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تعاني المنطقة العربية من أعلى مستويات عدم المساواة في العالم، 
تعّطل التنمية االقتصادية، وتعرقل التقّدم في تحقيق خطة عام 

2030، وتهّدد االستقرار االجتماعي والسياسي. والعديد من بلدان 
المنطقة العربية عالق في حلقة مفرغة: صراع، وانخفاض النمو 

االقتصادي، ومحدودّية اإلنفاق االجتماعي، وبطالة، وتزايد عدد 
السكان المعّرضين للمخاطر، وارتفاع عدم المساواة.

وبالنظر إلى مســتويات عدم المســاواة المرتفعة واآلخذة في 
االزديــاد ومــا تنطــوي عليــه من مخاطر، مــن المهم فهم تصّورات 
النــاس للمســاواة وكيــف يعتقــدون أنه ينبغــي التعامل معها. في 

هذا الســياق، أجرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آســيا 
)اإلســكوا( في عام 2022 مســحًا حول المســاواة االجتماعية 

واالقتصادية شــارك فيه 10,000 شــخص من عشــرة بلدان عربية1. 

E/ESCWA/CL2.GPID/2022/Policy Brief.6

تصّورات العراقّيين للمساواة 
 االجتماعية واالقتصادية: 

حاجة إلى فرص عمل
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الذين شملهم المسح أنهم يعيشون حاليًا في 
 مساواة اجتماعية واقتصادية ستزداد في

السنوات المقبلة

1/2
أجرت اإلسكوا في عام 2022 مسحًا حول 

المساواة االجتماعية واالقتصادية

تعاني المنطقة العربية من أعلى 
مستويات عدم المساواة في العالم
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وقد أشــار نصف الذين شــملهم المســح، وهم من جميع أنحاء 
المنطقة، إلى أنهم يعيشــون حاليًا في مســاواة اجتماعية 

واقتصاديــة. ويعتقــد النصف أن المســاواة االجتماعية 
واالقتصادية ســتزداد في الســنوات الخمس المقبلة.

ورأى المشــاركون في المســح أن أهم ثالث سياســات يتعّين 
اختيارهــا لتحســين المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة هي: 

)1( إتاحــة فــرص عمــل للشــباب؛ )2( مكافحــة الفســاد؛ )3( 
زيادة أجــور العمال.

وباســتثناء لبنــان )حيــث يعطــي المشــاركون األولوية 
لمكافحــة الفســاد(، تبّيــن أّن الحاجــة األكثــر إلحاحــًا في 

المنطقــة العربيــة هــي إيجــاد فــرص عمل للشــباب. وإليجاد 
المزيــد مــن فــرص العمــل، أوصــى مجيبو أســئلة المســح بما 

يلــي: )1( إيجــاد المزيــد مــن فــرص العمل فــي القطاع الخاص؛ 
)2( توفيــر المزيــد مــن التمويــل للمشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة 

الصغــر؛ )3( إصــالح النظــام التعليمــي بمــا يســتجيب إلى 
طلبات الســوق.

تصّورات العراقّيين 
للمساواة االجتماعية 

واالقتصادية
فــي العــراق، يشــعر أقــل مــن ثلــث المجيبين على أســئلة 

المســح بأنهــم يعيشــون حاليــًا مســاواًة اجتماعية 
واقتصاديــة. أّمــا مســتقباًل، فيعتقــد ثلــث المجيبيــن فقــط أن 
المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة ســتزداد في الســنوات 
الخمــس المقبلــة، فــي مقابــل اثنــان مــن كل خمســة مجيبين 

يــرون أنهــا ســتتدهور. والعراقّيون أكثر تشــاؤمًا بشــأن 
تجاربهــم الحاليــة والمســتقبلية مــع المســاواة مــن المواطن 

العربــي العادي.

والنســاء من المجيبين على األســئلة أكثر تفاؤاًل من الذكور 
بشــأن تجاربهن الحالية والمســتقبلية مع المســاواة، ويتجه 

الذكور إلى التعبير عن وجهة نظر ســلبية لمســتقبل المســاواة.
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العراقّيون المتشــائمون أكثــر من العراقّيين 
المتفائلين بشــأن تجاربهم الحالية والمســتقبلية 
مع المســاواة. وكبار الســن هم األكثر تشاؤمًا 

على اإلطالق
>1/3

يشعر أقل من ثلث المجيبين 
على أسئلة المسح بأنهم 

يعيشون حاليًا مساواًة 
اجتماعية واقتصادية
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ولدى المجيبين األصغر سنًا )الذين تتراوح أعمارهم بين 18 
و24 عامًا( أكثر التصّورات سلبيًة عن المساواة االجتماعية 

واالقتصادية الحالية )ثالثة أرباعهم(، وأكثر التوقعات 
إيجابيًة عن المستقبل. وقد بّينت دراسة لليونيسف في عام 

منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، 2021، مشروع الطفولة   2
.https://changingchildhood.unicef.org/ar المتغّيرة، متاح على

2021 أن الشباب على مستوى العالم أكثر قلقًا بشأن عدم 
ر المناخ والقومية المتزايدة، لكنهم يعتقدون  المساواة وتغيُّ

أن لديهم القدرة على معالجة العديد من المشاكل التي 
يواجهونها، مما يفسر تفاؤلهم بالمستقبل2.

تصّورات العراقّيين لتحّسن المساواة االجتماعية واالقتصادية

وصّنف العراقّيون بعض المجاالت أقّل أهمّية مقارنًة بسكان 
بلدان عربّية أخرى، رّبما بسبب تركيزهم على أولوّيات أخرى. 

هذه المجاالت هي: زيادة أجور العّمال، والتعليم والتدريب 

المهنّيان المتصالن بسوق العمل، وتعزيز المساواة بين 
الجنسين، وزيادة إنصاف النظام الضريبي، وزيادة مشاركة 

المواطنين في سياسة الحكومة، وزيادة الوصول إلى اإلنترنت.

إتاحة فرص عمل للشباب
يرى ثلثا العراقّيين أن إيجاد فرص عمل للشباب أساسيٌّ 

لمعالجة عدم المساواة )عدد العراقّيين الذين يتبنون 
هذا الرأي يفوق عدد المواطنين العرب العاديين(. وتولي 

العراقّيات، من جميع األعمار، قدرًا أكبر من األهمية إليجاد 
فرص العمل للشباب مقارنًة مع العراقّيين، ما يبّين أنهن 

يمضين القسم األكبر من وقتهّن في تربية األطفال.

ومع أّن العراقّيين موقنون، أكثر من أّي مواطن عربي عادي، أن 
إيجاد فرص عمل للشباب أمر بالغ األهمية، فأملهم في تحقيق 
ذلك ضعيف. وإثنان فقط من كل خمسة عراقّيين يعتقدون أّن 
السنوات الخمس المقبلة ستشهد مزيدًا من فرص العمل الالئق 
والمنتج. أّما العراقّيات، فثقتهّن أكبر قلياًل من ثقة الرجال في 

إيجاد المزيد من فرص العمل الالئق والمنتج في المستقبل.

د العراقّيون أهم  حدَّ
ثالثة احتياجات ينبغي 

تلبيتها لتحسين المساواة 
االجتماعية واالقتصادية:

إتاحة فرص عمل للشباب

مكافحة الفساد

تأمين دعم مالي لألسر 
ذات الدخل المنخفض

نسبة البطالة:

13%

26%

63%

المتوسط الوطني 

الشباب 

الشابات 

وهي نسبة أعلى بكثير 
من المتوسط الوطني 

وهّن معّرضات بشكل خاص للبطالة

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية.
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وإليجاد المزيد من فرص العمل، يري العراقّيون الحاجة إلى: 
)1( خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص؛ )2( 

توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر؛ 
)3( إصالح النظام التعليمي بما يستجيب إلى طلبات السوق.

ويرى العراقّيون أن بعض المجاالت ليست مهمة لتعزيز إيجاد 
فرص العمل )وصّنفوها في مرتبة أدنى بالمقارنة مع البلدان 

األخرى(: إصالح القوانين التي ترعى إنشاء الشركات الخاصة، 
وإشراك المزيد من النساء في سوق العمل، وإشراك األشخاص 

ذوي اإلعاقة في سوق العمل، وإصالح منظومة األعمال.

إيجاد فرص عمل في 
القطاع الخاص

في توصيات تعزيز فرص العمل، يعطي ثالثة من كل خمسة 
رجال ونساء إليجاد فرص عمل في القطاع الخاص األولوية 

على أي توصية أخرى في السياسة العامة.

لدعم إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص، على الحكومة 
أواًل تعزيز مناخ االستثمار لتشجيع النمو االقتصادي وإيجاد 

فرص عمل الئقة.

وقد يتطلب ذلك مواصلة جهود إعادة اإلعمار بعد انتهاء 
الصراع إلعادة بناء الهياكل األساسية العامة والحد من 
انقطاع الكهرباء، وتخفيض غرامات التأخير في العقود 

الحكومية، وتوخي االتساق في تنفيذ اللوائح الحكومية.

ويمكن أيضًا االستفادة من جهود إعادة اإلعمار بعد انتهاء 
الصراع لزيادة فرص العمل. وقد تكون مكاسب العمالة 

قصيرة األجل، لكنها ستوفر بيئة مؤاتية لزيادة دخل األسر.

ويمكــن أن يــؤدي تعزيــز النمــو في القطاع الزراعي الرســمي 
إلى إيجاد فرص عمل الئقة للشــباب، كما يمكن االســتفادة 

منــه فــي زيــادة األمــن الغذائي للبلــد وتقليل االعتماد على 
ر  الــواردات الزراعيــة. لكن بســبب الجفــاف الناجم عن تغيُّ

المنــاخ، قــد يتطلــب دعــم القطاع الزراعي إطالق مبادرات 
للري األخضر.

أدت الحقبة األخيرة من الصراعات واالضطرابات 
السياسية في العراق إلى وقف استثمارات 
القطاع الخاص وتعطيل التنمية االقتصادية. 

وبالنتيجة، ُيعتقد أن 67 في المائة من العمال 
ينشطون في القطاع غير النظامي.

ارتفاع العمالة في القطاع العام )38 في المائة 
من الموظفين الرسميين( والمؤسسات شبه العامة 
)بما فيها مؤسسات الدولة البالغ عددها 192( يضع 

قيودًا إضافّية على العمالة في القطاع الخاص.
المصدر: منظمة العمل الدولية، مسح القوى العاملة في العراق لعام 2021.

67%

38%

من العمال ينشطون في 
القطاع غير النظامي

من الموظفين الرسميين 
يعملون في المؤسسات 

العامة وشبه العامة
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توفير المزيد من التمويل 
للمشاريع الصغيرة 

ومتناهية الصغر
رأى ثلث العراقّيين أّن دعم العمالة يحتاج إلى زيادة تمويل 

المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وللمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إمكانات 
دة بسبب طابعها غير  كبيرة إليجاد فرص عمل، لكّنها مقيَّ

النظامي وعدم حصولها على رأس مال.

ومن شأن الجهود الرامية إلى نقل المشاريع المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى القطاع النظامي أن 
تزيد من إمكانية حصولها على رأس المال، وال سيما من 

الشركة العراقّية للكفاالت المصرفّية، وأن تزيد من فرص 
حصولها على التمويل العام في حال منحتها حكومة العراق 

حصصًا في عقود المشتريات العامة.

وباإلضافة إلى زيادة فرص الحصول على رأس المال، 
يمّكن انتقال األعمال التجارية والعمال إلى القطاع 

النظامي من تحقيق نمو أكبر وتعزيز العمالة الالئقة. ويمكن 
تشجيع االنتقال إلى القطاع النظامي من خالل حمالت 

إذكاء الوعي، ومن خالل حوافز على غرار خفض التكاليف 
المرتبطة بهذا االنتقال )مثل تسجيل األعمال التجارية( 

وتبسيط إجراءات التسجيل ودفع الضرائب. ويساعد إنشاء 
قاعدة بيانات لجميع الشركات غير النظامية في البلد في 

تقديم الدعم الرسمي الفّعال للمشاريع المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة )على غرار حزم التحفيز الحكومية، 

والتدريب على تطوير األعمال(.

وتقدم الشركة العراقّية للكفاالت المصرفّية ضمانات قد 
تصل إلى 75 في المائة من القروض المصرفّية للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والتجارة والبناء 
والسياحة والخدمات، تتراوح قيمتها بين 5,000 و250,000 

دوالر3. ومع ذلك، وحتى بين الشركات النظامّية، ال يزال 
الحصول على االئتمان يشكل عائقًا كبيرًا أمام تطّور 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تقّلل الكفاالت من الحاجة 
إلى متطلبات ضمان عالية، وينبغي أن تسمح زيادة التمويل 

للشركة العراقّية للكفاالت المصرفّية بتوسيع نطاقها، وينبغي 
أيضًا دراسة إمكانية إدراج المشاريع المتناهية الصغر في 

الشركة العراقّية للكفاالت المصرفّية، 2006، بيان المهمة.  3

أشارت دراسة لألمم المتحدة حول تأثير 
كوفيد-19 على المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

في العراق إلى أنها تضررت بشكل خاص من 
الوباء وال تزال تكافح من أجل التعافي، وقد 

تدّنت إيراداتها إلى حوالي 60 في المائة من 
مستوياتها قبل الجائحة. واضطر 80 في المائة 

من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
إلى مزيد من االستدانة لالستمرار خالل جائحة 
كوفيد-19، ومعظم ديون هؤالء غير رسمية.

 IOM, FAO, ITC, 2021, Panel Study IV: Impact :المصدر
 of COVID-19 on Small- and Medium-Sized Enterprises

.in Iraq

أقل من 5 في المائة من المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة النظامية مستدينة من المصارف، 

ويفيد العديد منها بأنه غير قادر على الحصول على 
ائتمانات بسبب ارتفاع متطلبات الضمان المادية.

 ILO, 2021, Advancing livelihoods through :المصدر
.financial inclusion in Iraq
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تدّنت إيرادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفعل 
جائحة كوفيد-19

 من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أجبروا
إلى مزيد من االستدانة لالستمرار خالل جائحة كوفيد-19

من مستويات ايراداتها قبل الجائحة



6

المبادرة. ونظرًا لضيق الحّيز المالي، على الحكومة أن تشّجع 
مجموعة متنّوعة من المؤسسات المالية على تقديم كفاالت، 

إلى جانب الشركة العراقّية للكفاالت المصرفّية.

دة من ميزانيات  وفي تخصيص نسبة مئوية محدَّ
المشتريات العامة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر 
المنتجة، أو تحديد حصص شراء لعدد من القطاعات، ما 

يوّجه اإلنفاق العام نحو األعمال التجارية الشاملة، ويعزز 
النمو الشامل للجميع واالنتقال إلى القطاع النظامي. وينبغي 

د لكي تظل  ه إلى ضرورة الدفع في الوقت المحدَّ التنبُّ
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم قادرة على الوفاء 

بديونها، نظرًا لضآلة احتياطها النقدي.

إصالح نظام التعليم
يعتقد ربع العراقّيين أن إصالح نظام التعليم، بما يراعي 
احتياجات سوق العمل، يحّسن فرص العمل. ومن المثير 
لالهتمام أن النساء وكبار السن رأوا حاجة أكبر إلصالح 

التعليم مقارنًة مع الرجال والشباب. ومن المرّجح أن ترى 
النساء حاجة أكبر إلى إصالح نظام التعليم نظرًا للوقت 

الطويل الذي يقضينه في رعاية األطفال، أما كبار السن فمن 
المرّجح أن يكونوا قد عانوا من عدم التوافق بين مهاراتهم 

واحتياجات السوق، عند بحثهم عن عمل.

ويجب أن يرّكز إصالح نظام التعليم أواًل على فهم 
احتياجات سوق العمل. ويلزم إجراء تحليالت إضافّية، من 

ضمنها المسوح المنتظمة والشاملة لسوق العمل.

يقدم مرصد اإلسكوا للمهارات صورة محّدثة عن جميع 
المهارات المطلوبة في إعالنات الوظائف الحالّية في العراق، 
ويمكن استخدامه لفهم ديناميات سوق العمل بشكل أفضل.

وينبغــي أيضــًا تشــجيع الشــباب علــى دراســة االختصاصــات 
التــي يطلبهــا القطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى تلــك التــي 

يطلبهــا القطــاع العــام. ويتطّلــب هــذا التحــّول تغييــرًا فــي 
الــرأي العــام لتفضيــل األعمــال ذات الصلــة بالقطــاع الخــاص، 

لكّنــه يفيــد القطــاع الخــاص )مــن خــالل توفيــر قــوة عاملة 
ذات مهــارات مالئمــة( والطــالب علــى حــّد ســواء )من 

ج(. وينبغــي  خــالل زيــادة قابليتهــم للتوظيــف بعــد التخــرُّ
منــح حوافــز لتشــجيع الطــالب علــى التطّلــع إلــى العمــل فــي 

القطــاع الخاص.

وقد يكون دور التعليم والتدريب في المجال التقني 
والمهني أساسيًا في تعزيز فرص العمل، ال سيما بين الشباب 

معدل البطالة:

الحاصلين على 
تعليم متقّدم

الحاصلين على 
التعليم األساسي

42%

31%

©Hussien Akram/iStock Editorial/Getty Images Plus/Getty Images

بسبب محدودّية فرص العمل النظامية في 
القطاع الخاص، ينتظر العديد من الخريجين 

الحصول على واحدة من الوظائف المحدودة 
في القطاع العام )التي تندرج في قائمة 

انتظار(، ويبلغ معّدل البطالة 42 في المائة بين 
الحاصلين على تعليم متقّدم، مقارنة بمعّدل 31 

في المائة بين الحاصلين على التعليم األساسي.
 The United Nations Educational, Scientific :المصدر
 and Cultural Organization )UNESCO(, Assessment

 of the labour market & skills analysis: Iraq and
.Kurdistan Region-Iraq: informal sector
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من األسر ذات الدخل المنخفض. وبعد أن أقرَّ مجلس الوزراء 
مؤخرًا العمل بإطار المؤهالت التقنية والمهنية للعراق، 

على المجلس الوزاري للتنمية البشرية تعزيز الروابط بين 
مؤسسات التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني 

وأصحاب العمل، لتوفير المهارات المطلوبة في سوق 
العمل. وليتكلل ذلك بالنجاح، ال بّد أيضًا من وضع آلية لجمع 

مالحظات مؤسسات التدريب وأرباب العمل في القطاع 
الخاص. ويمكن أن تساهم الشراكات بين القطاعين العام 

Transparency International, 2020, Gender and Corruption: Are Women Less Corrupt?  4

والخاص في زيادة التعاون وتحسين التعليم والتدريب في 
المجال التقني والمهني.

والبرامج األكاديمّية التي ُتلزم الطالب الشباب بقضاء 
عدد من الفصول في مؤّسسة مهنّية، تدعم الطالب في 

اكتساب خبرة في العمل ودخل صغير أثناء دراستهم. 
وهذا من شأنه أن ُيعد الشباب لسوق العمل ويزيد من رغبة 

أصحاب العمل في توظيفهم.

مكافحة الفساد

يرى 23 في المائة من العراقّيين أّن الفساد هو 
أهم تحدٍّ يواجه العراق. وال يثق سوى 22 في 

المائة من العراقّيين في حكومتهم، وال يرضى 
عن أدائها سوى 24 في المائة منهم. 

ويقع العراق في المرتبة 157 من بين 180 بلدًا 
في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة 

الشفافية الدولية في عام 2021.
 Arab Barometer, 2021, Wave VI surveys, :المصدر

 and Transparency International, 2021 Corruption
.Perceptions Index

ويرى اثنان من كل خمسة عراقّيين أن مكافحة الفساد 
أساسّية للحد من عدم المساواة. والعراقّيون أكثر قلقًا بشأن 
الفساد من العراقّيات، وكذلك المواطنون األصغر سنًا. النساء 

على مستوى العالم، يعتبرن الفساد أقل تهديدًا مما يعتبره 
الرجال، ويرجع ذلك إلى حّد كبير إلى أنهن أقل عرضة 

لالنخراط في الفساد، وبالتالي أقل وعيًا بانتشاره4.

ف في  والفساد يحّول ِوجهة األموال التي يمكن أن توظَّ
استحداث فرص العمل، والحد من الفقر، والنهوض بالتنمية 

االجتماعية واالقتصادية.

ينبغي مراجعة التشريعات العراقّية لمكافحة الفساد 
لتتماشى مع المعايير الدولية ومن ثم تنفيذها بشكل مجد.

وينبغــي تعزيــز مؤسســات مكافحــة الفســاد، بمــا فيهــا 
الســلطة القضائيــة، وحمايــة اســتقالليتها. ويســاهم توفيــر 

قيــن فــي قضايــا الفســاد  التدريــب والتوجيــه للمحقِّ
والقضــاة الراغبيــن فــي ذلــك فــي زيــادة قدرتهــم على 

تحديــد الفســاد ومكافحتــه.

تأمين دعم مالي لألسر ذات الدخل المنخفض
يرى ربع العراقّيين أن توفير الدعم المالي لألسر ذات الدخل 

ن ثلث النساء  المنخفض أساسّي للحد من عدم المساواة. ويثمِّ
العراقّيات وثلث المواطنين المسنين الدعم المالي لألسر ذات 

الدخل المنخفض، مقارنة بُخمس الرجال العراقّيين فقط. ويعّبر 
االختالف في أولويات السياسات عن تركيز النساء بشكل أكبر 

على األسرة، ومشاركة الرجال بشكل أكبر في السياسة.

من العراقّيين يعتبر أّن الفساد 23%
هو أهم تحدٍّ يواجه العراق

احتلت العراق المرتبة

157 من أصل 180 
بلدًا في عام 2021 

في مؤشر مدركات الفساد
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مع أّن العراق بلٌد متوسط الدخل، فالعديد من 
المواطنين العراقّيين )وال سيما النسبة العالية 

من النازحين( ما زالوا عرضة للفقر، وانعدام األمن 
الغذائي، وعدم المساواة في الحصول على خدمات 

الصحة والتعليم. 

كانت األسر ذات الدخل المنخفض األكثر تأثرًا باالنكماش 
االقتصادي الكبير في عام 2020 )16- في المائة(، 

غ  وال يزال العديد منها يكافح من أجل التعافي. ولم يبلِّ
سوى خمسة في المائة فقط من العراقّيين بأنهم تلقوا 

دعمًا ماليًا من الحكومة في عام 2020.

أّدى التضّخم الحالي في أسعار الغذاء إلى زيادة ضعف 
العديد من األسر المعيشية المنخفضة الدخل. وفي عام 
2021، أفاد 45 في المائة من العراقّيين بنفاد الطعام 

قبل أن يتوّفر لديهم المال لشراء المزيد.
 United Nations Iraq, 2022, Common Country :المصــدر

 Analysis )condensed version(, and Arab Barometer, 2021,
.Wave VI surveys

 European Union, UNICEF, WFP, ILO, 2021, The Government of Iraq, UNICEF, WFP, and ILO partner to reform social  5
.protection with support from the EU

منظمة العمل الدولية، 2021، برنامج الحماية االجتماعية للعراق: االستفادة من خطة المواجهة الفعالة وتسريع اإلصالح.  6

وإذا التزمت وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون 
االجتماعية ووزارة التجارة التزامًا كاماًل بإصالح نظام 

الحماية االجتماعية على النحو المبّين في برنامج الحماية 
االجتماعية الجديد، يمكن أن تتحّسن الحماية االجتماعية 
في العراق، وأن يستفيد منها ماليين العراقّيين المعّرضين 

للمخاطر5. وسيكون الستراتيجيات الحد من الفقر والحماية 
االجتماعية المحّدثة دور أساسي في تقديم الدعم الفعال لمن 

هم في أمس الحاجة إليه.

ومن شأن إنشاء سجل وطني موّحد يربط بين نظام 
التوزيع العام الحالي، الذي يوفر الحصص الغذائية لمعظم 

األسر المعيشية في البالد، وشبكة األمان االجتماعي، وهي 

تحويالت نقدية مشروطة تستهدف الفقر وتغطي حوالي 1.2 
مليون أسرة عراقّية، أن يسّهل توزيع المساعدات االجتماعية 

ويزيد من كفاءة المبادرتين6. والسجل الموّحد أكثر شمواًل، 
ألّنه يقّلل من التسرب، ويسمح بإجراء تعديالت سريعة عند 

االستجابة لألزمات.

د األبعاد في العراق،  ومن شأن إجراء تحليل أوسع للفقر المتعدِّ
ن فعالية  لفهم دوافعه وتحديد السكان األكثر استبعادًا، أن يحسِّ
برامج الحماية االجتماعية ويتيح استهداف المستفيدين بمزيد 

من الكفاءة. وبالمثل، تضمن مراجعة اإلنفاق العام الحكومي على 
مّية هذه الحماية وكفاءتها وفعالّيتها،  الحماية االجتماعية تقدُّ

وتوفر أساسًا الستهدافها بإصالحات قائمة على أدّلة.

رؤيتنا: طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار
ُم المشورة،   رسالتنا: بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ

نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030.
يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.
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عام 2020، كان له األثر 
البالغ على األسر ذات 

الدخل المنخفض

من العراقّيين تلقوا دعمًا 
ماليًا من الحكومة في 

عام 2020

من العراقّيين أفاد بنفاد 
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