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مركز السياسة الدولي للنمو الشامل مدعوم
بشكل مشترك من برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي و حكومة البرازيل.
ردمد23180-9118 :

يونيو 8102

الحماية اإلجتماعية غير القائمة على إشتراكات في العراق:
0
تحليل من خالل عدسة الطفل واإلنصاف
مركز السياسة الدولي للنمو الشامل
تشترك الجمهورية العراقية في أكبر حدودها البرية مع إيران وسوريا والمملكة
العربية السعودية .ومن بين إجمالي سكانها البالغ عددهم  2..3مليون نسمة ،هناك
 7..مليون نسمة ( 47.1في المائة) من األطفال دون سن الخامسة ،و 4..11مليون
نسمة ( 11في المائة) دون سن  41سنة .وبالرغم من تصنيفها كدولة ذات دخل
متوسط مرتفع ،فإن مؤشر التنمية البشرية للعراق  9.110هو دون مستوى متوسط
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )9..91مما يجعل العراق في الترتيب 434
من أصل  411دولة.

المقدمة من خالل هذا البرنامﺞ ،وفي عام  3941تغيرت عملية اإلستهداف إلستبعاد
األسر ذات الدخل المرتفع وبعض موظفي الحكومة .ويعد برنامﺞ البطاقات التموينية
حيوي بالنسبة لسكان العراق الفقراء ،ويقدر أن أكثر من  .9في المائة من مجموع
السعرات الحرارية اليومية التي يحصل عليها السكان في العشيرين األدني من
اإلستهالك يعزى إلى هذا البرنامﺞ .ويعاني  33في المائة من األطفال في العراق من
التقزم ،في حين أن معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة مرتفع نسبيا ً بالمقارنة مع
الدول األخرى في المنطقة ( 2.حالة وفاة لكل  4999والدة حية).

وعبر التاريخ ،شهد سكان العراق العديد من الصراعات المسلحة .ومنذ عام ،3941
أثرت أزمة إنسانية جديدة بشكل كبير على رفاه األطفال والوصول إلى شبكات
األمان اإلجتماعي ،خاصة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش ،وحيث
تسبب الصراع في تدمير مرافق التعليم والصحة .وفي عام  ،394.قدر أن عدد
النازحين داخليا ً نحو  2.1مليون نسمة ،وأن ثلث سكان العراق يحتاج إلى مساعدة
إنسانية .ويشكل نقص الوثائق المدنية تحديا ً كبيرا ً لألشخاص النازحين داخليا ً ،حيث
أن الحصول على معظم اإلستحقاقات والخدمات الحكومية يتطلب الهوية القانونية.
ويمثل األطفال نحو نصف األشخاص النازحين داخليا ً ،وواحد من كل خمسة أطفال
عراقيين عرضة لإلصابة أو الوفاة أو العنف الجنسي ،أو التجنيد أو اإلختطاف.

وفي عام  3997تم إطالق شبكة الحماية اإلجتماعية بإعتبارها برنامﺞ تحويالت
نقدية غير مشروطة لدعم الفئات الضعيفة ،خاصةً األطفال الصغار األيتام ،والطالب
المتزوجين ،واألشخاص ذوي اإلعاقة .ويزيد مستوى اإلستحقاق بزيادة عدد أفراد
األسرة ،وبحد أقصى أربعة أفراد ،ويتم دفع إستحقاقات أعلى لألسر التي تعيلها نساء.
وقد توسع البرنامﺞ من  079,999أسرة مستفيدة في عام  3941إلى نحو  4مليون
في عام  ،394.ويقدر أن تكلفته تمثل  4.1في المائة من إجمالي اإلنفاق العام في عام
 .394.كما قدمت الحكومة مشروعا ً تجريبيا ً لتحفيز المستفيدين على إستخدام
الخدمات ذات الصلة بالتعليم والصحة ،مثل التطعيم والرعاية قبل وبعد الوالدة.

ويعيش ما يقرب من  39في المائة من السكان تحت مستوى خط الفقر الوطني (بواقع
 105,500دينار عراقي شهريا ً) .ويتأثر بهذا الوضع األطفال بشكل خاص ويمثلون
 7..1في المائة من جميع الفقراء ( 2..مليون) .وينذر الفقر متعدد األبعاد بين
األطفال بالخطر ،إذ يعاني واحد من كل ثالثة أطفال من الحرمان في بعد واحد على
األقل 3.والوضع مثير للذهول بشكل خاص لألطفال دون سن الخامسة 11 :في المائة
منهم يعانون من الحرمان على األقل في إثنين من األبعاد.
وخالل الفترة  ،3943 - 399.تلقى  43.7في المائة فقط من الفقراء تحويالت نقدية
عامة .وفي أبريل  ،3941أصدر البرلمان العراقي قانون الحماية اإلجتماعية الجديد.
وينص التشريع على أن العيش على دخل تحت خط الفقر الوطني هو معيار
اإلستحقاق الرئيسي لجميع برامﺞ المساعدة اإلجتماعية ،مع تطبيق إختبار سبل
المعيشة البديلة كآلية اإلستهداف الرئيسية .وفي نفس العام ،إعتمدت الحكومة العراقية
خارطة طريق إستراتيجية الحماية االجتماعية  ،3940-3947والتي تؤكد على إلتزام
الحكومة تجاه بناء نظام حماية إجتماعية أكثر تكامالً وشموالً.
وأكبر نظام للحماية اإلجتماعية غير القائمة على اإلشتراكات في البالد هو نظام
التوزيع العام الذي يشار إليه بإسم البطاقات التموينية .وقد أطلق ألول مرة في عام
 ،4004وهو نظان تحويالت عينية شامل يهدف إلى توفير المواد الغذائية األساسية
لتحسين الحالة التغذوية للسكان والسيما بين األطفال .ومنذ اندالع الحرب في عام
 ،3992تعطل البرنامﺞ جزئيا ً ،وصار لدى النازحين وصول محدود إلى البرنامﺞ.
ولتلبية إحتياجات النازحين ،تدير وزارة الهجرة والمهجرين برنامﺞ المساعدات
اإلنسانية لدعم األسر النازحة المسجلة واألفراد بمنحة قدرها مليون دينار عراقي
(نحو  199دوالر أمريكي) .ويتم تقديم برامﺞ مساعدات نقدية إنسانية أخرى من قبل
شركاء التنمية الدوليين ويتم التنسيق لها من قبل مجموعة العمل النقدية.
وفي عام  ،3941تلقى  09في المائة من األسر العراقية ( 22مليون شخص) سلعا ً
غذائية مدعومة ،وأشارت التقارير إلى أن نفقات البرنامﺞ بلغت  9.1في المائة من
الناتﺞ المحلي اإلجمالي .وقد بدأ اإلصالح في عام  399.للحد من كمية الطعام
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وبرغم الضغوط المتزايدة إلدخال إصالحات للدعم ،ال يزال اإلنفاق الحكومي على
دعم الوقود والكهرباء مرتفعا ً .وقد إستحدث هيكل تعريفة تصاعدي لقطاع الكهرباء
في يناير  ،3941وفرض أسعار أعلى على اإلستهالك العالي .وقد إنخفض دعم
أسعار الطاقة من  ...في المائة من الناتﺞ المحلي اإلجمالي في عام  3942إلى 3.3
في المائة في عام .3941
ويحمل الفئة الصغار والشباب من سكان العراق إمكانات كبيرة لتوقعات البالد ،ولكن
لضمان النجاح ،تحتاج السياسات إلى إعطاء األولوية لنماء األطفال والشباب.
باإلضافة إلﯽ ذلك ،يعد توفر الدعم للتوثيق أمرا ً حيويا ً لتصحيح عملية الوصول إلﯽ
خطط الحماية اإلجتماعية ،مع إيالء اإلهتمام األولي إلى ضعف الوضع القانوني
للنازحين .وما زالت اآلثار الضارة الناجمة عن الصراع المسلح الطويل األجل في
البال د تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة ،بما في ذلك األطفال .ولذلك،
فإن التحسين المستمر والتوسع في برامﺞ الحماية اإلجتماعية وزيادة اإلستثمارات في
رأس المال البشري أمران حاسمان للتنمية المستقبلية للبالد.
مالحظة .4 :هذه الرسالة القصيرة مستقاة من دراسة شاملة تم إعدادها بالشراكة بين مركز
السياسة الدولي للنمو الشامل ،ويونيسف  -المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفربقيا .وجميع البيانات تم الرجوع إليها بدقة ويمكن اإلطالع عليها في التقرير الكامل:
Machado, A. C., C. Bilo, R. G. Osorio, and F.V. Soares. 2018.
Overview of Non-contributory Social Protection Programmes in the
Middle East and North Africa (MENA) Region through a Child and
Equity Lens. Brasília and Amman: International Policy Centre for
Inclusive Growth and UNICEF Regional Office for the Middle East
and North Africa: <https://goo.gl/QfmKwK>.
 .3وفقا ً ليونيسف ،يشمل فقر األطفال المتعدد األبعاد ثمانية أبعاد ،تعتمد على العمر وهي:
التغذية ،والصحة والمياه ،والصرف الصحي ،واإلسكان ،والمعلومات ،والتعليم ،والحماية.
ويرتبط كل من المعلومات والتعليم باألطفال في سن الدراسة ( 4.-7سنة) ،بينما تنطبق
الحماية فقط على األﻃفال في الفئة العمرية ( 41-7سنة) بسبب نفص البيانات.

بريد إلكتروني ipc@ipc-undp.:
الموقع على الشبكة العالمية www.ipc-undp.org :
ت +55 61 2105 5000 :

اآلراء الواردة هنا هى آراء الكُتاب وليست
بالضرورة آراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائى
أو آراء حكومة البرازيل.

