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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة العراق

املآخذ الرئيسية

نبذة: اكتسبت املساعدات النقدية منذ عام 2014 أهمية متزايدة يف االستجابة اإلنسانية الدولية لالجئني والنازحني والعائدين واملجتمعات املضيفة، مع 
وجود اتجاه تدريجي نحو توحيد وتنسيق املساعدة النقدية من خالل اعتامد املنح متعددة األغراض وتنسيق تقديم املساعدات من خالل االتحادات. 
وإىل جانب ذلك، فقد التزمت الحكومة العراقية بتطوير نظام شبكة األمان وأصبحت شبكة الحامية االجتامعية مبثابة برنامج التحويالت االجتامعي 
الفاعلة الحكومية وغري الحكومية بأن مسؤولية تقديم املساعدة يجب أن تنتقل  البالد. وهناك إقرار من قبل الجهات  النقد يف  القائم عىل  الرئييس 

تدريجيًا من الجهات الفاعلة اإلنسانية إىل الحكومة حيثام أمكن.

ربط مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية: تعاون رشكاء التنمية والشؤون اإلنسانية والحكومة مًعا منذ عام 2018  من أجل وضع خارطة 
طريق للميض قدًما يف ربط مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية. وأقرت ورشة عمل عقدتها وزارة التنمية الدولية والبنك الدويل ودراسة 
األرس  احتياجات  لتلبية  االجتامعية  الحامية  برنامج شبكة  األفضل وضع  بأن من  العاملي  األغذية  برنامج  يديرها  النطاق  لتحديد  الوكاالت  بني  الحقة 
املترضرة من النزاع املعرضة للصدمات أو الفقر يف املستقبل. وعالوة عىل ذلك، ميكن أن يوفر التداخل بني مناذج االستهداف لشبكة الحامية االجتامعية 
واملساعدة املقدمة من الجهات الفاعلة اإلنسانية نقطة انطالق ملواءمة مساعدة القسائم النقدية مع الحامية االجتامعية ودعم االنتقال التدريجي لعبء 

العمل اإلنساين إىل الربنامج الحكومي.

الدروس الرئيسية من تجربة العراق:

ميكن للجوانب السياسية والقانونية متكني هذا النهج وتقييده: كان هناك دعم حكومي واضح يف العراق من أجل استخدام الطرائق النقدية، وكانت 
الحامية االجتامعية أولوية اسرتاتيجية للحكومة يف خطة التنمية الوطنية، األمر الذي تسبب يف إنشاء بيئة مواتية ملناقشة هذه القضايا. ومن ناحية أخرى، 

فقد ساهمت التغيريات التي أدخلت عىل الحكومة يف عام 2018 يف تأخري امليض قدًما يف التخطيط للعمل.

نقاط الدخول: ال يزال من املمكن أن تكون هناك نقاط دخول إلنشاء روابط بني مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية يف سياقات النزوح، 
حتى عندما ال تزال أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية يف طور الظهور. ويف هذه الحالة، توفر مواءمة مساعدات القسائم النقدية اإلنسانية مع نظام 
الحامية االجتامعية مساًرا لنقل بعض عبء العمل اإلنساين لضامن تلبية احتياجات الفقراء بشكل مزمن واملستضعفني عىل نحو أكرث استدامة وتنبؤًا من 
قبل الحكومة. وميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية يف حال خروجها عن دورها »التقليدي« بصفتها »جهات منفذة« أن تعمل أيًضا »كعنارص متكني« لتطوير 

القدرات األوسع نطاقًا لهذه األنظمة والربامج الوطنية.

هناك مخاطر ومزايا أيًضا للربط: يتطلب تفعيل هذه الرؤية أنظمة وإجراءات قوية إلدارة البيانات بني الجهات الفاعلة املعنية، ورغبة يف مشاركة 
البيانات. ويجعل تعدد الجهات الفاعلة اإلنسانية التي لدى كل منها نظام إدارة بيانات ومجاالت خاصة بها من الصعب توحيد عبء الحاالت اإلنسانية 
الكفاءة واالزدواجية  اإلنسانية، مام يؤدي إىل عدم  الفاعلة  الحكومة والجهات  البيانات بني  إليها. وال توجد بروتوكوالت ملشاركة  الرجوع  التي ميكن 

والثغرات.

هناك حاجة إىل التنسيق عرب املنظامت واملجاالت: تأثر التقدم املحرز حتى اآلن بشكل كبري جراء التحسينات التي تم إجراؤها عىل التنسيق والتي تم 
تحقيقها عىل املستويات كافة. وظهرت الجهات املانحة كالعب رئييس يقود التنسيق الرضوري عىل املستويني التشغييل والسيايس عىل حد سواء. ومن 
أجل تحسني تنسيق األنشطة »عرب الرابطة« ودعم الرؤية املذكورة أعاله، أنشأت الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية منتدى الحامية االجتامعية يف 

العراق يف أواخر عام 2018.

يتطلب التقدم رؤية طويلة األمد ومتويًل عرب الرابطة: يتطلب إحداث التغيريات الالزمة االلتزام واالستثامر عىل املدى املتوسط والطويل. ويف الوقت 
ذاته، يرتاجع التمويل املقدم من الجهات املانحة اإلنسانية. وقد دعت املنظامت غري الحكومية إىل استمرار التمويل اإلنساين بينام ال تزال أنظمة الحامية 

االجتامعية الوطنية غري متطورة.
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نبذة عن السياق
لقد كان العراق يتعامل مع أزمة مطولة ومعقدة عىل مدار السنوات الست املاضية. وساهمت كل من اآلثار العابرة للحدود للنزاع يف سوريا ومترد تنظيم 
الدولة اإلسالمية يف الفرتة ما بني 2017–2014 وصدمات االقتصاد الكيل يف حدوث دورات من االضطرابات والنزوح وتعميق مشكلة الفقر وانعدام األمن 
الغذايئ، وخاصة بالنسبة لألرس النازحة1. وكانت االستجابة اإلنسانية الدولية يف العراق تعالج احتياجات األرس املترضرة جراء النزوح يف ظل غياب نظام 

حامية اجتامعية متطور.

واكتسبت املساعدات النقدية منذ عام 2014 أهمية متزايدة يف االستجابة اإلنسانية الدولية لالجئني والنازحني والعائدين واملجتمعات املضيفة، مع ظهور 
أساس داليل متني لدعم فعاليتها يف تلبية مجموعة من االحتياجات األساسية. وكان هناك اتجاه تدريجي نحو توحيد وتنسيق املساعدة النقدية من خالل أ. 
اعتامد املنح متعددة األغراض التي أصبحت أداة التحويل األساسية لتلبية االحتياجات املتعددة، واستكاملها من خالل تحويالت إضافية الحتياجات محددة2، 
ب. تعاون املنظامت غري الحكومية الدولية التي تنفذ مساعدات القسائم النقدية للعمل مًعا )االتحاد النقدي للعراق( بهدف بناء نهج منسق لتقديم 
املساعدة النقدية متعددة األغراض، وتعزيز التنسيق التشغييل بشكل أوثق، وتوسيع النطاق الجغرايف3. وبقيت املساعدات النقدية متعددة األغراض التي 
قدمتها الجهات الفاعلة اإلنسانية قصرية األمد بطبيعتها، وهي مصممة بشكل أسايس كاستجابة طارئة. ويف حالة تقديم مساهمة قيمة لتلبية احتياجات 
البقاء العاجلة لألرس، فقد تم إقرار ذلك عىل أنه ليس أكرث أشكال املساعدة فاعلية أو استدامة يف األزمات املمتدة ملعالجة ما يعترب يف كثري من الحاالت 

احتياجات طويلة األمد أو مزمنة.

لقد كان إنشاء نظام شبكة أمان فعالة أولوية اسرتاتيجية للحكومة العراقية ورشكاء التنمية منذ عام 2012، وكان يتم إحراز تقدم قبل التمرد، مثل اعتامد 
قانون الحامية االجتامعية، والجهود املبذولة إلصالح شبكة الحامية االجتامعية، وبرنامج التحويالت االجتامعية الرئييس القائم عىل النقد يف البالد4. وأدى 
انخفاض أسعار النفط وتأجج النزاع يف عام 2014 إىل عرقلة الجهود املبذولة إلصالح االستهداف، وتحسني الكفاءة، وتوسيع نطاق تغطية الحامية االجتامعية.

وهناك اعرتاف واسع النطاق بني الجهات الحكومية وغري الحكومية بأن مسؤولية إيصال املساعدة إىل األرس يجب أن تنتقل تدريجيًا من الجهات الفاعلة 
اإلنسانية إىل الحكومة مع استمرار العمل اإلنساين لدعم االحتياجات قصرية األمد وامللحة. ويف حني يستمر تصنيف العراق من بني الدول األكرث هشاشة 
يف العامل5، إال أن الوضع يتحسن تدريجيًا. وهذا مّكن الحكومة العراقية والجهات الفاعلة اإلنسانية منذ أواخر عام 2017 من الرتكيز عىل وضع حلول أكرث 

استدامة. وينعكس هذا االلتزام يف أولويات خطة التنمية الوطنية واسرتاتيجية الحد من الفقر لعام 2022–6.2018

 ربط مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية –
القصة حتى اآلن

لقد كانت هناك بالفعل جهود من جانب الجهات الفاعلة اإلنسانية يف مجال النقد من أجل االرتباط بنظام الحامية االجتامعية الوطني قبل عام 2018، وإن 
كان ذلك بطريقة مخصصة وغري منسقة. فعىل سبيل املثال، كانت اليونيسف تعمل منذ عام 2015 من خالل مسؤويل الرعاية االجتامعية يف وزارة العمل 
والشؤون االجتامعية يف محافظة واحدة )دهوك(، و“دعم” هذه املؤسسات من أجل تنفيذ مساعدات القسائم النقدية اإلنسانية هناك7. كام قام االتحاد 
النقدي للعراق بتجريب آلية تقدم املساعدة لألرس النازحة تحتاج إىل الوصول إىل الوثائق املدنية ثم إحالة هذه الحاالت إىل الحامية االجتامعية الحكومية. 
كام عملت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أيًضا بالرشاكة مع اإلدارات الحكومية لدعم األرس النازحة يف إثبات هويتها القانونية والوصول 
إىل الخدمات الحكومية واملزايا االجتامعية8. ويف أواخر عام 2017، بدأ الحوار بشأن إنشاء روابط بني املساعدة النقدية اإلنسانية والحامية االجتامعية لتعزيز 

الحلول الدامئة يف اكتساب أهمية وأصبح تركيزه منصبًا بشكل أكرب عىل املستوى الوطني واالستجابة بشكل عام.

يف البداية، اجتمعت الجهات املانحة يف البالد يف جهد اسرتاتيجي لتحسني التنسيق واملواءمة والفعالية لربامج النقد اإلنساين يف العراق، مبا يف ذلك ربط 
املساعدات النقدية اإلنسانية بأنظمة الحامية االجتامعية التابعة للحكومة العراقية9.

ويف كانون ثاين/يناير 2018، نظم برنامج األغذية العاملي ورشة عمل للجهات الفاعلة اإلنسانية لبدء حوار بشأن كيفية تحسني قابلية تبادل البيانات عرب 
برامج مساعدات القسائم النقدية.

1  خان وكلريييس )2019(. يقدر البنك الدويل أن معدل الفقر بني السكان املترضرين من النزوح )38 يف املئة( هو ضعف بقية السكان تقريبًا، يف حني يعترب نحو 2.8 مليون شخص يف البالد من الفئات املستضعفة وفًقا لبيانات 

تقييم االحتياجات متعددة املجموعات. 

خان وكلريييس )2019(. منذ عام 2015، كان هناك فصل محدد يف خطة االستجابة اإلنسانية للنقد متعدد األغراض.  2

أوكسفام العراق )2018(.  3

اليونيسف )2017(؛ برنامج األغذية العاملي )2019(.  4

خان وكلريييس )2019(.  5

6  تعطي اسرتاتيجية الحد من الفقر الجديدة 2022-2018 األولوية إلصالح وتطوير شبكة األمان، مبا يف ذلك تحسني تغطية الفقراء واملستضعفني، وإصالح الربامج غري الفعالة، وتطوير أنظمة مشرتكة ملشاركة البيانات، وتحديد 

االحتياجات املزمنة واملؤقتة، وزيادة دعم املترضرين جراء الكوارث، واملشاركة مع الجهات الفاعلة غري الحكومية يف التنفيذ )برنامج األغذية العاملي 2019(.

سميث )2017(، اليونيسف )2017(.  7

وزارة التنمية الدولية يف العراق )2017(.  8

وزارة التنمية الدولية يف العراق )2017(.  9
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ويف نيسان/أبريل 2018، عقدت وزارة التنمية الدولية بالرشاكة مع البنك الدويل ووزارة العمل والشؤون االجتامعية ورشة عمل ملدة يومني جمعت ممثلني 
من الحكومة واملنظامت اإلنسانية الدولية لوضع خارطة طريق للميض قدًما يف ربط مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية10. وتم اإلقرار بأن 
النزاع  التابع لوزارة العمل والشؤون االجتامعية كان األفضل لتلبية احتياجات األرس املترضرة من  النقدية لشبكة الحامية االجتامعية  برنامج التحويالت 
واملعرضة للصدمات أو الفقر يف املستقبل. ومتت مشاركة املعلومات الخاصة بنامذج استهداف االختبار بالوسائل غري املبارشة لقياس مستوى الدخل التي 
تستخدمها وزارة العمل والشؤون االجتامعية يف شبكة الحامية االجتامعية، ومن قبل االتحاد النقدي للعراق وأعضاء مجموعة العمل األخرى املعنية بالنقد 
يف برامج النقد اإلنسانية متعددة األغراض. وتم اكتشاف أن لهذه النامذج درجة كبرية من التداخل يف املعايري، مام يشري إىل أن هذه الربامج قدمت نقطة 
انطالق جيدة للجهود املستقبلية ملواءمة مساعدات القسائم النقدية مع الحامية االجتامعية. وحددت خطة العمل اإلجراءات الرئيسية للميض قدًما يف 

إنشاء الروابط، مبا يف ذلك االستهداف واإلحاالت وإدارة املعلومات11.

واعتمدت دراسة استطالعية يف عام 2018 يديرها برنامج األغذية العاملي12 الحًقا عىل ذلك ملواصلة وضع خيارات ملموسة للمواءمة. وحددت هذه الدراسة 
مشاريع شبكة األمان الحكومية الرئيسية وبرامج التحويالت اإلنسانية العاملة يف العراق، ومقارنة التغطية والقدرات، وميزات التصميم والتنفيذ، والتكامل 
بني املشاريع. وخلصت إىل أن إصالحات شبكة الحامية االجتامعية قد جعلتها برنامج »شبكة األمان األساسية« يف النظام الوطني النايشء. واستنتجت أنه 
ميكن ملواءمة الربامج النقدية متعددة األغراض للجهات الفاعلة اإلنسانية مع شبكة الحامية االجتامعية أن يدعم االنتقال التدريجي لحجم العبء اإلنساين 
إىل الربنامج الحكومي، مام يوفر آلية دعم طويلة األمد لألشخاص النازحني األكرث ضعًفا إىل ما بعد الفرتة القصرية من دورة برنامج املساعدات النقدية 
متعددة األغراض الحالية، مام يؤدي إىل إنشاء مسارات للخروج للجهات الفاعلة اإلنسانية مع املساهمة يف تطوير النظام الوطني. كام أوصت أيًضا بأنه 
ميكن لإلصالحات يف االستهداف وقيمة التحويل والتقديم يف نظام التوزيع العام أن تجعله سهل املنال وأكرث مالءمة الحتياجات املستضعفني والنازحني. 
وألقت الضوء عىل العديد من اإلجراءات التي ينبغي للجهات الفاعلة اإلنسانية اتخاذها لتمكني هذه التغيريات، مبا فيها مواءمة نهج االستهداف واملعايري 
بني برامج النقد متعددة األغراض وشبكة الحامية االجتامعية، وإنشاء قابلية التبادل للنظام واملحددات الفريدة لتسهيل مشاركة البيانات، والحصول عىل 
املوافقة من املستفيدين من برنامج النقد متعدد األغراضلمشاركة بياناتهم مع وزارة العمل والشؤون االجتامعية، وبناء قدرات األخصائيني االجتامعيني 
يف الوزارة، ودعم النازحني الستبدال البطاقات التموينية املفقودة وإعادة التسجيل يف نظام التوزيع العام يف مواقعهم الجديدة، ودعم الحكومة العراقية 

ملراجعة سلة اإلنفاق الدنيا للسلة الغذائية13.

وتم منذ ذلك الحني اتخاذ العديد من اإلجراءات للميض قدًما يف جدول أعامل“االنتقال املسؤول إىل شبكة الحامية االجتامعية” وأجرت مجموعة العمل 
الفنية يف االتحاد النقدي للعراق مراجعة لنموذج استهداف برنامج النقد متعدد األغراض الخاص بها وتعاونت مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
الالجئني، والبنك الدويل، REACHو، ومجموعة العمل املعنية بالنقد لتطوير واختبار نسخة منقحة عن االختبار بالوسائل غري املبارشة لقياس مستوى الدخل 
الستهداف مساعدات القسائم النقدية يف املستقبل. ويضيف هذا مؤرشات جديدة بهدف املواءمة مع استهداف شبكة الرعاية االجتامعية من أجل “التحديد 
املسبق” لألرس التي يحتمل أن تكون مؤهلة للحصول عىل املساعدة الحكومية وتيسري االنتقال املستقبيل إىل املرشوع الوطني14. ومتت املوافقة عىل النامذج 
الجديدة من قبل مجموعة العمل املعنية بالنقد يف ترشين أول/أكتوبر 2018 ليتم اعتامدها من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية يف مجال النقد يف كانون 
ثاين/يناير 2019. واستثمرت اليونيسف يف بناء القدرات ملوظفي الرعاية االجتامعية يف مجاالت مثل جمع البيانات، واستهداف مساعدات القسائم النقدية 
اإلنسانية، وإدارة الحالة، وإدارة الشكاوى. ويواصل االتحاد النقدي يف العراق مساعدة األرس النازحة الستعادة الوثائق املدنية املفقودة. ومن املرجو أن يكون 

إنشاء مركز بيانات مشرتك بني مجموعة البنك الدويل ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني هو األساس ملواءمة البيانات املطلوبة15.

وزارة التنمية الدولية يف العراق )2018 ب(، وزارة التنمية الدولية يف العراق )2018 أ(.  10

أوكسفام العراق )2018(.  11

12  كان هذا يف إطار منشأة املساعدة الفنية للمفوضية األوروبية العامل يف تسع دول تواجه أزمات ممتدة مبا فيها العراق. وكان املنشأة هو استكشاف كيف ميكن تعزيز أنظمة الحامية االجتامعية يف سياقات النزوح الهشة والقرسية 

لتلبية االحتياجات اإلنسانية بطريقة أكرث فعالية من حيث التكلفة وأكرث كفاءة وميكن التنبؤ بها. 

برنامج األغذية العاملي )2019(.  13

أوكسفام العراق )2018(.  14

خان وكلريييس )2019(.  15
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة العراق

الدروس املستفادة من التجربة

ميكن للعوامل السياسية متكني هذا النهج وتقييده

تسلط تجربة العراق الضوء عىل الطرق املختلفة التي ميكن أن تؤثر بها العوامل السياسية عىل التقدم يف هذا املجال من الناحية اإليجابية والسلبية عىل 
حد سواء. وكان هناك بالفعل دعم حكومي واضح الستخدام الطرائق النقدية التي كانت تستخدم عىل نطاق واسع يف العمليات اإلنسانية وكذلك يف نظام 
الحامية االجتامعية الوطني. ومن العوامل الرئيسية األخرى تدابري السياسات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة، كامهو منصوص عليه يف خطة التنمية 
الوطنية واسرتاتيجية الحد من الفقر، والتي تهيئ البيئة املواتية ملناقشة هذه القضايا. ومن ناحية أخرى، ساهمت االنتخابات والتغيريات التي طرأت عىل 
الحكومة يف عام 2018 يف تأخري التقدم يف تخطيط العمل. وقد تكون هناك أيًضا عوائق سياسية أمام إصالح نظام التوزيع العام نظرًا لكون املصالح املتاحة 

معرضة للخطر.

نقاط الدخول

توضح تجربة العراق أنه ال يزال من املمكن وجود نقاط دخول لبناء الروابط بني مساعدات القسائم النقدية والحامية االجتامعية يف سياقات النزوح، حتى 
عندما ال تزال أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية يف طور الظهور. ويف هذه الحالة، توفر موامئة مساعدات القسائم النقدية اإلنسانية مع نظام الحامية 
االجتامعية مساًرا لنقل بعض عبء الحاالت اإلنسانية الحالية لضامن تلبية الحكومة الحتياجات الفقراء واملستضعفني بشكل مزمن عىل نحو أكرث استدامة 
وتوقًعا مع مرور الوقت، بينام يتم التعامل مع االحتياجات اإلنسانية بطريقة أكرث كفاءة وتوقًعا16. ويوجد لدى الجهات الفاعلة اإلنسانية نقاط دخول 
مختلفة لدعم هذا االنتقال. وميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية أيًضا أن تعمل »كعنارص متكني” من أجل تطوير القدرات األوسع نطاقًا لهذه األنظمة والربامج 

الوطنية بعيًدا عن دورها “التقليدي« بصفتها »جهات منفذة«. وتقدم الدراسة االستطالعية لربنامج األغذية العاملي عدة اقرتاحات تتضمن ما ييل:

االستهداف: مواءمة أساليب االستهداف املستخدمة يف الربامج النقدية متعددة األغراض مع شبكة الحامية االجتامعية، بناًء عىل اختبار الوسائل غري  	
املبارشة لقياس مستوى الدخل.

تقديم املساعدات النقدية متعددة األغراض »كمساعدة انتقالية« لسد الفجوة يف الدخل بينام تنتظر األرس املؤهلة الوصول إىل املزايا الحكومية17. 	

تحسني أنظمة إدارة البيانات املستخدمة يف برامج الحامية االجتامعية الوطنية. 	

بناء قدرات الباحث االجتامعي، وجلب دعم القدرات من وكاالت األمم املتحدة ورشكاء مجموعة العمل املعنية بالنقد. 	

دعم توسيع نطاق تغطية شبكة الحامية االجتامعية من خالل املساعدة يف عملية التسجيل، رهًنا بالتمويل الحكومي. 	

تصفية السجالت وإلغاء التكرار فيها وتوحيدها للمساهمة يف سجل اجتامعي نايشء لألرس الستخدامه يف الربامج الحكومية والرشيكة األخرى )يف كل  	
من الحامية االجتامعية طويلة األمد والطوارئ(.

تنظر أداة تقييم الضعف االجتامعي واالقتصادي لتحديد األرس املستضعفة يف برنامج املنح النقدية متعددة األغراض يف الضعف متعدد األبعاد وبالتايل ميكن 
أن تسهل اإلحاالت عرب القطاعات. وإىل جانب تحديد األشخاص الذين هم بحاجة إىل املنح النقدية متعددة األغراض، ميكنها أيًضا تحديد األرس املستضعفة 
بشدة التي تحتاج إىل مساعدات إنسانية محددة أخرى. وإىل جانب تحديد املؤهلني يف شبكة الحامية االجتامعية، ميكنها تحديد أولئك الذين هم غري 

املؤهلني ولكنهم ال يزالون مستضعفني والذين ميكن دعمهم بطرق أخرى )من خالل النظام اإلنساين أو الربامج الحكومية املستقبلية األخرى(18.

وعىل عكس البلدان األخرى يف املنطقة، حيث تولت الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة النقاش والنشاط يف هذا املجال، توجد يف العراق نقاط دخول 
للعديد من الجهات الفاعلة مبا فيها املنظامت غري الحكومية الدولية. واحتفظت املنظامت غري الحكومية، من خالل االتحاد النقدي يف العراق، بحصة أكرب 
من تصميم وتقديم العنرص النقدي لالستجابة اإلنسانية، ونتيجة لذلك فهي تشارك بشكل مبارش يف أي اسرتاتيجية انتقالية. ويف حني لعبت بعض الجهات 
املانحة ووكاالت األمم املتحدة دوًرا رائًدا )كان لوزارة التنمية الدولية دور رئييس، يف حني تنفذ منظامت األمم املتحدة املساعدة الفنية املمولة من قبل 
مكتب املفوضية األوروبية للمعونة اإلنسانية(، فقد كانت العملية نفسها وخطط العمل الناتجة شاملة. ويف الحقيقة، فقد وضع عمل االتحاد النقدي يف 

العراق قبل عام 2018 األسس األساسية لهذا النهج من خالل تعزيز التصميم والتنفيذ املنسقني ملساعدات القسائم النقدية.

برنامج األغذية العاملي )2019(.  16

17  نظرًا ألن املساعدات النقدية متعددة األغراض تعترب مساعدة انتقالية، ستكون هناك حاجة إىل متويل كاف لتغطية سلة إنفاق الحد األدىن للبقاء/املساعدات النقدية متعددة األغراض الحالية واملمتدة قبل انتقال املستلمني إىل سلة 

إنفاق الحد األدىن للبقاء.

أوكسفام العراق ) (، برنامج األغذية العاملي )2019(.  18
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة العراق

كن عىل دراية باملخاطر والقيود ومزايا املواءمة أيًضا

هناك إجامع واضح يظهر يف العراق بشأن إمكانية مساهمة الجهات الفاعلة اإلنسانية يف تطوير نظام الحامية االجتامعية الوطني من خالل املواءمة مع 
شبكة الحامية االجتامعية. ويف الوقت نفسه، أوضحت الدراسة االستطالعية لربنامج األغذية العاملي، باإلضافة إىل املؤلفات األخرى، بعض التحديات لهذا 

النهج التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار أيًضا:

البيانات. ويجعل تعدد الجهات  	 الفاعلة املعنية، واالستعداد ملشاركة  البيانات بني الجهات  الرؤية أنظمة وعمليات قوية إلدارة  يتطلب تفعيل هذه 
توجد  وال  إليها19.  للرجوع  اإلنسانية  الحاالت  عدد  توحيد  الصعب  من  بها  خاصة  ومجاالت  البيانات  إلدارة  نظام  منها  لكل  التي  اإلنسانية  الفاعلة 

بروتوكوالت لتبادل البيانات بني الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية، مام يؤدي إىل عدم الكفاءة واالزدواجية والثغرات20.

ينصب الرتكيز حتى اآلن عىل شبكة الحامية االجتامعية باعتبارها »النظري الطبيعي« للمساعدة األساسية التي تستهدف الفقر التي تقدمها املنظامت  	
اإلنسانية من خالل املساعدات النقدية متعددة األغراض. فمن ناحية، يعد هذا الربنامج هو األكرث تطوًرا واملوضع املنطقي الذي ميكن للجهات الفاعلة 
الدراسة  تقر  ناحية أخرى،  الوطني مببادرات متزامنة متعددة. ومن  النظام  بإرهاق  للغاية وأن يخاطر  أال يكون طموًحا  املهم  أن تتحد حوله، ومن 
االستطالعية لربنامج األغذية العاملي بأن أنظمة الحامية االجتامعية الفعالة »تفصل« الربامج ملعالجة الفقر والضعف طوال دورة حياتها. وهناك خطر 
يتمثل يف أن هذا الرتكيز عىل شبكة الحامية االجتامعية يقلل من اهتامم الحكومة والرشكاء يف الحاجة إىل إحراز تقدم تجاه رؤية وطنية أوسع نطاقًا للحد 
األدىن للحامية االجتامعية، مع مجموعة من التحويالت إىل جانب الوصول إىل الخدمات ملختلف الفئات وفًقا الحتياجاتها. وتركز الدراسة االستطالعية 
لربنامج األغذية العاملي عىل أنه ميكن للجهات الفاعلة اإلنسانية أن تساعد يف دعم تطوير سجل اجتامعي تأسييس ميكن أن يشكل األساس ملنتدى 

الحامية االجتامعية يف املستقبل21.

ميكن أن تتسبب فجوات القدرات يف شبكة الحامية االجتامعية يف تقويض التقدم نحو اإلصالحات الرضورية. والوصول إىل شبكة الحامية االجتامعية  	
مقيد حاليًا بإطارات التطبيقات القصرية، ويرجع ذلك بشكل أسايس إىل املخاوف بشأن القدرة املالية. وهناك حاجة إىل تطبيق متجدد لدعم السكان 
يف السجل االجتامعي. ويتطلب القيام بذلك استثامرات كبرية يف شبكة األخصائيني االجتامعيني. كام أن شبكة الحامية االجتامعية ال تعمل يف املناطق 
املحررة حديثًا. وتحتاج الجهات الفاعلة إىل اسرتاتيجية اتصاالت قوية إلدارة توقعات األرس املدرجة يف قامئة االنتظار. ويتطلب توسيع نطاق تغطية 

شبكة الحامية االجتامعية املزيد من املوارد املالية22.

هناك حاجة إىل التنسيق عرب املنظامت واملجاالت، وهذا يتطلب استثامًرا وقيادة من الجهات املانحة

لقد تأثر التقدم املحرز حتى اآلن بشكل كبري بالتحسينات التي تم إجراؤها عىل التنسيق والتي تم تحقيقها عىل املستويات كافة. وظهرت الجهات املانحة 
كالعب رئييس يقود التنسيق الرضوري عىل املستويني التشغييل والسيايس. وقد اجتمعت الجهات املانحة لتنسيق طلباتها وجهودها مع رشكاء املساعدات 
النقدية اإلنسانية، األمر الذي حفز زيادة التنسيق بني الساعدات النقدية متعددة األغراض ووضع األسس للربط مع الحامية االجتامعية. ثم عقدت وزارة 
التنمية الدولية والبنك الدويل ورشة العمل لعام 2018 التي جمعت الجهات الفاعلة الحكومية واإلنسانية حول هذا املوضوع ألول مرة. وكان لتشكيل 
االتحاد النقدي يف العراق ومجموعة العمل املعنية بالنقد تأثري يف دعم تبني النهج املنسقة لتصميم وتقديم املساعدات النقدية متعددة األغراض والتي 
تساعد عىل املواءمة، وأتاحت اتباع نهج منسق لتجربة منوذج االستهداف الجديد وتعميمه. ومتيل الجهات الفاعلة اإلمنائية واإلنسانية إىل العمل بشكل 
منفرد. ومن أجل تحسني تنسيق األنشطة »عرب الرابطة« ودعم الرؤية املذكورة أعاله، أنشأت الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية منتدى الحامية االجتامعية 
يف العراق يف أواخر عام 201823. وقد أدى ذلك إىل زيادة املشاركة بني مجموعة العمل املعنية بالنقد ومنتدى الحامية االجتامعية واعتامدهام نهًجا مشرتكة، 
مبا يف ذلك مشاركة مجموعة العمل املعنية بالنقد يف اجتامعات الحامية االجتامعية، والتقييامت املشرتكة، واملراجعات املشرتكة لقيم التحويل، وتنسيق 

أحداث التعلم وما إىل ذلك.

وسيكون االستمرار يف تحسني التنسيق التشغييل رضوريًا للتغلب عىل التحديات املذكورة أعاله، مثل تحسني اتساق إدارة البيانات وتسهيل مشاركة البيانات. 
ويف هذا الجانب، أوضحت الدراسة االستطالعية الخاصة بربنامج األغذية العاملي أن جداول األعامل املتنافسة للوكاالت التشغيلية التي ترغب كل منها يف 
الحفاظ عىل أثرها وأنظمتها التنظيمية ميكن أن تقلل من حوافز التعاون، وقد تؤدي إىل واليات الوكالة عوًضا عن األولويات الوطنية لقيادة اتجاه التغيري. 

وقد يتسبب هذا يف عرقلة الجهود املبذولة لتحسني تنسيق العمل اإلنساين والحامية االجتامعية.

وزارة التنمية الدولية يف العراق )2017(، خان وكلريييس )2019(.  19

برنامج األغذية العاملي )2019(.  20

برنامج األغذية العاملي )2019(.  21
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الربط بني املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا – دراسة حالة العراق

يتطلب التقدم رؤية ومتويًل طويل األمد عرب الرابطة

سيتطلب تحقيق هذه الرؤية يف العراق مشاركة طويلة األمد ومتوياًل لسنوات عدة »عرب الرابطة«. ويسلط تقرير الدراسة االستطالعية لربنامج األغذية 
العاملي الضوء عىل أن تنفيذ التغيريات املطلوبة يتطلب االلتزام واالستثامر عىل املدى املتوسط والطويل. ويويص أيًضا بأن تستعني الوكاالت الدولية بالخربة 
السنوات  متعددة  اسرتاتيجيات  بتبني  بالنقد  املعنية  العمل  مجموعة  وتويص  الرؤية.  هذه  لدعم  بها  الخاصة  االجتامعية  والحامية  التنمية  إدارات  من 
ومتعددة الرشكاء كنموذج فعال إلدارة التغيريات املطلوبة24. ومع ذلك، فإن التمويل من الجهات املانحة اإلنسانية آخذ يف االنخفاض. فعىل سبيل املثال، 
ألغت حالة األعامل اإلنسانية لوزارة التنمية الدولية لعام 2019 الكثري من العمل االنتقايل املقرتح وركزت بشكل أكرب عىل األنشطة اإلنسانية األساسية 
لالتحاد النقدي يف العراق وذلك بسبب قيود التمويل. ودعا االتحاد النقدي يف العراق إىل الحاجة إىل استمرار التمويل اإلنساين يف حني ال تزال أنظمة الحامية 
االجتامعية الوطنية غري متطورة25. وهناك أيًضا حاجة إىل اسرتاتيجيات متويل انتقالية تسهل التحول إىل متويل أكرث استدامة للتنمية. ويف نهاية عام 2018، 

زاد الصندوق االستئامين متعدد املانحني يف العراق متويله لتطوير شبكة األمان.

املراجع
وزارة التنمية الدولية يف العراق )2019(. املساعدة النقدية اإلنسانية يف العراق: أولويات قصرية األمد للمواءمة والدعوة، وثيقة تحدد األولويات ملواءمة 

الجهات املانحة.

وزارة التنمية الدولية يف العراق )2018 أ(. خطة العمل: بدء الروابط بني املساعدة النقدية اإلنسانية متعددة األغراض وشبكة الحامية االجتامعية التابعة 
لوزارة العمل والشؤون االجتامعية يف العراق.

األمان  شبكة  بربنامج  األغراض  متعددة  اإلنسانية  النقدية  املساعدة  ربط  العمل:  ورشة  عىل  عامة  نظرة  ب(.   2018( العراق  يف  الدولية  التنمية  وزارة 
االجتامعي التباع لوزارة العمل والشؤون االجتامعية يف العراق.

خان، س. وكلريييس، م. )2019(. املساعدات اإلنسانية وشبكات األمان االجتامعي يف األزمات املمتدة: دراسة حالة للعراق، مجموعة العمل املعنية بالنقد 
يف العراق.

أوكسفام العراق )2018(. الحامية االجتامعية والنقد اإلنساين يف العراق: نحو انتقال مسؤول، بحث تم إصداره نيابة عن االتحاد النقدي للعراق.

سميث، ج. )2017(. ربط التحويالت النقدية اإلنسانية بأنظمة الحامية االجتامعية الوطنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، دراسة حالة للدروس 
الداخلية املستفادة لليونيسف.

اليونيسف )2017(. املؤمتر الدويل للحامية االجتامعية يف سياقات الضعف والنزوح القرسي، بروكسل 29–28 أيلول/سبتمرب 2017: ملف الحامية االجتامعية 
يف العراق.

برنامج األغذية العاملي )2019(. تحديد فرص انتقال الذين يعانون من فقر مزمن وضعف من املساعدات اإلنسانية إىل املشاريع الوطنية، مذكرة إحاطة 
لربنامج األغذية العاملي، برنامج األغذية العاملي.

خان وكلريييس )2019(.  24

أوكسفام العراق )2018(.  25

C
The Cash Learning Partnership



The Cash Learning Partnership

أصبح بناء الروابط بني املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية والحامية االجتامعية موضوًعا بارًزا بشكل متزايد عىل مدى 
السنوات الخمس املاضية وكانت منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف قلب هذا التطور. الهدف من مجموعة املوارد 
هذه )وثيقة املساعدة و 6 دراسات حالة إقليمية( هو ضامن حصول مدريب رشاكة التعلم النقدي واملشاركني يف الدورات 
التدريبية يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا )وأماكن أخرى( عىل أهم األمثلة وأكرثها صلة من املنطقة فيام يتعلق بربط 
العراق واألردن ولبنان وفلسطني وسوريا وتركيا  النقد والقسائم اإلنسانية. تغطي املوارد  الحامية االجتامعية ومساعدات 
واليمن. تلخص وثيقة املساعدة األنشطة الرئيسية )الربامج ،التقييامت والتحليلت واألحداث ومبادرات السياسة والتنسيق( 
ذات األهمية، مع إبراز أهم الدروس املستفادة، ووضع علمات عىل الوثائق ذات الصلة. الرتكيز عىل دراسات الحالة القطرية 

املتعمقةحول التجارب الوطنية يف ربط املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية يف لبنان والعراق واليمن.

تم إعداد هذا التقرير بتكليف من رشاكة التعلم النقدي وتم متويله بسخاء من قبل وزارة الخارجية األملانية االتحادية


