقع  القيمة  في 
قيقية في مرحلة الحقة ، يمكن تقديم مراجعة دورية للقيمة الحو)بالنسبة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي( خالل فترة اإلسقاط.  

و  نافعللم االتساق  مغزىلضمان  ذات  المبني    كونها  للتضخم  التلقائي  التكييف  إلى  باإلضافة  هذا  الخاص    اإلسقاطنموذج  في    حاليا، 
 . بالدراسة

 
متفق  المذكورة أعاله ممكنًا ، فمن المقترح وضع جدول زمني محدد و  منافعللوجملة واحدة  الفوري   التنفيذإذا لم يكن    استراتيجية التنفيذ:

على سبيل  ف.  االستهداف الجغرافيمن خالل التوسع المستمر في    شمولعليه وواقعي لتحقيقها التدريجي. ويمكن في هذه الحالة تحقيق ال 
النقدية الموصوف أعاله على مستوى   اليهاالمثال ، يمكن إدخال نظام التحويالت  للفئات المشار  البالد ،    شامل  المناطق في  أفقر  في 

بشكل تدريجي ومستمر ، من   وسعيمكن أن يستمر الت وتلو األخرى خالل فترة زمنية محددة.    االستداف الجغرافي منطقة  ةوتوسيع دائر
ويكون في نفس  بمؤشر يعتبر األكثر مالءمة ، وضع المنطقة الجغرافية لتدخل دائرة التوسع ويقاس .المناطق األسوأ إلى األفضل حااًل 

حافظات، لالختيار من بينها للتسلسل بين الم المناطقهناك مجموعة من معايير تحديد  و الوقت متاًحا بسهولة ويتم تحديثه بشكل دوري. 
األمن   رسم خرائط سوء التغذية وانعداماو  الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد؛  كذلك  ؛    الفقر خط الفقر الوطني أو بيانات إحصاء    ومنها

باعتبارها    ناطقمن المحتمل أن ينتهي المطاف بمعظم هذه المؤشرات بتحديد نفس المو(.  HDIالغذائي ؛ أو مؤشر التنمية البشرية )
أن خيار التنفيذ السابق قد   بيدالعديد من المؤشرات ، بحيث يكون تحليليًا وشفافًا.  الى  األكثر حرمانًا ، ويمكن لقرار االختيار أن يحيل  

يوم على الصعيد الوطني   1000  منفعة البدالً من ذلك ، هناك خيارات أكثر جاذبية. األول هو البدء بإدخال  فل تحديًا إداريًا وسياسيًا ،  يمث 
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المصدر: حسابات الدراسة، انظر الملحق

ــي  ــج المحل ــار عراقــي( وكنســبة  مــن النات ــار دين ــي )ملي ــة المتوقعــة للســيناريو الثان الجــدول 4: التكلفــة اإلجمالي
2022-2036 اإلجمالــي، 

المصدر: حسابات الدراسة، انظر الملحق

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه خــالل فتــرة اإلســقاط، ُيفتــرض أن تحافــظ المنافــع علــى القيمــة الحقيقيــة )مقيســة بالتضخــم(. 
ومــع ذلــك، نظــًرا ألنــه مــن المتوقــع أن يســتمر االقتصــاد فــي النمــو علــى المــدى الحقيقــي )النمــو االقتصــادي إيجابي(، 
ســينخفض مســتوى المنافــع فــي القيمــة النســبية )بالنســبة إلــى نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( خــالل 
فتــرة اإلســقاط. وفــي مرحلــة الحقــة، يمكــن تقديــم مراجعــة دوريــة للقيمــة الحقيقيــة للمنافــع لضمــان االتســاق وكونها 

ذات مغــزى، هــذا باإلضافــة إلــى التكييــف التلقائــي للتضخــم المبنــي حاليــا فــي نمــوذج اإلســقاط الخــاص بالدراســة.

ــرح  ــا، فمــن المقت ــة واحــدة للمنافــع المذكــورة أعــاله ممكًن ــذ الفــوري وجمل ــم يكــن التنفي ــذ: إذا ل اســتراتيجية التنفي
ــة تحقيــق الشــمول  وضــع جــدول زمنــي محــدد ومتفــق عليــه وواقعــي لتحقيقهــا التدريجــي. ويمكــن فــي هــذه الحال
مــن خــالل التوســع المســتمر فــي االســتهداف الجغرافــي. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن إدخــال نظــام التحويــالت 
النقديــة الموصــوف أعــاله علــى مســتوى شــامل للفئــات المشــار اليهــا فــي أفقــر المناطــق فــي البــالد، وتوســيع دائــرة 

الجــدول 3: التكلفــة اإلجماليــة المتوقعــة للســيناريو األول )مليــار دينــار عراقــي( وكنســبة  مــن الناتــج المحلــي 
2022-2036 اإلجمالــي، 
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ــة محــددة. ويمكــن أن يســتمر التوســع بشــكل تدريجــي  ــرة زمني ــو األخــرى خــالل فت االســتداف الجغرافــي منطقــة تل
ومســتمر، مــن المناطــق األســوأ إلــى األفضــل حــااًل . ويقــاس وضــع المنطقــة الجغرافيــة لتدخــل دائــرة التوســع بمؤشــر 
يعتبــر األكثــر مالءمــة، ويكــون فــي نفــس الوقــت متاًحــا بســهولة ويتــم تحديثــه بشــكل دوري. و هنــاك مجموعــة مــن 
معاييــر تحديــد المناطــق لالختيــار مــن بينهــا للتسلســل بيــن المحافظــات، ومنهــا خــط الفقــر الوطنــي أو بيانــات إحصــاء 
ــي ؛ أو  ــة وانعــدام األمــن الغذائ ــي للفــرد الواحــد؛ او رســم خرائــط ســوء التغذي ــي اإلجمال ــج المحل ــك النات الفقــر ؛ كذل
مؤشــر التنميــة البشــرية )HDI(. ومــن المحتمــل أن ينتهــي المطــاف بمعظــم هــذه المؤشــرات بتحديــد نفــس المناطــق 
باعتبارهــا األكثــر حرماًنــا، ويمكــن لقــرار االختيــار أن يحيــل الــى العديــد مــن المؤشــرات، بحيــث يكــون تحليلًيــا وشــفاًفا. 
بيــد أن خيــار التنفيــذ الســابق قــد يمثــل تحدًيــا إدارًيــا وسياســًيا، فبــداًل مــن ذلــك، هنــاك خيــارات أكثــر جاذبيــة. األول هــو 
البــدء بإدخــال منفعــة ال 1000 يــوم علــى الصعيــد الوطنــي )مــن الحمــل حتــى ســن عاميــن(. وبمــرور الوقــت، يمكــن 
ــا  زيــادة الحــد األقصــى لعمــر لتغطيــة مــا يصــل إلــى 4 ســنوات مــن العمــر باإلضافــة إلــى إدخــال منافــع أخــرى تدريجًي

مثــل معــاش الشــيخوخة وغيرهــا.

التوصيــة 3: اســتخدم أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة المقترحــة كأســاس لبرنامــج تحويــل نقــدي يســتجيب 
للصدمــات

افضــت ظــروف العــراق مــن نزاعــات إلــى حــاالت طــوارئ معقــدة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أدت تأثيــرات تغيــر المنــاخ 
إلــى حــدوث ظواهــر الطقــس المتطرفــة بشــكل متكــرر وبكثافــة أعلــى. وتتحــول األخطــار إلــى كــوارث مجتمعيــة 
وهشاشــة اقتصديــة حــال غيــاب التدخــل الفعــال لحمايــة الفئــات الهشــة مــن تأثيــرات الصدمــات. لذلــك، يصبــح مــن 
المهــم للغايــة دعــم األســر الضعيفــة فــي أوقــات الشــدة. ويعــد التدخــل لوضــع آليــة توفــر بشــكل منهجــي مســاعدة 
قصيــرة األجــل تتضمــن منافــع نقديــة للســكان المتضرريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة والنــزوح خطــوة تقدميــة ال تحمــي 
الســكان المعرضيــن للخطــر فحســب، بــل تعمــل كحافــز لالقتصــاد المحلــي عــن طريــق ضــخ قيــم مثــل هــذه المنافــع 
ــة المقترحــة لعامــة الســكان  ــة االجتماعي ــة الحماي ــد، يمكــن اســتخدام أرضي ــى وجــه التحدي ــي. عل فــي االقتصــاد المحل
)بمــا فــي ذلــك النازحيــن وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة( كقاعــدة لتوفيــر اإلغاثــة الطارئــة قصيــرة األجــل فــي شــكل 
»زيــادة إضافيــة« فــي حــاالت الطــوارئ. وســتوفر هــذه المنفعــة المؤقتــة زيــادة فــي قيمــة المنافــع المقترحــة للفئــات 
المســتضعفة الموصوفــة أعــاله )األمهــات الحوامــل واألطفــال وكبــار الســن واأليتــام واألشــخاص ذوي اإلعاقــة( الذيــن 
يقيمــون فــي المنطقــة المتضــررة مــن حالــة الطــوارئ. فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا يتلقــى اليتيــم بانتظــام 100 الــف 
دينــار عراقــي شــهرًيا، فإنــه ســيحصل علــى مبلــغ مقطــوع إضافــي، علــى ســبيل المثــال، 40 الــف دينــار عراقــي إذا كان 
يقيــم فــي منطقــة متأثــرة بكارثــة طبيعيــة. ويمكــن أن يعتمــد المبلــغ المحــدد علــى شــدة حالــة الطــوارئ. وإذا اســتمرت 
ــة فقــط المجتمعــات  ــغ اإلضافي ــة. وســتغطي هــذه المبال ــة مــرة ثاني ــادة إضافي ــم زي ــم تقدي ــة الطــوارئ، فقــد يت حال
ــة  ــة االجتماعي ــة الحماي ــع الموجــودة بالفعــل لحزمــة أرضي ــات التوزي ــة وآلي ــة  باســتخدام المنهجي المتضــررة مــن الكارث

المقترحــة ســابًقا.

ــى اطــار  ــاء عل ــة التوســع الفــوري، والبن ــة، وقابلي ــاءة التكلفــة االداري ــه، وكف ــذا النهــج هــي مرونت ــزة الرئيســية له المي
منهجــي بــداًل مــن اآلليــات المتوازيــة المجــزأة. فإداريــًا، يمكــن تحديــد المســتفيدين المؤهليــن بصــورة انيــة مــن خــالل 
الولــوج الــى قائمــة المســتفيدين مــن األرضيــة الموضحــة أعــاله. فهــذا هــو الخيــار يعــد األكثــر كفــاءة وشــفافية لتحديــد 
المســتفيدين فــي حالــة الطــوارئ وفــي فتــرة زمنيــة قصيــرة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الكــوارث الطبيعيــة والنــزوح تؤثــر 
علــى نســبة كبيــرة مــن الســكان، وفــي بعــض األحيــان تشــرد العديــد مــن األســر وتصبــح تبحــث مؤقًتــا عــن مــأوى. إذا 
تــم اســتخدام طــرق اســتهداف بديلــة )بخــالف النهــج المقتــرح( لتحديــد المســتفيدين، فمــن المحتمــل أن يســتغرق األمــر 
فتــرة أطــول وقــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن االنقســام داخــل المجتمعــات. هــذا هــو أحــد األســباب التــي تجعــل اســتخدام 

أرضيــة الحمايــة حــال بناؤهــا، والــذي يســتخدم التغطيــة الشــاملة )ضمــن فئــة( هــو اإلجــراء األكثــر مالءمــة.

وُيقتــرح أن تكــون هــذه الزيــادة اإلضافيــة علــى المنفعــة فــي حــاالت الطــوارئ مصحوبــة برســائل تغييــر ســلوكية يمكــن 
أن تســهم فــي تقليــل تعــرض األســرة للكــوارث. وستســتهدف هــذه الرســائل مجموعــات ضعيفــة محــددة وقطاعــات 
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ــة أيًضــا حيــث قــد يتــم  ــة والتعافــي. ســتكون مثــل هــذه الرســائل ذات صل محــددة، وســتكون مرتبطــة بنتائــج اإلغاث
ــز الرســائل الخاصــة  ــا تعزي ــاء المســاكن. ويمكــن أيًض ــد اإلضافــي أو أي مصــدر آخــر للدخــل إلعــادة بن اســتخدام الرصي

بحمايــة الــذات أثنــاء الطــوارئ، ومــكان الوصــول إلــى المعلومــات، واألهــداف األخــرى المنشــودة.

التوصيــة 4: تعزيــز قــدرات الســكان فــي ســن العمــل )خاصــة الشــباب( بمجموعــات المهــارات المالئمــة 
لالقتاصــادات الحديثــة وشــمولهم فــي مظلــة الضمــان االجتماعــي

بــدأ العــراق مؤخــًرا فــي التمتــع ببيئــة ديموغرافيــة مواتيــة نســبًيا تتميــز بنمــو الســكان فــي ســن العمــل بمعــدل أعلــى 
مــن النمــو االجمالــي للســكان. ففــي حيــن أن التوســع فــي عــدد الســكان فــي ســن العمــل، والتوســع المصاحــب للقــوى 
العاملــة، يمكــن أن يكــون المحــرك للنمــو االقتصــادي المســتدام، فــإن عــدم قــدرة العــراق علــى خلــق وظائــف كافيــة 
الســتيعاب القــوة العاملــة المتزايــدة بســرعة قــد أدى إلــى موجــات مــن االضطرابــات االجتماعيــة. وتظهــر اإلحصــاءات 
ان بطالــة الشــباب )فــي الفئــة العمريــة 24-15( مقلقــة بشــكل خــاص حيــث تقــدر بنحــو ٪32.1 و ٪62.1 للمشــاركين 
فــي القــوى العاملــة مــن الذكــور واإلنــاث، علــى التوالــي )حكومــة العــراق، 2022(. وبدورهــا شــكلت قضيــة البطالــة 
ضغوطــا علــى نظــام المســاعدات االجتماعيــة فــي العــراق لتوفيــر دعــم الدخــل للعاطليــن عــن العمــل. ومــع هــذا، يجــب 
اإلشــارة الــى ان البطالــة هــي مظهــر مــن مظاهــر عــدم التــوازن الهيكلــي فــي ســوق العمــل )عــدم تطابــق المهــارات، 
وضعــف القطــاع الخــاص، وحوافــز االســتثمار الضعيفــة - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( ويجــب أن تعالــج البطالــة مــن 
خــالل الحلــول لهــذه القضايــا الهيكليــة األساســية وليــس مــن خــالل التوســع فــي تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة. اذ يمكــن 
أن يــؤدي التوســع فــي تغطيــة المســاعدات االجتماعيــة للســكان فــي ســن العمــل إلــى نتائــج عكســية وزيــادة التبعيــة 
واضعــاف الحوافــز للمشــاركة فــي ســوق العمــل. لذلــك، نقتــرح سياســة تدخــل مــن شــقين فيمــا يتعلــق بالفقــراء فــي 

ســن العمــل:

المهــارات ودعــم األعمــال )قــرض، الوصــول إلــى الســوق، إلــخ(: يعكــس الفقــر بيــن الســكان فــي ســن العمــل   
ــى حــد مــا عــدم تطابــق المهــارات. لذلــك، فــإن فــرص تحســين المهــارات والروابــط بفــرص ســوق العمــل  إل

ــة. ضروري

إضفــاء الطابــع النظامــي: يتســم العمــل غيــر المنظــم بشــكل عــام بعجــز فــي العمــل الالئــق، بمــا فــي ذلــك   
األجــور المنخفضــة، والحقــوق المحــدودة فــي العمــل، وضعــف حمايــة العمــل والدخــل، وزيــادة التعــرض 
لحــاالت البطالــة الطارئــة. ومــن أوجــه القصــور فــي العمــل الالئــق كذلــك محدوديــة تغطيــة الضمــان االجتماعــي 
للعامليــن فــي القطــاع الخــاص. وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى حالــة العــراق، حيــث الســمة الرئيســية التــي 
تميــز ســوق العمــل فــي العــراق هــي الدرجــة العاليــة مــن الطابــع غيــر النظامــي. اذ تشــير التقاريــر إلــى أن 
حوالــي اثنيــن مــن كل ثالثــة عمــال لديهــم وظيفــة غيــر منظمــة )حكومــة العــراق، 2022(. لذلــك، فــإن تســجيل 
المشــاركين فــي القــوى العاملــة مــن القطــاع غيــر المنظــم فــي برنامــج الضمــان االجتماعــي فــي العــراق حاجــة 
ــة، األمومــة، الشــيخوخة،  ــاة )البطال ــة للعمــال وأســرهم مــن مخاطــر دورة الحي ــه ان يوفــر الحماي ملحــة لمــا ل
إصابــات العمــل، المــرض، والعجــز(. ومــن التطــورات اإليجابيــة فــي هــذا المجــال مصادقــة العــراق علــى اتفاقيــة 
ــدة الرســمية  ــام 2021 فــي الجري ــون رقــم 3 لع ــر الضمــان االجتماعــي )C102( )القان ــى مــن معايي الحــد األدن
للعــراق فــي عــام 2021(. فمــع التصديــق علــى االتفاقيــة رقــم 102، أصبــح االمتثــال إلطارهــا المعيــاري اآلن 
ــر  ــا أصبــح ســد فجــوة التغطيــة، بمــا فــي ذلــك تغطيــة المشــاركين فــي القطــاع غي ــا. ومــن هن ــا قانونًي التزاًم
المنظــم والمواطنــات، أولويــة مــع ضمــان االســتدامة علــى المــدى الطويــل والمســاواة بيــن األجيــال. ولهــذا 
ــا فــي العــراق والــذي يوفــر االطــار القانونــي لتوســعة تغطيــة الضمــان  فــإن اإلصــالح التشــريعي الجــاري حالي
االجتماعــي ليشــمل العامليــن فــي القطــاع الخــاص لــه دور فعــال، بمــا فــي ذلــك ســن مشــروعي قانــون الضمان 
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ــم كوردســتان- ــر فــي إقلي ــي و االخ ــراق الفدرال ــا فــي الع ــن فــي القطــاع الخــاص )أحدهم ــي للعاملي االجتماع
العــراق(. وســوف يوســع القانونــان حــال قرارهمــا نطــاق التغطيــة ليشــمل العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم، 
وأصحــاب األعمــال الحــرة، وأصحــاب األعمــال. كمــا أنهمــا يقدمــان منافــع جديــدة لجميــع العامليــن فــي القطــاع 
الخــاص )المنظــم وغيــر المنظــم( مثــل األمومــة والبطالــة، والتــي تضــاف إلــى معــاش الشــيخوخة، ومعاشــات 
الخلــف والعجــز، واإلصابــات المتعلقــة بالعمــل، واســتحقاقات المــرض. وباإلضافــة إلــى اإلصــالح التشــريعي، 
ــن العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم هــي مفتــاح  ــع االشــتراكات بي ــدرة علــى دف فــإن معالجــة مســألة الق
لضمــان تحفيــز جانــب الطلــب علــى الضمــان االجتماعــي مــن لــدن العمــال مــن الفئــات الهشــة اقتصاديــا. والتــزم 
مشــروعي القانــون بتوجيــه التمويــل الضريبــي لدعــم المســاهمات لفــرع الحمايــة طويــل األجــل )المعــاش، 
والورثــة، والعجــز طويــل األجــل( للعمــال المؤهليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم. وتجــدر اإلشــارة الــى ان اإلعانــة 
الموجهــة لدعــم االشــتراكات لالنضــواء تحــت مظلــة الضمــان تظــل بديــاًل أرخص مــن تقديم الحمايــة االجتماعية، 

ولكنهــا )أي دعــم االشــتراكات( تحــدد أيًضــا هيــكل الحوافــز بشــكل صحيــح لألشــخاص فــي ســن العمــل.

التوصيــة 5: إنشــاء مركــز خدمــة مشــترك لتقديــم خدمــة موحــدة )تحــت ســقف واحــد( لجميــع منافــع 
ــات موحــدة ــدة بيان ــة كأســاس لقاع ــة الوطني ــة باســتخدام بطاقــة الهوي ــة االجتماعي الضمــان والحماي

ــان 1 و 2(، يوصــى بمركــز الخدمــة  ــة )التوصيت ــة األجتماعي ــة الحماي ــة فــي أرضي مــع دمــج برامــج المســاعدة االجتماعي
ــع مقدمــي  ــز الشــامل احتياجــات جمي ــز الخدمــات »تحــت ســقف واحــد«. ســيخدم هــذا المرك ــاره مرك المشــتركة باعتب
الخدمــات الحمائيــة )الحمايــة االجتماعيــة،  والضمــان االجتماعــي، والتأميــن الصحــي االجتماعــي المنــوي تنفيــذه، 
والمنافــع العينيــة مثــل نظــام التوزيــع العــام( ويصبــح المركــز الخــط األمامــي للجمهــور. وتجــدر األشــارة الــى أن توحيــد 
تقديــم الخدمــة عملــي وموفــر للتكاليــف. كمــا هــو موضــح فــي التوصيــة 2، تميــل التكاليــف اإلداريــة لبرامــج الحمايــة 
االجتماعيــة إلــى االرتفــاع باألرقــام المطلقــة، ممــا يعنــي أن توحيــد البرامــج عــادة مــا تنطــوي علــى تكاليــف إداريــة أقــل 
نســبًيا مقارنــة بمجمــوع التكاليــف لعــدد البرامــج المجــزءة و األصغــر حجمــا. كذلــك لــن يــؤدي الجمــع بيــن هــذه الخدمــات 
ــر للجمهــور  ــل النفقــات بشــكل كبي ــى تقلي ــا إل ــل ســيؤدي أيًض ــف لمقدمــي الخدمــات فحســب، ب ــر التكالي ــى توفي إل
وتوفيــر المزيــد مــن الراحــة لهمومــن الناحيــة المثلــى، مــن الممكــن اســتخدام خدمــة البريــد العراقــي والتــي لهــا مكاتــب 

فــي 400 موقــع لتعمــل كمركــز الخدمــة المشــترك.

ــى المعلومــات المتعلقــة باالســتحقاقات، ال ســيما  ــد إلــى تقليــل حواجــز الوصــول إل ســيؤدي هــذا التبســيط والتوحي
ألولئــك الذيــن لديهــم تحصيــل تعليمــي منخفــض، ويجــب أن يــؤدي ذلــك لتقليــل أخطــاء االســتبعاد المرتبطــة بالبرامــج 
المســتهدفة المعقــدة التــي تتطلــب مــن المتقدميــن االنتقــال مــن وكالــة إلــى وكالــة إلجــراء تقييمــات مماثلــة، إن لــم 
تكــن زائــدة عــن الحاجــة. ويمكــن إنشــاء بوابــة إلكترونيــة موحــدة للمركــز الشــامل المقتــرح لتقديــم مجموعــة واســعة مــن 
الخدمــات العامــة نيابــة عــن جميــع البرامــج المنضويــة فــي المركــز الموحــد. ويجــب أن يقــود المركــز المقتــرح مديــر عــام 

يشــرف علــى العمليــات اليوميــة فــي شــبكة مــن الفــروع وكذلــك مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة الموحــدة.

ــر  ــة عب ــة المجــزأة، انتشــرت أنظمــة إدارة معلومــات متنوعــة ومنفصل ــة االجتماعي ــات الضمــان والحماي ونتيجــة لترتيب
العديــد مــن الــوكاالت فــي العــراق لتلبيــة االحتياجــات المحــددة لــكل برنامــج. اذ ان تشــغيل هــذه األنظمــة المتوازيــة 
ــرح، ســيكون  ــز الخدمــة المشــتركة المقت ــذ مرك ــل. فمــع تنفي ــا مــا يكــون مكــرًرا ودون المســتوى األمث مكلــف، وغالًب
توحيــد قواعــد البيانــات هــو األمثــل. وفــي هــذا الجهــد، يعــد اســتخدام بطاقــة الهويــة الوطنيــة كأســاس للتوحيــد عبــر 

جميــع البرامــج، بمــا فــي ذلــك المســاعدة االجتماعيــة، أمــًرا أساســًيا.
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التوصية 6: تعزيز التغذية والصحة والتعليم من خالل توفير وجبات مدرسية صحية

تغذيــة الطفــل هــي مفتــاح لنمــو الطفــل الصحــي )الجســدي والمعرفــي(. ويواجــه العــراق تحدًيــا تغذوًيــا مزدوًجــا، يشــمل 
نقــص المغذيــات الدقيقــة واألمــراض غيــر المعديــة المرتبطــة بالنظــام الغذائــي. وكالهمــا يمكــن الوقايــة منــه إلــى حــد 
كبيــر، ولهمــا تأثيــر كبيــر علــى التنميــة البشــرية، وبالتالــي اإلنتاجيــة االقتصاديــة والنمــو: فســوء التغذيــة، بمــا فــي ذلــك 
نقــص المغذيــات الدقيقــة والمغذيــات الكبيــرة، يزيــد مــن احتماليــة المــرض، ويضعــف النمــو المعرفــي والجســدي، 
ويؤثــر علــى األداء التعليمــي لألطفــال، وفــي النهايــة، يضعــف إنتاجيــة البالغيــن )اليونيســف، 2012(. وبالمثــل، يرتبــط 
ــادة فــرص الوفــاة المبكــرة والعجــز فــي مرحلــة البلــوغ، بســبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة  ســوء التغذيــة بزي

والســكري والســرطان )منظمــة الصحــة العالميــة، 2014(.

وتشــير األدلــة إلــى أن الحمايــة االجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك برامــج التحويــالت النقديــة، يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرات كبيــرة 
علــى نتائــج التغذيــة  ؛ حتــى البرامــج التــي ال تســتهدف األطفــال كان لهــا تأثيــر إيجابــي كبيــر . وســتوفر أرضيــة الحمايــة 
االجتماعيــة المقترحــة الحمايــة لألســر التــي لديهــا أطفــال فــي مراحــل حرجــة )أثنــاء الحمــل والرضاعــة ومرحلــة مــا قبــل 
المدرســة(. عــالوة علــى ذلــك، يمكــن أن تكــون برامــج التغذيــة المدرســية المحســنة، التــي تعــزز التغييــر الثقافــي، ذات 
أهميــة حاســمة فــي تعزيــز التغييــر الســلوكي المرغــوب فيــه وقيــم المواطنــة الصالحــة بيــن أطفــال المــدارس. وتشــير 
الدالئــل إلــى أن التدخــالت األكثــر فعاليــة لتوفيــر الوجبــات المدرســية مــع معاييــر التغذيــة الجيــدة هــي توفيــر وجبــات 
إفطــار صحيــة للطــالب قبــل المدرســة فــي الصبــاح )اليونيســف، 2015(. وال يعالــج تقديــم الوجبــات المدرســية الجــوع 
بيــن الطــالب فحســب، بــل يحســن أيًضــا الحضــور فــي المدرســة والمشــاركة والتركيــز. وتعــد برامــج الوجبــات المدرســية 
تدخــالت تعليميــة مفيــدة، ولكنهــا تؤثــر أيًضــا بشــكل إيجابــي علــى ســلوك الطــالب مــن خــالل تعزيــز الممارســات الجيــدة 
المرتبطــة بتنــاول وجبــة اإلفطــار والتأكــد مــن أن النظــم الغذائيــة جيــدة التخطيــط والحساســة ثقافًيــا توفــر المغذيــات 
الدقيقــة الكافيــة. ويمكــن أن يشــكل توفيــر وجبــات الطعــام فــي المدرســة حمايــة ضــد الســمنة ألن األطفــال فــي ســن 
المدرســة والمراهقيــن الذيــن يتناولــون وجبــة اإلفطــار هــم أقــل عرضــة لزيــادة الــوزن مــن أولئــك الذيــن يتخطــون وجبــة 

اإلفطــار، ولكنهــم يتناولــون وجبــات خفيفــة طــوال اليــوم )اليونيســف، 2015(.

10  على سبيل المثال، خفضت برامج الحماية االجتماعية من التقزم في المكسيك ومالوي وكولومبيا )اليونيسف، 2010(.
11  علــى ســبيل المثــال، فــي جنــوب إفريقيــا، كان لــدى األطفــال فــي األســر التــي تتلقــى معاشــات تقاعديــة، فــي المتوســط، نمــو فــي الطــول 5 

ســم أكبــر مــن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي األســر التــي ليــس لديهــا معاشــات تقاعديــة )اليونيســف، 2010(.
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إطار نموذج اإلسقاطات

تنقســم عمليــة بنــاء نمــوذج اإلســقاطات الخــاص بالدراســة إلــى جزأين: أواًل، إســقاط العوامل األساســية )الديموغرافية، 
والقــوى العاملــة، واالقتصــاد الكلــي(. ثانًيــا، فــي ظــل مجموعــة مــن االفتراضــات المحــددة حــول معاييــر المنافــع 
)شــروط األهليــة، والتغطيــة، ومســتوى المنافــع، إلــخ( ؛ يتــم الوصــول الــى توقعــات اعــداد المســتفيدون ومســتوى 
المنافــع والتكاليــف اإلجماليــة لمــدة 15 عاًمــا أي حتــى عــام 2036 لــكل منفعــة علــى حــدة. الرســم البيانــي التالــي يوضــح 

الروابــط الخاصــة بأجــزاء اإلســقاط فــي.

الشكل 4: مكونات نموذج اإلسقاط

الملحق: نموذج إسقاط بناء أرضية الحماية األجتماعية
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 بناء أرضية الحماية األجتماعية الملحق: نموذج إسقاط 
 

 اإلسقاطات  نموذج  إطار
 

،  الخاص بالدراسة  ات اإلسقاطء نموذج  بناتنقسم عملية   إسقاط العوامل األساسية )الديموغرافية ، والقوى العاملة ،    إلى جزأين: أوالً 
  نافع )شروط األهلية ، والتغطية ، ومستوى الم نافعواالقتصاد الكلي(. ثانيًا ، في ظل مجموعة من االفتراضات المحددة حول معايير الم

نفعة لكل م 2036عاًما أي حتى عام  15جمالية لمدة والتكاليف اإل نافعالمستفيدون ومستوى الم اعداديتم الوصول الى توقعات ، إلخ( ؛  
 .الروابط الخاصة بأجزاء اإلسقاط في يوضحالرسم البياني التالي . على حدة

 
 الشكل 4: مكونات نموذج اإلسقاط 

 
 

   إسقاط محددات الحماية االجتماعية
 

 النموذج الديموغرافي: 
 

الذي توفره إدارة األمم المتحدة للشؤون  والمتوسط المتغير  ذو بالنسبة لإلسقاط الديموغرافي ، تستخدم الدراسة اإلسقاط السكاني
لكل سنة من  عمر اليتم تصنيف مجموعة البيانات حسب الجنس وو(. 2019االقتصادية واالجتماعية ، شعبة السكان )األمم المتحدة ، 

 الجدول التالي الخصائص الرئيسية لإلسقاط السكاني ذات الصلة بالدراسة.  . يلخصسنوات االسقاطات
 

   2036- 2012 ، الجدول 5: اإلسقاط السكاني )متغير متوسط( الخصائص الرئيسية

إسقاط محددات الحماية االجتماعية    

النموذج الديموغرافي:

ــذي توفــره إدارة  ــر وال بالنســبة لإلســقاط الديموغرافــي، تســتخدم الدراســة اإلســقاط الســكاني ذو المتوســط المتغي
األمــم المتحــدة للشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، شــعبة الســكان )األمــم المتحــدة، 2019(. ويتــم تصنيــف مجموعــة 
البيانــات حســب الجنــس والعمــر لــكل ســنة مــن ســنوات االســقاطات. يلخــص الجــدول التالــي الخصائــص الرئيســية 

لإلســقاط الســكاني ذات الصلــة بالدراســة.
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الجدول 5: اإلسقاط السكاني )متغير متوسط( الخصائص الرئيسية، 2012-2036 
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 (. 2019المتحدة )المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم   

 
 

 2038- 2002،  الشكل 5: معدالت النمو السكاني حسب حالة العمل

 
 

 (. 2019المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )
 

 نموذج سوق العمل: 
 

يعرض الرسم البياني التالي العالقات الهيكلية التي تربط كال النموذجين )نموذج  ونموذج سوق العمل مبني مباشرة على نموذج السكان.  
 السكان ونموذج القوى العاملة( لكل سنة في فترة اإلسقاط والتصنيف حسب العمر والجنس. 

   
 الشكل 6: نظرة عامة على نموذج سوق العمل 
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 2038- 2002،  الشكل 5: معدالت النمو السكاني حسب حالة العمل
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 نموذج سوق العمل: 
 

يعرض الرسم البياني التالي العالقات الهيكلية التي تربط كال النموذجين )نموذج  ونموذج سوق العمل مبني مباشرة على نموذج السكان.  
 السكان ونموذج القوى العاملة( لكل سنة في فترة اإلسقاط والتصنيف حسب العمر والجنس. 

   
 الشكل 6: نظرة عامة على نموذج سوق العمل 

نموذج سوق العمل:

نمــوذج ســوق العمــل مبنــي مباشــرة علــى نمــوذج الســكان. ويعــرض الرســم البيانــي التالــي العالقــات الهيكليــة التــي 
تربــط كال النموذجيــن )نمــوذج الســكان ونمــوذج القــوى العاملــة( لــكل ســنة فــي فتــرة اإلســقاط والتصنيــف حســب 

العمــر والجنــس.

المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )2019(.

المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة )2019(.

الشكل 5: معدالت النمو السكاني حسب حالة العمل، 2002-2038
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  تم وضع افتراضات حول معدالت المشاركة ومعدالت البطالة وللتقدم من نموذج السكان الى نموذج سوق العمل حسب الشكل اعاله،  
ستبقى كما هي خالل    2021العمرية لعام    اتأن معدالت المشاركة حسب الفئ تفترض الدراسة  بالنسبة لمعدل المشاركة ،  ف.  لفترة االسقاط

  2021بالنسبة لمعدل البطالة ، يُفترض أن معدالت البطالة الخاصة بالعمر والجنس في عام  وكذلك فترة اإلسقاط للسكان في سن العمل.  
اإلسقاط ناتج أساًسا عن  إن االنخفاض الطفيف العام في معدل البطالة خالل فترة  بيد  من المتوقع أن تظل كما هي خالل فترة التوقع.  

 التغيير في الهيكل الديموغرافي للسكان.
 

 الشكل 7: إسقاط نموذج سوق العمل: معدالت البطالة والمشاركة ، حسب الجنس والفئات العمرية 

 
 ( 2022المصدر: افتراضات مبنية على )حكومة العراق ، 
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 ( 2022المصدر: افتراضات مبنية على )حكومة العراق ، 

 

الشكل 6: نظرة عامة على نموذج سوق العمل

وللتقــدم مــن نمــوذج الســكان الــى نمــوذج ســوق العمــل حســب الشــكل اعــاله، تــم وضــع افتراضــات حــول معــدالت 
المشــاركة ومعــدالت البطالــة لفتــرة االســقاط. فبالنســبة لمعــدل المشــاركة، تفتــرض الدراســة أن معــدالت المشــاركة 
حســب الفئــات العمريــة لعــام 2021 ســتبقى كمــا هــي خــالل فتــرة اإلســقاط للســكان فــي ســن العمــل. وكذلــك 
ــة الخاصــة بالعمــر والجنــس فــي عــام 2021 مــن المتوقــع أن  ــة، ُيفتــرض أن معــدالت البطال بالنســبة لمعــدل البطال
تظــل كمــا هــي خــالل فتــرة التوقــع. بيــد إن االنخفــاض الطفيــف العــام فــي معــدل البطالــة خــالل فتــرة اإلســقاط ناتــج 

أساًســا عــن التغييــر فــي الهيــكل الديموغرافــي للســكان.

الشكل 7: إسقاط نموذج سوق العمل: معدالت البطالة والمشاركة، حسب الجنس والفئات العمرية

المصدر: افتراضات مبنية على )حكومة العراق، 2022(
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يؤدي تطبيق معدالت المشاركة الخاصة بالعمر والجنس ومعدالت البطالة على السكان في سن العمل )تم الحصول عليها من اإلسقاط  
او غير نشطة  السكاني( لكل سنة من فترة اإلسقاط إلى إنتاج القوى العاملة المطلوبة مصنفة حسب العمر والجنس وحالة العمل )نشطة  

 ل عن العمل(. وعاط ا ، يعملاقتصاديًا 
 
 

 2036- الجدول 6: ملخص نتائج اإلسقاطات الرئيسية للقوى العاملة ، باآلالف ،  2022

 
 الموضح اعاله  ( ونموذج االفتراضات2022( ، )حكومة العراق ، 2019 المصدر: يستند الحساب إلى افتراضات )األمم المتحدة ،

 
 

 نموذج االقتصاد الكلي: 
 

النموذج   بناء  لتصورتم  المدى    استنادا  طويل  الجديد  الكالسيكي  االقتصادي  النمو   neoclassical long-run path of)مسار 
economic growth  )  والذي يقسم النمو إلى مكونين: معدل نمو السكان العاملين وإنتاجية العمل )يعكس التقدم التكنولوجي ورأس ،

خالل الفترة من  ف. المشار اليه سالفا يتم تغذية نمو العمالة مباشرة من نموذج القوى العاملةوالمال البشري ونسبة رأس المال / العمالة(. 
 COVIDفي المائة ، وهو ما تأثر إلى حد كبير بـ    3.72- معدل سنوي قدره  العمل في العراق بمتوسط    ، نمت إنتاجية  2021إلى    2016

في المائة بحلول    0.25  ان يبلغثم يرتفع تدريجياً إلى    2026بحلول عام    0تفترض الدراسة أن هذا المعدل سيرتفع إلى  و  . لذلك ،  19
في    1.39المعدل السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة  قد قدر متوسط  ( ، فCPIبالنسبة لمعدل التضخم )اما  .  2036عام  

 2026٪ بحلول عام  3تدريجياً ليصل إلى    ينخفضتفترض الدراسة أن هذا المعدل سوفي المائة.    6.04  ما نسبته  2021المائة ، وبلغ عام  
معامل انكماش الناتج المحلي  ام  فترة اإلسقاط.  باقي  هو خالل    ومن المتوقع أن يظل كما   ،2031٪ بحلول عام  2تدريجياً إلى  وينخفض  
 يتم معادلة المعدلين. 2026مرتبط بمؤشر أسعار المستهلك وبدًءا من عام فهو   (GDP deflator) اإلجمالي

 

 2036- الجدول 7: ملخص مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية ، 2022

يــؤدي تطبيــق معــدالت المشــاركة الخاصــة بالعمــر والجنــس ومعــدالت البطالــة علــى الســكان فــي ســن العمــل )تــم 
الحصــول عليهــا مــن اإلســقاط الســكاني( لــكل ســنة مــن فتــرة اإلســقاط إلــى إنتــاج القــوى العاملــة المطلوبــة مصنفــة 

حســب العمــر والجنــس وحالــة العمــل )نشــطة او غيــر نشــطة اقتصادًيــا، يعمــل اوعاطــل عــن العمــل(.

الجدول 6: ملخص نتائج اإلسقاطات الرئيسية للقوى العاملة، باآلالف، 2022-2036

نموذج االقتصاد الكلي:

neoclassical long-( تــم بنــاء النمــوذج اســتنادا لتصــور مســار النمــو االقتصــادي الكالســيكي الجديــد طويــل المــدى
run path of economic growth(، والــذي يقســم النمــو إلــى مكونيــن: معــدل نمــو الســكان العامليــن وإنتاجيــة 
العمــل )يعكــس التقــدم التكنولوجــي ورأس المــال البشــري ونســبة رأس المــال / العمالــة(. ويتــم تغذيــة نمــو العمالــة 
مباشــرة مــن نمــوذج القــوى العاملــة المشــار اليــه ســالفا. فخــالل الفتــرة مــن 2016 إلــى 2021، نمــت إنتاجيــة العمــل 
فــي العــراق بمتوســط معــدل ســنوي قــدره 3.72- فــي المائــة، وهــو مــا تأثــر إلــى حــد كبيــر بـــ COVID 19. لذلــك، و 
تفتــرض الدراســة أن هــذا المعــدل ســيرتفع إلــى 0 بحلــول عــام 2026 ثــم يرتفــع تدريجيــًا إلــى ان يبلــغ 0.25 فــي المائــة 
بحلــول عــام 2036. امــا بالنســبة لمعــدل التضخــم )CPI(، فقــد قــدر متوســط المعــدل الســنوي علــى مــدى الســنوات 
الخمــس الماضيــة بنســبة 1.39 فــي المائــة، وبلــغ عــام 2021 مــا نســبته 6.04 فــي المائــة. وتفتــرض الدراســة أن هــذا 
المعــدل ســينخفض تدريجيــًا ليصــل إلــى ٪3 بحلــول عــام 2026 وينخفــض تدريجيــًا إلــى ٪2 بحلــول عــام 2031، ومــن 
 )GDP deflator( المتوقــع أن يظــل كمــا هــو خــالل باقــي فتــرة اإلســقاط. ام معامــل انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي

فهــو مرتبــط بمؤشــر أســعار المســتهلك وبــدًءا مــن عــام 2026 يتــم معادلــة المعدليــن.

المصدر: يستند الحساب إلى افتراضات )األمم المتحدة، 2019(، )حكومة العراق، 2022( ونموذج االفتراضات الموضح اعاله
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 أرضية الحماية االجتماعية  إسقاط
 

منافع . كما ذكرنا سابقًا ، ستستثني  المحددة كوعاء للتدخلالسكان    فئات  االفتراض األول الذي يجب تحديده يتعلق بنسبة التغطية بين
في المائة من العاملين )حكومة العراق ،    37.9الذين يمثلون حاليًا  والعاملين في الخدمة المدنية ،    أرضية الحماية االجتماعية المقترحة 
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منافع . كما ذكرنا سابقًا ، ستستثني  المحددة كوعاء للتدخلالسكان    فئات  االفتراض األول الذي يجب تحديده يتعلق بنسبة التغطية بين
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 الشكل 9 :نتائج اإلسقاط :معدالت النمو
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 أرضية الحماية االجتماعية  إسقاط
 

منافع . كما ذكرنا سابقًا ، ستستثني  المحددة كوعاء للتدخلالسكان    فئات  االفتراض األول الذي يجب تحديده يتعلق بنسبة التغطية بين
في المائة من العاملين )حكومة العراق ،    37.9الذين يمثلون حاليًا  والعاملين في الخدمة المدنية ،    أرضية الحماية االجتماعية المقترحة 

الجدول 7: ملخص مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية، 2022-2036

المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 2022(

المصدر: يستند الحساب إلى )صندوق النقد الدولي، 2022(

المصدر: يستند الحساب إلى )حكومة العراق، 2022(، )األمم المتحدة، 2019(، و )صندوق النقد الدولي، 2022(.

الشكل 8: نتائج اإلسقاط: نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة الحقيقية ومؤشر أسعار المستهلك 

الشكل 9: نتائج اإلسقاط: معدالت النمو
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من المستفيدين خمس السكان اختبار الثروة كما هو موضح سابقًا ، والذي سيزيل إضافة (. باإلضافة إلى ذلك ، اقترحت الدراسة 2022
ل من أشكال االستهداف الضمني ألن بعض األثرياء  ، يتم تضمين شك  منافعمع انخفاض مقدار الوالثروة األغنى. عالوة على ذلك ،    ذوي
بكل   ةخاص السكان ال شريحة في المائة من  50يبلغ ستالم للمنفعة . لذلك ، تفترض الدراسة أن معدل اال المنافع يتقدموا للحصول علىلن 

 .13فئة مستهدفة 
 

المستفيدين من البرنامج   وفر لنا عددبالفعل ي  سقاطاتهت حساب ا التي تم  و للفئات المستهدفةإن تطبيق هذه المعدالت على الفئات العمرية 
 . 8المحدد كما هو مبين في الجدول 

 
 الجدول 8: تقدير النتائج: عدد المستفيدين باآلالف ، 2022- 2036

 
 ( 2016المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من األمم المتحدة )

 
)مفهرسة بالتضخم(. ومع ذلك ، نظًرا ألنه من المتوقع    للمنفعةعلى القيمة الحقيقية    منافعيُفترض أن تحافظ ال  ،  السقاطاتخالل فترة ا

ي مرحلة الحقة ، يمكن  فخالل فترة التوقع. ف للمنفعة نخفض القيمة النسبيةت أن ينمو االقتصاد في المدى الحقيقي ، فإن مستوى المنفعة س
 . سقاطخالل فترة اال نافع تطور مستوى الم 9. يتتبع الجدول تأثيرهالضمان االتساق و منفعةحقيقية للإجراء مراجعة دورية للقيمة ال 

 
 الجدول 9: تكلفة النتائج: مستوى المنفعة في الدخل القومي وكنسبة مئوية من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

 
 

 
  النموذج المأتمتاألخرى مثل مبلغ المنفعة( في  االفتراضاتيُقصد بهذه االفتراضات كنقطة انطالق. يمكن تغييرها )والعديد من  13
مقترح، مما يوفر اعداد من السيناريوهات لصناع  تقدير التكاليف ويمكن على الفور رؤية اآلثار المترتبة على التكلفة ألي تغييرل

 . السياسة
 ن المعدالت المذكورة أعاله ُمقحمة بين السنوات المحددة الحظ أيًضا أ

إسقاط أرضية الحماية االجتماعية

االفتــراض األول الــذي يجــب تحديــده يتعلــق بنســبة التغطيــة بيــن فئــات الســكان المحــددة كوعــاء للتدخــل. كمــا ذكرنــا 
ســابًقا، ستســتثني منافــع أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة المقترحــة العامليــن فــي الخدمــة المدنيــة، والذيــن يمثلــون حالًيــا 
37.9 فــي المائــة مــن العامليــن )حكومــة العــراق، 2022(. باإلضافــة إلــى ذلــك، اقترحــت الدراســة إضافــة اختبــار الثــروة 
كمــا هــو موضــح ســابًقا، والــذي ســيزيل مــن المســتفيدين خمــس الســكان ذوي الثــروة األغنــى. عــالوة علــى ذلــك، 
ومــع انخفــاض مقــدار المنافــع، يتــم تضميــن شــكل مــن أشــكال االســتهداف الضمنــي ألن بعــض األثريــاء لــن يتقدمــوا 
ــة مــن شــريحة  ــي المائ ــغ 50 ف ــة يبل ــدل االســتالم للمنفع ــرض الدراســة أن مع ــع. لذلــك، تفت ــى المناف للحصــول عل

الســكان الخاصــة بــكل فئــة مســتهدفة 13.

إن تطبيــق هــذه المعــدالت علــى الفئــات العمريــة للفئــات المســتهدفة والتــي تــم حســاب اســقاطاتهت بالفعــل يوفــر 
لنــا عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج المحــدد كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 8.

الجدول 8: تقدير النتائج: عدد المستفيدين باآلالف، 2022-2036

المصدر: يستند الحساب إلى بيانات من األمم المتحدة )2016(

خــالل فتــرة االســقاطات، ُيفتــرض أن تحافــظ المنافــع علــى القيمــة الحقيقيــة للمنفعــة )مفهرســة بالتضخــم(. ومــع 
ذلــك، نظــًرا ألنــه مــن المتوقــع أن ينمــو االقتصــاد فــي المــدى الحقيقــي، فــإن مســتوى المنفعــة ســتنخفض القيمــة 
النســبية للمنفعــة خــالل فتــرة التوقــع. ففــي مرحلــة الحقــة، يمكــن إجــراء مراجعــة دوريــة للقيمــة الحقيقيــة للمنفعــة 

لضمــان االتســاق وتأثيرهــا. يتتبــع الجــدول 9 تطــور مســتوى المنافــع خــالل فتــرة االســقاط.

13   ُيقصــد بهــذه االفتراضــات كنقطــة انطــالق. يمكــن تغييرهــا )والعديــد مــن االفتراضــات األخــرى مثــل مبلــغ المنفعــة( فــي النمــوذج المأتمــت 
لتقديــر التكاليــف ويمكــن علــى الفــور رؤيــة اآلثــار المترتبــة علــى التكلفــة ألي تغييــر مقتــرح، ممــا يوفــر اعــداد مــن الســيناريوهات لصنــاع 

السياســة.  
       الحظ أيًضا أن المعدالت المذكورة أعاله ُمقحمة بين السنوات المحددة
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)مفهرسة بالتضخم(. ومع ذلك ، نظًرا ألنه من المتوقع    للمنفعةعلى القيمة الحقيقية    منافعيُفترض أن تحافظ ال  ،  السقاطاتخالل فترة ا

ي مرحلة الحقة ، يمكن  فخالل فترة التوقع. ف للمنفعة نخفض القيمة النسبيةت أن ينمو االقتصاد في المدى الحقيقي ، فإن مستوى المنفعة س
 . سقاطخالل فترة اال نافع تطور مستوى الم 9. يتتبع الجدول تأثيرهالضمان االتساق و منفعةحقيقية للإجراء مراجعة دورية للقيمة ال 

 
 الجدول 9: تكلفة النتائج: مستوى المنفعة في الدخل القومي وكنسبة مئوية من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 

 
 

 
  النموذج المأتمتاألخرى مثل مبلغ المنفعة( في  االفتراضاتيُقصد بهذه االفتراضات كنقطة انطالق. يمكن تغييرها )والعديد من  13
مقترح، مما يوفر اعداد من السيناريوهات لصناع  تقدير التكاليف ويمكن على الفور رؤية اآلثار المترتبة على التكلفة ألي تغييرل

 . السياسة
 ن المعدالت المذكورة أعاله ُمقحمة بين السنوات المحددة الحظ أيًضا أ
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مبلغ االستحقاق لكل سنة في فترة التوقع.  مع  المستفيدين    ناتج ضرب عددبموجب كل سيناريو على أنه    كالفساب إجمالي مبلغ االت حايتم  
الدولية  و التجربة  المستمدة من  األدلة  الدراسةو،  14تمشيا مع  اإلدارية    تفترض  التكلفة  تكون  المائة  2.5أن  االستحقاق.    في  مبلغ  من 
 والنسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. بالدينار العراقييلخص الجدول التالي تكلفة كل برنامج معبًرا عنها  و
 

 الجدول 10: التكلفة اإلجمالية المتوقعة للسيناريو األول )مليار دينار عراقي( والحصة من الناتج المحلي اإلجمالي ، 2036-2022

 
 

 الشكل 10: إجمالي اإلنفاق في السيناريو الثاني بالمليار دينار وكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي )المحاور اليمنى( ، 2022
 )الرسم البياني األيسر( و  2036  )الرسم البياني األيمن(

 
 
 
 

 الجدول 11: التكلفة اإلجمالية المتوقعة للسيناريو الثاني )مليار دينار عراقي( والحصة من الناتج المحلي اإلجمالي ، 2036-2022

 
في المائة من إجمالي تكاليف البرنامج  2.5ة بلغ يف اإلدار ي لاتكال وجدت مراجعة أجرتها منظمة العمل الدولية في العديد من البلدان أن متوسط  14

 27 (. Ortiz ،Durán-Valverde ،Pal ،Behrendt ، Acuña-Ulate ،2017) لنظم االستهداف الشاملة كالمقترح
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الجــدول 9: تكلفــة النتائــج: مســتوى المنفعــة فــي الدخــل القومــي وكنســبة مئويــة مــن نصيــب الفــرد مــن إجمالــي 
الناتــج المحلــي

يتــم احتســاب إجمالــي مبلــغ االكالف بموجــب كل ســيناريو علــى أنــه ناتــج ضرب عدد المســتفيدين مع مبلغ االســتحقاق 
لــكل ســنة فــي فتــرة التوقــع. وتمشــيا مــع األدلــة المســتمدة مــن التجربــة الدوليــة  14، وتفتــرض الدراســة أن تكــون 
التكلفــة اإلداريــة 2.5 فــي المائــة مــن مبلــغ االســتحقاق. ويلخــص الجــدول التالــي تكلفــة كل برنامــج معبــًرا عنهــا بالدينــار 

العراقــي والنســبة المئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

ــي  ــج المحل ــار عراقــي( والحصــة مــن النات ــار دين ــة المتوقعــة للســيناريو األول )ملي الجــدول 10: التكلفــة اإلجمالي
2022-2036 اإلجمالــي، 

الشــكل 10: إجمالــي اإلنفــاق فــي الســيناريو الثانــي بالمليــار دينــار وكنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
)المحــاور اليمنــى(، 2022 )الرســم البيانــي األيســر( و 2036 )الرســم البيانــي األيمــن(

14  وجــدت مراجعــة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي العديــد مــن البلــدان أن متوســط التكاليــف اإلداريــة بلــغ 2.5 فــي المائــة مــن إجمالــي تكاليــف 
.)Ortiz، Durán-Valverde، Pal، Behrendt، Acuña-Ulate، 2017( البرنامج لنظم االســتهداف الشــاملة كالمقترح



29 نحو بناء أرضية الحماية االجتماعية في العراق
اإلطار المفاهيمي والتوصيات
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 )الرسم البياني األيسر( و  2036  )الرسم البياني األيمن(
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الجــدول 11: التكلفــة اإلجماليــة المتوقعــة للســيناريو الثانــي )مليــار دينــار عراقــي( والحصــة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، 2022-2036
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