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جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية 
فرصة إلصالح ُنُظم الحماية االجتماعية
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طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار

رسالتنا
ُم المشورة،  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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مســاِعدة، اإلســكوا(، والســيد أناس بوهالل )أخصائي برنامج التعليم العالي، اليونسكو(. وأشرف على 
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والسيدة ميساء يوسف، والسيد سليم عراجي، والسيد خالد أبو إسماعيل، والسيد أنطون بيورك. وقّدم 

السيد منير تابت، نائب األمينة التنفيذية، تعليقات قّيمة في فصول مختلفة من الوثيقة.

وخضعت الوثيقة الستعراضات خارجية أجراها الخبراء التالية أسماؤهم: السيد محمد أغاتي، مدير 
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موجز
�نفيذي

قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كانت ُنُظم الحماية االجتماعية في 
المنطقة العر�ية ضعيفة ومج�أة ومكلفة، وتفتقر إلى الشمول 

والشفافية واالستدامة. وكانت أب�ز التحديات �تمثل في نقص 
االس�ثمار في هذه الُنُظم وفي عدم شمولها للفئات السكانية 

المعرضة للمخاطر، إذ بلغت نسبة من تغطيهم ب�امج الحماية 
االجتماعية في المنطقة العر�ية أقل من 30 في المائة 

من مجموع السكان.

كانت ُنُظم الحماية االجتماعية ممّولًة بمعظمها من المي�انيات 
الحكومية أو المساعدات الخارجية، وليس من مساهمات 

المستفيد�ن أو أصحاب العمل. وقد أب�زت أزمة كوفيد-19 الشوائب 
في العقد االجتماعي �ين الشعوب والحكومات، وأ�احت فرصة 

تا��خية لمعالجة بعض التحديات التي تواجه ُنُظم الحماية االجتماعية. 
وقد كان في الد�وس المستفادة من بلدان مختلفة أمثلة مفيدة 

على التغ�ير، وعلى بعض االبتكا�ات.

في المنطقة العر�ية، اختلف مستوى اإلنفاق على الجائحة من 
مجموعة بلدان إلى أخرى، ولكنه ظّل عمومًا أقل من المستوى 

العالمي. فقد بلغ معّدل اإلنفاق على الجائحة 3.9 في المائة من 
النا�ج المحلي اإلجمالي في المنطقة العر�ية، مقارنة بالمتوسط 

لت أعلى مستويات اإلنفاق  العالمي البالغ 22.6 في المائة. وُسجِّ
في الدول األغنى في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، 

التي أنفقت 69.9 مليار دوالر، مقارنة بمبلغ 24.78 مليار دوالر 
أنفقته بقية الدول العر�ية. واختلفت مصادر اإلنفاق من بلد إلى آخر. 

ففي تونس والمغرب، قّدم القطاع الخاص تمويًال بقيمة 410 
مال�ين دوالر و104.5 مليون دوالر على التوالي. وأعادت غال�ية 
الدول العر�ية ترتيب أولويات اإلنفاق الوطني أو أنشأت صناد�ق 

تمو�ل خاصة، في حين اعتمدت البلدان المتأ�رة بالن�اعات على 
المعونة اإلنسانية وتمو�ل المانحين.

تباينت، كذلك، مجاالت اإلنفاق على الجائحة، وشملت المساعدة 
االجتماعية (التحويالت النقدية، والغذاء للمدارس وغير ذلك)، والق�وض 

والم�ايا الض���ية (اإلعفاء الض��بي، واإلعفاء من سعر الفائدة وغير 
ذلك)، وإعفاء العاطلين عن العمل من دفع المساهمات (في التأمين 

االجتماعي، ومعاشات اإلجا�ات المرضية وغير ذلك)، وأسواق العمل 
(إعانات دعم األجور، واإلجازة المدفوعة األجر، والعمل من المن�ل)، 

والدعم المتعّلق بالصحة (اللقاحات المجانية، والفحوص، وُنُظم الرعاية 
الصحية، وغير ذلك)، ودعم السياسات المالية (دعم الق�وض الميسرة 

واال�تمان، واإلعفاء الض��بي وغير ذلك) ودعم السياسات العامة 
(إنشاء صناد�ق، والحلول الرقمية وغير ذلك).

وفي هذا السياق، خّصصت المنطقة العر�ية عمومًا، 18 في المائة من 
الدعم المالي للحماية االجتماعية. وبلغت نسبة ما خصصته الصومال ما 
يصل إلى 100 في المائة، يليها لبنان بنسبة 96.8 في المائة، ثم الع�اق 

بنسبة 95 في المائة. وفي البلدان المستوردة للنفط، ترّكز اإلنفاق 
على الصحة والتحويالت االجتماعية الموجهة إلى فئات محددة، في 
حين أعطت البلدان المصّدرة للنفط األولوية للتخفيضات المؤقتة على 

الض�ائب، وتمديد المواعيد النهائية للتسديد، و��ادة أوجه اإلنفاق 
األخرى، مثل دفع أج�اء من المعاشات للحفاظ على الوظائف.

كشفت االستجابة لجائحة كوفيد-19 من منظور الحماية االجتماعية 
عن إ�ادة سياسية قوية تجّلت في توجيه قدر ك�ير من األموال نحو 

تل�ية احتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، وفي تع��ز التضامن 
االجتماعي من خالل إنشاء صناد�ق التضامن واستخدامها على نحو 
مبتكر. وقد استقطب هذا الجهد، على نحو غير مسبوق، مساعدات 
من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخ��ن لتغذية ب�امج الحماية 

االجتماعية الحكومية هذه.

شهدت المنطقة العر�ية تحوًال في السياسات، من استهداف أفقر 
السكان فحسب إلى شمول ش��حة "الوسط المفقود" مثل العمال 

غير النظام�ين، الذ�ن لم يحصلوا في أغلب األحيان على أيِّ من 
استحقاقات الحماية االجتماعية حتى قبل تفشي الجائحة لعدم 

اعتبارهم مؤهلين لذلك (مثلما حصل في األردن ومصر والمغرب). 
وقد سّلطت الجائحة الضوء على مدى اإلهمال الذي كانت �تعّرض 
له هذه المجموعة من العمال وعلى التحديات الهيكلية ذات الصلة.
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وقد كان في الد�وس المستفادة من بلدان مختلفة أمثلة مفيدة 

على التغ�ير، وعلى بعض االبتكا�ات.
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النا�ج المحلي اإلجمالي في المنطقة العر�ية، مقارنة بالمتوسط 
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في الدول األغنى في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، 

التي أنفقت 69.9 مليار دوالر، مقارنة بمبلغ 24.78 مليار دوالر 
أنفقته بقية الدول العر�ية. واختلفت مصادر اإلنفاق من بلد إلى آخر. 

ففي تونس والمغرب، قّدم القطاع الخاص تمويًال بقيمة 410 
مال�ين دوالر و104.5 مليون دوالر على التوالي. وأعادت غال�ية 
الدول العر�ية ترتيب أولويات اإلنفاق الوطني أو أنشأت صناد�ق 
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من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخ��ن لتغذية ب�امج الحماية 
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وسيتطلب تحو�ل الُنُظم التقليدية إلى ُنُظم لمدى الحياة بعض 
اإلصالحات الكبرى، بما في ذلك اإلصالحات التش��عية، وال سيما في 
ما يتعلق بالض�ائب، وتوسيع قاعدة االشت�اكات، وغير ذلك من مصادر 

التمو�ل. وسيتطلب ذلك أيضًا إ�ادة سياسية قوية يمكن تع��زها 
بالحوا�ات المجتمعية �ين الدولة والقطاع الخاص والموظفين 
والمستفيد�ن المحتملين العاطلين عن العمل غير المساهمين 

باالشت�اكات وغيرهم من أصحاب المصلحة.

يمكن أن يستند إصالح ُنُظم الحماية االجتماعية إلى مدى نضج النظام 
الحالي، وإلى التجارب العالمية الغنية في بناء ُنُظم الحماية االجتماعية، 

وإلى تجارب التصدي لجائحة كوفيد-19. وتشمل هذه التجارب 
التش��عات، والمصادر المستدامة للتمو�ل، والتكنولوجيا واالبتكار، 

وتحسين التوّجه إلى المستفيد�ن، واالستحقاق الشامل للجميع (مثل 
بدل يقدم للجميع إلعالة الطفل أو ضمان الدخل األساسي)، 

والمؤسسات القوية والشفافة (المشت��ات العامة المفيدة، والحكومة 
المفتوحة، وتدا�ير مكافحة الفساد، وغيرها). وقد تشكل هذه األنواع 
من الب�امج الشاملة والدائمة خطوة رئيسية في االتجاه الصحيح نحو 

سياسات اجتماعية تغطي المستفيد�ن مدى الحياة.

ستكون هناك حاجة إلى فترة ا�تقالية �ين الُنُظم الحالية وتلك التي 
تّم إصالحها، وقد �تطلب تمويًال تضامنيًا لسد الفجوة. وفي الوقت 

نفسه، يمكن أن يساعد التخطيط للطوارئ في التصّدي لألزمات 
المحتملة في المستقبل.

يجب أن يشمل إصالح ُنُظم
الحماية االجتماعية: 

تفّوقت الدول العر�ية في استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتنفيذ 
ب�امج الحماية االجتماعية، وال سيما التحويالت النقدية التي ُأرسَلت 

إلى  المستفيد�ن في غضون أيام قليلة، من خالل منافذ أنشئت حديثًا 
لهذه الغاية، والمحافظ اإللكت�ونية، والتسجيل الرقمي. وقد ألهمت 

القيود االس�ثنائية التي فرضتها الجائحة االبتكا�ات في تصميم 
خدمات التعليم والصحة والحماية االجتماعية وتقديمها، ما حفظ 

الوصول إلى هذه الخدمات في ظ�وف صعبة للغاية، وسّهل توسيع 
نطاق التغطية بهذه الخدمات.

في العديد من البلدان العر�ية، ساعدت الجائحة في تحفيز وتوطيد 
الش�اكة والتعاون �ين مختلف أصحاب المصلحة. وتجلى ذلك على 
وجه الخصوص في التعاون �ين مختلف األط�اف الحكومية على 
الصعيد الوطني، ومشاركة واستخدام قواعد �يانات المستفيد�ن 

(السجل المدني، واإلحصاءات الحيوية، وقاعدة �يانات الض�ائب 
والتأمينات االجتماعية) والمنصات اإللكت�ونية مثل مواقع مشاركة 

ال�يانات �ين الكيانات الحكومية في مصر.

ولكن معظم تدا�ير االستجابة للجائحة كانت مؤقتة بط�يعتها، ومن 
غير المرجح أن تستمر وال أن تشكل حاف�ًا أو مساهمة كاف�ين لتحو�ل 
ُنُظم الحماية االجتماعية في المنطقة إلى ُنُظم مستدامة ومنصفة 

وشاملة للجميع وقائمة على االشت�اكات وتستمر مدى الحياة. 
وينبغي لهذه الُنُظم، في الحالة المثلى، أن �تطّور لتصبح استحقاقًا 

شامًال يتيح للجميع الحصول على الخدمات األساسية من دون أن 
�رتبط تقديم الخدمات باالشت�اكات وحدها.

استعاضت البلدان العر�ية عن وضع تش��عات جديدة، بآليات أخرى 
لتقديم حزم اإلنفاق، مثل األموال الخارجة عن المي�انية أو الم�اسيم 

التنفيذية. وقد سّهلت هذه التدا�ير اإلس�اع باإلنفاق على ب�امج 
الحماية االجتماعية، ولكنها في المقابل قّوضت آليات المساءلة في 

ق�ا�ات السياسات المالية في البلدان العر�ية.

التكنولوجيات المبتكرة التي استخدمتها
البلدان العر�ية في ب�امج الحماية االجتماّعية

التسجيل الرقمي  المحافظ اإللكت�ونّية

التش��عات  المصادر
المستدامة
للتمو�ل

االبتكار 
التكنولوجيا

االستحقاق الشامل للجميع

تحسين التوّجه إلى المستفيد�ن 

حّفزت الجاحة التعاون
�ين األط�اف الحكومّية

يجب أن �تطّور ُنُظم الحماية
االجتماعية لتصبح مستدامة

التحويالت النقدّية
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ألف.  مقدمة

منطقة الشرق األوسط هي المنطقة األكثر تفاوتًا في العالم. 
ففي عام 2016، بلغ دخل أغنى 10 في المائة و1 في المائة 

من السكان أكثر من 60 في المائة و25 في المائة من إجمالي 
الدخل في المنطقة، على التوالي1 والبلدان التي لديها أداء سيء 

في هذا المجال هي البلدان العربية الغنية بالسكان والفقيرة 
بالنفط، حيث تكاد مستويات التفاوت في الدخل تقارب المستويات 
في البرازيل وجنوب أفريقيا. وعلى الرغم من تزايد عدد اإلصالحات 

االجتماعية في العديد من بلدان المنطقة، فإن تجزؤ الخدمات 
الصحية، وضعف المؤسسات التعليمية، وعدم كفاية تدابير الحماية 

االجتماعية، والتفاوت االجتماعي، ما زالت مستمرة ومتفاقمة.

ومع أن المنطقة العربية شهدت تحسنًا كبيرًا في توسيع تغطية 
الحماية االجتماعية خالل السنوات القليلة الماضية، ال تزال 

العديد من الثغرات والتحديات قائمة. وعمومًا، ُتَعّد ُنُظم الحماية 
االجتماعية في المنطقة العربية مجّزأة، وتفتقر إلى الشمول 

والشفافية واالستثمار. وكان تسارع النمو السكاني، وزيادة الفقر، 
والسياق العالمي لرأس المال الحر، وتدفقات اليد العاملة الدولية، 

وهيمنة القطاع الخاص من العوامل التي قّوضت تطوير ُنُظم 
الحماية الوطنية.

وقد سّلطت استجابة الحكومات العربية لجائحة كوفيد-19 الضوء 
على هذه التفاوتات، حتى لو كانت بعض التدابير فعالة على 

المدى القريب. وأتاحت جائحة كوفيد-19 فرصة لتقييم إصالحات 
م من  السياسات االجتماعية السابقة وفعاليتها وتأثيرها، والتعلُّ

التجارب العالمية، ليس في معالجة تداعيات كوفيد-19 فحسب 
ولكن أيضًا في المجال األوسع لتدخالت السياسات االجتماعية.

وحققت البلدان العربية العديد من اإلنجازات من خالل استجابتها 
لكوفيد-19، ال سيما في مجال توسيع نطاق الحماية االجتماعية 
لتشمل المزيد من المستفيدين. وسّهل استخدام التكنولوجيا مثل 
المحافظ اإللكترونية والتسجيل الرقمي على نطاق واسع تقديم 
التحويالت النقدية. واسُتخدمت التكنولوجيا واالبتكار أيضًا للحد 
من أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية 

والتعليمية.

استند هذا التقرير إلى بحوث عملية في مجال السياسات من أجل 
دراسة وتقييم التفاعل بين أبعاد السياسات االجتماعية، والتجارب 
العالمية، واالستجابات اإلقليمية للجائحة في المنطقة العربية. 

ومن خالل االستفادة من إجراءات وأولويات مجموعة متنوعة من 

أصحاب المصلحة، يدعو التقرير إلى وضع سياسات لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة على نحو رشيد ومنهجي، ومكافحة عدم 

المساواة، ودعم األجندة الخاصة بعدم إهمال أحد.

باء.  الخطوط العريضة للتقرير

يتألف التقرير من الفصول التالية: يحدد الفصل 1 سياق 
السياسات االجتماعية العربية واإلطار المفاهيمي للتقرير. 
ويتناول، أواًل، الوضع الحالي في البلدان في جميع أنحاء 

المنطقة ويقدم لمحة عامة عن الجهود السابقة لمعالجة أوجه 
عدم المساواة. ويقدم أيضًا اإلطار المفاهيمي للتقرير الذي 
يستند إلى نهج مدى الحياة في وضع السياسات االجتماعية 
ودراسة الهيكلية المؤسسية لعمليات االستجابة لكوفيد-19 

في مجال الحماية االجتماعية. ويستند ذلك إلى تعاريف عملية 
للسياسات االجتماعية والحماية االجتماعية، وهي تعاريف 

واردة أيضًا في الفصول الالحقة. ويقدم الفصل 2 لمحة عامة 
عن االستجابة اإلقليمية لكوفيد-19. ويقّيم على نحو نقدّي أثر 

التدخالت والتدابير التي اّتخذتها الحكومات العربية للتصدي 
لجائحة كوفيد-19 في قطاعات الحماية االجتماعية. ويتضمن 
دراستي حالة عن مصر والمغرب. ويركز الفصل 3 على إعادة 
النظر في السياسات واالستدامة المالية وتخصيص الموارد، 
ويقّيم فعالية إعادة تخصيص الموارد واستدامتها بما يتجاوز 
التدابير المتخذة للتصدي لكوفيد-19. ويركز الفصل 4 على 

االبتكار في قطاعات مختلفة إقليميًا وعالميًا، ويتناول التفاعل 
بين تدخالت السياسات، واألطر التنظيمية والحوكمة األكثر 
فعالية، وتخصيص الموارد للتفكير في االبتكار المستقبلي 
الالزم في السياسات االجتماعية. والهدف من االبتكار هو 

حل مشاكل السياسات االجتماعية بفعالية أكبر في المنطقة 
العربية، نظرًا للصعوبة التي تواجهها العديد من البلدان في 

تحقيق التوازن بين اإلصالح المالي وفعالية الحماية االجتماعية 
وتغطيتها. ويلّخص الفصل 5 النتائج الرئيسية للتقرير من أجل 

اقتراح توصيات مبتكرة لضمان استجابة حكومية فعالة تضمن 
العدالة االجتماعية في أوقات األزمات.

جيم.  البيانات واألساليب

يستند التقرير إلى أدبيات وبحوث بيانات شاملة عن استجابات 
الحكومات العربية لكوفيد-19، فضاًل عن المؤشرات االجتماعية 
الرئيسية. ومصادر البيانات الرئيسية هي أداة اللجنة االقتصادية 
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واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( لمتابعة الحزم التحفيزية 
المنّفذة استجابًة لكوفيد-19 وبوابة بيانات اإلسكوا. وشملت 

بحوث األدبيات بيانات السياسات الحكومية المأخوذة من منصة 
ديفيكس )Devex( بشأن االستجابة لجائحة كوفيد-19 في جميع 
البلدان العربية، ومنشورات عالمية حديثة صادرة عن البنك الدولي 
ومركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل ومنظمة العمل 
الدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرى المعنّية. واستند التقرير 
أيضًا إلى مقابالت مع كبار مسؤولي الحماية االجتماعية في 
مصر والمغرب. وأخيرًا، اسُتخدَمت قاعدة بيانات منظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( إلثراء الفصل 5 
الذي يركز على االبتكار في مجاالت مختلفة.

اإلطار المفاهيمي دال. 

ينبغي مراعاة نقطتين رئيسيتين في ما يتعلق باإلطار 
المفاهيمي المستخَدم في هذا التقرير. أواًل، يعتمد اإلطار 
على النهج مدى الحياة، الذي يغلب على األدبيات الخاصة 
بالسياسات االجتماعية العالمية، والذي اسُتخدم لوضع إطار 

للمساعدة االجتماعية وللتدخالت المتعلقة بكوفيد-19. ويتميز 
هذا النهج بأنه يتيح مسحًا شاماًل للفئات السكانية المتأثرة 
بتقلبات الدخل والطوارئ التي تحدث في مسيرة الحياة 

البشرية. وبالتالي، يسّهل هذا النهج تحليل التدخالت الرامية 
إلى التصدي لكوفيد-19 من حيث التغطية األفقية والرأسية 
على حد سواء، حيث يكشف التقرير، وفقًا لتوفر البيانات، عن 

مدى زيادة عدد السكان المستفيدين من التدخالت و/أو اّتساع 
نطاق الفوائد المتاحة2.

ثانيًا، عند تصنيف التدخالت الرامية إلى التصدي لكوفيد-19، 
ال يعود النهج مدى الحياة كافيًا للتحليل. فمن أجل تقديم 

رؤى طويلة األمد بشأن اإلجراءات التي ينبغي اّتخاذها على 
مستوى السياسات، يلزم إجراء تحليل مؤسسي أو سياسي 
يوفر نظرة أعمق لإلصالحات المقبلة في ُنُظم السياسات 

االجتماعية في البلدان العربية. ولذلك، يعتمد التقرير على أطر 
السياسات االجتماعية، وفي المقام األول النهج القائم على 

الحقوق االجتماعية الذي يركز على ما سيترّتب على التدخالت 
الرامية إلى التصدي لكوفيد-19 من نتائج على مستوى إعادة 

التوزيع والمساواة. وسيتطلب ذلك النظر في اإلصالحات 
المؤسسية التي شهدتها البلدان حاليًا خالل الجائحة ومدى 
مساهمتها في تحفيز االنتقال نحو ُنُظم سياسات اجتماعية 

وحماية اجتماعية أكثر شمواًل )بما في ذلك "التوّجه إلى فئات 

محددة" في إطار النهج الشامل للجميع على النحو الذي 
دعا إليه خبراء في بلدان الدخل المنخفض والمتوسط(. ويرد 

أدناه عرض لمختلف عناصر النهج مدى الحياة ومنظور التحليل 
السياسي المؤسسي.

النهج مدى الحياة. 1

يهدف النهج مدى الحياة، الذي اعتمدته األمم المتحدة، إلى 
ضمان حصول جميع الناس على الحماية االجتماعية عند الحاجة 

في أي وقت خالل حياتهم، من الوالدة إلى الوفاة. ويجّسد 
هذا النهج أيضًا مبدأ عدم إهمال أحد على النحو المبين في 

خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ألنه يقلل من االستبعاد 
من االستحقاقات ومن االستبعاد االجتماعي ككل. والتصنيف 

الشائع لمراحل دورة الحياة هو ما يلي:

أ.  الحوامل والرضع )أول 1,000 يوم، من الحمل وحتى الثانية من 
العمر(.

ب.  األطفال )من الفئة العمرية 2-18 عامًا، وأحيانًا ُيفَصل األطفال 
الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام(.

ج.  الشباب )من الفئة العمرية 18-25، 18-30 أو 18-35 عامًا، حسب 
تعريف كل بلد(.

د.  سن العمل )من الفئة العمرية 18-60 أو 25-65 عامًا، وتختلف هذه 
السن أيضًا من بلد إلى آخر(.

هـ.  الشيخوخة )60 سنة وما فوق أو 65 سنة وما فوق، وترتفع هذه 
رات في سن التقاعد(. السن في بعض البلدان وفقًا للتغيُّ

وال بد من أن يلبي نظاٌم متكامل من السياسات االجتماعية 
)أي النظام الذي يوفر التغطية الشاملة لمدى الحياة ويرتبط 
بالخدمات االجتماعية األخرى( احتياجات جميع المقيمين من 

الخدمات االجتماعية األساسية. وُيعتبر النهج مدى الحياة مفيدًا 
ليس فقط ألنه يعزز مفهوم عدم إهمال أحد، بل أيضًا ألنه يتيح 

تصنيفًا منطقيًا لتدخالت السياسات االجتماعية وفقًا للفئة 
العمرية، مثل التغذية المدرسية لألطفال، والتأمين ضد البطالة 
للبالغين العاملين، والمعاشات التقاعدية لكبار السن، وغير ذلك.

التحليل المؤسسي السياسي. 2

الهدف من هذا المستوى من التحليل في التقرير هو 
التعّمق في دراسة عمليات صنع القرار الرئيسية التي تضعها 

الحكومات العربية خالل الجائحة، وما إذا كانت هذه العمليات 
تدل على إعادة هيكلة جوهرية للسياسات االجتماعية. وبما 
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أن معظم بلدان المنطقة العربية تضّم مجموعًة من الجهات 
الفاعلة في مجال السياسات االجتماعية والحماية االجتماعية، 

بما في ذلك الدولة والسوق والمجتمع المحلي والمجتمع 
المدني واألسرة، يسّلط التقرير الضوء على الجهات الفاعلة 

التي هي في الطليعة في مجال توفير االستحقاقات 
األساسية، ويحّلل ما إذا كانت التدخالت توفر منافع كافية. 
وسيساعد ذلك على تحليل العواقب المحتملة على التفاوت 

في الدخل والفقر على المدى الطويل.

هاء.   ُنُظم الحماية االجتماعية: 
السعي نحو المثالية

يسترشــد هذا التقرير بمفهومين أساســيين، هما السياســات 
االجتماعيــة والحمايــة االجتماعية. ُتعنى السياســات 

االجتماعيــة بالطــرق التــي تلبي بهــا المجتمعات في جميع 
أنحــاء العالم االحتياجات اإلنســانية من األمــن والتعليم 

والعمــل والصحــة والرفــاه3. ويتناول التقرير كيفية اســتجابة 
الــدول والمجتمعــات للتحديات الوطنيــة واإلقليمية 

والعالميــة المتمثلــة فــي التحديات االجتماعيــة الديمغرافية 
واالقتصاديــة والفقــر والهجرة والعولمة4.

ويمكــن تعريــف الحمايــة االجتماعية تعريفًا واســعًا بأنها 
مجموعــة البرامــج والتدخــالت المصممة لمنــع الفقر وقابلية 
التعــّرض للمخاطر واالســتبعاد االجتماعــي أو التخفيف من 

حدتهــا، وذلــك بدعم وحماية األفراد وأســرهم في حالة 
حــدوث صدمات ســلبية في الدخل، وتوفيــر إمكانية الحصول 
علــى الخدمــات االجتماعية األساســية. وتعتبر أدوات الحماية 
االجتماعيــة عنصرًا أساســيًا في سياســة الرعايــة االجتماعية5. 
وقد اتســع نطــاق أدوات الحماية االجتماعية في الســنوات 

األخيــرة، ولكن يمكــن تصنيفهــا عمومًا إلى ثالث فئات:

ُنُظــم التأميــن االجتماعي وخطط معاشــات التقاعــد الممولة من 	 
المســاهمات الطوعيــة أو اإللزامية للعمال )ومســاهمات أصحاب 

العمــل(. وهدفهــا الرئيســي هو التخفيف من أثــر الصدمات مثل 
البطالــة، والمشــاكل الصحيــة التي تحد من القــدرة على العمل، 
والمزيــد مــن التعديالت الدائمة في الدخل بســبب الشــيخوخة 
والتقاعــد. ويســهم األفراد أو أصحاب العمــل، طوال حياتهم 

العمليــة، بانتظــام في صنــدوق ويمكن أن يطالبوا باســتحقاقات 
فــي حالــة المــرض أو اإلعاقة أو اإلصابــة المهنية أو البطالة أو 

األمومــة أو عند التقاعد.

برامــج المســاعدة االجتماعيــة الممولة من المــوارد العامة )غير 	 
القائمــة على االشــتراكات(، والتحويــالت العينية أو النقدية. 

وهدفهــا هــو الحد مــن الفقر وتخفيف حدتــه، وتوفير الخدمات 
األساســية لألشــخاص الذين يعيشــون في حاالت الفقر والمعّرضين 
للمخاطــر، مثــل كبار الســن وذوي اإلعاقة وذوي الدخــل المنخفض. 

وبموجــب هــذه المخططات، يمكن أن تشــمل التحويــالت العينية 
تحويــل األغذيــة، أو اســتحقاقات الحد األدنــى للدخل، أو المنح 
الدراســية، أو بدالت الســكن، أو إعانات الســلع األساسية مثل 
الغــذاء أو النفــط والغاز. وتشــمل أيضًا الحصــول على الخدمات 
األساســية إمــا مجانًا أو بكلفــة منخفضة، مثــل الرعاية الصحية 

م هذه األنواع مــن المعونات إلى حد  والتعليــم والميــاه. وُتقــدَّ
ــُبل  كبير إلى فئات معينة من الســكان على أســاس الدخل والسُّ

االقتصاديــة أو الموقع أو الخصائص األســرية.

برامــج ولوائح ســوق العمــل المصممة لمســاعدة العاطلين عن 	 
العمــل فــي الوصول إلى ســوق العمــل وضمان الحد األدنى من 
المعاييــر فــي مكان العمل. وتشــمل هذه البرامــج واللوائح خطط 
العمــل واألشــغال العامة المدعومــة، وبرامج دعم العودة إلى 

العمــل، ودعــم أصحاب المشــاريع الصغيرة، والتمويــل البالغ الصغر، 
والتأميــن المتناهــي الصغر، وأنشــطة التنميــة المجتمعية6.

وتعتــرف صكــوك األمم المتحدة، مثــل اإلعالن العالمي 
لحقــوق اإلنســان والعهد الدولــي الخاص بالحقوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية، بالحمايــة االجتماعية 
كحــق من حقوق اإلنســان. وُتعتبر الحمايــة االجتماعية أداة 

رئيســية لمعالجــة الفقر المدقع واالســتبعاد االجتماعي، 
ولتعزيــز الكرامة اإلنســانية على امتــداد دورة الحياة. وعلى 
الــدول، في هذا الســياق، االلتــزام بتفعيل حق الناس في 
الحمايــة االجتماعيــة. وُتعتَبــر الحماية االجتماعية أساســية 

لتحقيــق خطــة عــام 2030. ومن خالل مســاهمتها في الركائز 
االجتماعيــة واالقتصاديــة للتنمية المســتدامة، تنعكس بشــكل 

مباشــر أو غير مباشــر في خمســة أهداف على األقل من 
أهداف التنمية المســتدامة الســبعة عشــر )اإلطار 1(.

وباإلضافــة إلى الحد مــن الفقر، ُتعتَبــر ُنُظم الحماية 
االجتماعيــة أساســيًة لمنع عودة الناس إلــى براثن الفقر 

طــوال دورة الحيــاة. وهذا يدعم مبــدأ األمم المتحدة 
األساســي المتمثــل في عدم إهمــال أحد، وهو ما يؤكد 
عليــه المقصــد 1.3 من أهداف التنمية المســتدامة، مع 

تســليط الضــوء، بصفــة خاصة، على االلتــزام العالمي بوضع 
حــدود دنيــا للحمايــة االجتماعية باعتبارها عنصرًا أساســيًا 
فــي نظــام الحمايــة االجتماعية لــكل بلد، من أجل ضمان 
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اإلطار 1.  أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها التي تشير على نحو 
مباشر أو غير مباشر إلى الحماية االجتماعية

المقصد 1.3 ― استحداث ُنُظم وتدا�ير حماية اجتماعية مالئمة على 
الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية 

واسعة للفق�اء والضعفاء بحلول عام 2030.

المقصد 3.8 ― تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من 
المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية 
الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة 

والميسورة التكلفة.

المقصد 5.4 ― االعت�اف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل 
المن�لي وتقد�رها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع 

سياسات الحماية االجتماعية وتع��ز تقاسم المسؤولية داخل األسرة 
المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني.

المقصد 8.5 ― تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق 
لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، 

وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030. (الحماية 
االجتماعية هي أحد الركائز األربع للعمل الالئق).

المقصد 10.4 ― اعتماد سياسات، وال سيما السياسات المالية وسياسات 
األجور والحماية االجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تد��جيًا.

مســتوى أساســي على األقل من الضمان االجتماعي 
للجميــع وتوســيع نطاق تغطيــة الحماية االجتماعية لتشــمل 

المستبعدين.

ف الحــدود الدنيــا للحماية االجتماعية وفقــًا للتوصية  وُتعــرَّ
202 )2012( الصــادرة عــن منظمة العمــل الدولية، التي 

ينبغــي للــدول بموجبها أن توفر اســتحقاقات الضمان 
االجتماعــي األساســية لجميــع المقيمين واألطفال على 

األقــل علــى النحــو المحدد في القوانيــن واللوائح الوطنية7. 
وينبغــي أن تشــمل الحــدود الدنيا للحمايــة االجتماعية على 
األقــل اســتحقاقات الضمان االجتماعي األساســية التالية8:

أ.  الحصــول علــى مجموعــة محددة وطنيًا من الســلع والخدمات، التي 
تشــكل الرعايــة الصحية األساســية، بما فــي ذلك رعاية األمومة، 

التــي تفــي بمعاييــر التوافر وإمكانية الوصــول والمقبولية 
والجودة.

ب.  ضمــان الدخــل األساســي لألطفال، على األقل على المســتوى 
األدنــى المحــدد وطنيــًا، إلتاحة الوصول إلى التغذيــة والتعليم 

والرعايــة وأي ســلع وخدمات أخرى ضرورية.

ج.  تأمين الدخل األساســي، على األقل على المســتوى األدنى 
المحــدد وطنيًا، لألشــخاص الذين هم في ســن العمــل ولكنهم غير 
قادريــن علــى كســب الدخل الكافي ال ســيما في حاالت المرض 

والبطالــة واألمومة واإلعاقة.

د.  تأمين الدخل األساســي، على األقل على المســتوى األدنى 
المحدد وطنيًا، لكبار الســن.

وقــد تطــّور تطبيــق الحماية االجتماعية على مّر الســنين 
ليشــمل توفير خدمات اجتماعية تّتســم إما بالشــمولية أو 

باالنتقائيــة مــن خــالل التوّجه إلى فئات معينــة. وعندما تكون 
الخدمات شــاملة، يســتفيد جميع الســكان من االســتحقاقات 

االجتماعيــة باعتبارهــا حقًا أساســيًا. أما بالنســبة للخدمات 
االجتماعيــة الموّجهــة إلــى فئات معينــة، تقتضي األهلية 

ــُبل المعيشــية من أجل  للحصــول عليهــا إجراء اختبار للسُّ
تحديــد الفئات األكثر اســتحقاقًا. ونادرًا مــا تكون أنظمة 

السياســات شــاملة تمامــًا أو موّجهة تمامــًا إلى فئات محددة، 
فهــي غالبــًا مختلطة9. وفــي الســبعينات والثمانينات من 

القــرن الماضــي، تحــّول العديد من البلــدان النامية بعيدًا عن 
السياســات االجتماعية الواســعة التي تركــز على المنافع 
الشــاملة )ولكنهــا غالبــًا ما تغطي جــزءًا صغيرًا فقط من 

الســكان( نحــو البرامج التــي تتطلب من المســتفيدين تلبية 
محددة10. معايير 

بيــد أن توجيــه الخدمــات االجتماعية إلــى فئات محددة أثبت 

أنــه ينطــوي علــى تحديات مختلفة، مثــل محدودية القدرة 

اإلحصائيــة علــى تحديد الفئات المســتحقة، وأخطاء االســتبعاد 

واإلدمــاج في إدارة البرامج، واألعباء اإلداريــة المكلفة 

والمرهقــة لتخطيــط وتنفيــذ هذه البرامج المســتهدفة. وقد 

اســُتخدمت برامــج الخدمات الموّجهــة إلى فئات محددة 

كشــكل من أشــكال المحســوبيات في بعض البلدان، 

واعُتبــرت أيضًا أداة انقســام فــي مجتمعات معينة، ال 

ســيما عندمــا ُنظر إلى بعــض الفئات على أنها غير مســتحقة 

لالســتفادة مــن برامــج معينة11. وكثيرًا مــا كان يطلق على 

هؤالء اســم "الوســط المفقود" وكانوا فقراء وبحاجة إلى 

الحمايــة االجتماعيــة. غيــر أنهم لم يســتفيدوا قط من برامج 

الحمايــة االجتماعيــة ألنهم لم يســتوفوا معاييــر األهلية التي 

وضعتهــا الحكومــة، بما في ذلك المؤشــرات الديمغرافية 

واالجتماعيــة واالقتصادية وغيرها.

وفــي ظل هــذه الظروف، يبدو أن هناك تحــواًل عالميًا في 

إعــادة التفكيــر في الخدمات الموّجهــة إلى فئات محددة 

نحو الدعوة إلى سياســات شــاملة مثل الدخل األساســي 

الشــامل12، وبدالت إعالــة الطفل الشــاملة، وإمكانية حصول 

الجميــع علــى الرعايــة الصحية، وغيرها. ومن شــأن برنامج 
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الحمايــة االجتماعيــة المثالــي، كما تتوخــاه األمم المتحدة، 
أن يتيــح للجميــع الوصول إلى الخدمات على أســاس 

الحقــوق، وفصل األهليــة للحصول علــى التأمين االجتماعي 
والرعايــة الصحيــة عن االشــتراكات أو المدفوعات. ووفقًا 

لمبــادئ حقــوق اإلنســان، يحق لكل شــخص، حتى لو كان غير 
قــادر على دفع األموال أو المســاهمة فيهــا، الحصول على 
اســتحقاقات مثــل البطالــة والرعاية الصحية على نحو مباشــر 

الدولة. من 

واو.  ُنُظم الحماية االجتماعية قبل 
جائحة كوفيد-19 في المنطقة 

العربية: الثغرات والتحديات

مع أن بلدانًا كثيرة في العالم شــهدت تحســينات كبيرة في 
توســيع نطاق تغطيــة الحماية االجتماعية، كان التقدم في 
بنــاء ُنُظم الحمايــة االجتماعية قبل الجائحة ال يزال متأخرًا 
في بلدان أخرى. وعلى الصعيد العالمي، أنشــأت العديد 

مــن بلدان الدخل المنخفض والمتوســط ُنُظمًا للحماية 
االجتماعية ووّســعت نطاق التغطية، مما أتاح حماية 45 
في المائة من ســكان العالم في مجال واحد على األقل 

من مجاالت سياســات الحماية االجتماعية. ومع ذلك، ظلت 
النســبة المتبقية من الســكان، وهي 55 في المائة، من دون 

حمايــة. وبحلــول عام 2017، كان 29 في المائة فقط من 
ســكان العالم يتمتعــون بإمكانية الوصول إلى أنظمة الضمان 
االجتماعي الشــاملة، في حين كان 71 في المائة من ســكان 

العالم مشــمولين جزئيــًا بأنظمة الضمان االجتماعي أو غير 
مشــمولين بها على اإلطالق13.

وفي الدول العربية، ال يتيح نقص البيانات ســوى إجراء 
تقييــم جزئي للتغطية الفعالــة للحماية االجتماعية14. بيد أن 
التقديرات تشــير إلى أن أقل من 30 في المائة من الناس 

في المنطقة العربية كانوا مشــمولين بأحد أشــكال الحماية 
االجتماعيــة قبــل جائحة كوفيد-1519. وعمومًا، كانت ُنُظم 

الحمايــة االجتماعية في المنطقــة العربية مجزأة وتفتقر إلى 
الشــمول والشفافية واالستثمار.

وترتبــط ُنُظم الحماية االجتماعية بالعقد االجتماعي الســائد. 
وتشــتهر الدول العربية خصوصًا باعتماد نوع من العقود 

االجتماعيــة التي توصف عمومًا بأنها "مقايضة اســتبدادية". 
واســتند هذا النوع من الترتيبات السياســية تاريخيًا إلى توفير 

الرعايــة الصحية والتعليم مجانــًا، وتوفير الوظائف الحكومية 
إلى جميع الخريجين، وتخفيض أســعار الســلع الضرورية مثل 

الخبــز والوقود، بفضل اإلعانــات، ولكن مقابل تقييد الحريات 
السياســية والمدنية، وتعود هذه الخدمات بالفائدة أساســًا 

على الطبقات الوســطى في المناطق الحضرية. ويدل 
اســتمرار ُنُظم الرعاية االجتماعيــة المنحازة لمصالح النخب 

السياســية والحضرية على أن األنظمة السياســية في هذه 
البلــدان لــم تتمكن مــن تقديم خدمات عالية الجودة في ظل 

تســارع النمو الســكاني وتزايد الفقر، وفي سياق عالمي 
يســوده رأس المال الحر وتدفقات اليد العاملة الدولية 

ويهيمــن عليه القطاع الخاص.

وقــد أعاقت جميع هذه العوامل فــي المنطقة برامج الحماية 
االجتماعية الوطنية التي تطبق مبادئ شــمولية السياســات 

االجتماعية، وال ســيما في ما يتعلق بإعانات الســلع األساسية 
أو الوقــود. وظل التركيز منصّبــًا على الحماية االجتماعية 
الموّجهــة إلى فئات معينة والقائمة على اختبار الُســُبل 
المعيشــية أو المتصلــة بالدخل، وكلها أمثلة على ُنُظم 

السياســات االجتماعية الموّجهة إلى فئات محددة. وفي 
حالــة ُنُظم التأميــن االجتماعي، مثل التأمين الصحي، فإن 
موظفي القطاع النظامي هم المســتفيدون الرئيســيون. 

وهم، على األرجح، من الذكور في ســن العمل ومقيمون في 
المناطــق الحضريــة. باإلضافة إلى ذلك، في مرحلة ما قبل 

الجائحة، لم تكن خطط معاشــات التقاعد تشــمل سوى ثلث 
القــوى العاملة فــي المنطقة العربية، وظل 70 في المائة 
من الشــريحة الخمســية للدخل األدنى بدون تحويالت لدعم 

الدخــل16. وفي معظــم البلدان، كان العمال الزراعيون، وعمال 
األســر المعيشــية والعائالت، والعمال المهاجرون األجانب 

أكبر المجموعات المســتبعدة قانونًا. ويطال االســتبعاد بحكم 
الواقــع جميع العمال الذيــن ال يملكون عقد عمل نظامي، 
أي القطاع غير النظامي بأكمله. ونظرًا الرتفاع مســتوى 

العمل غير النظامي، يقّدر في المتوســط أن حوالي 67 في 
المائــة من القوى العاملة في البلدان العربية، باســتثناء 

البلدان األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ال تســهم في 
الضمــان االجتماعي، وبالتالي فهي غير مشــمولة بأي نظام 
للمعاشــات التقاعديــة أو التأمين الصحي17. ويتعلق هذا األمر 

فــي الغالب بالعمال الزراعيين والعاملين لحســابهم الخاص 
في المؤسســات المتناهيــة الصغر والصغيرة وموظفيهم. 
وفــي دول مجلس التعــاون الخليجي، تغطي الُنُظم ذات 
الصلــة جميع المواطنيــن العاملين، وبالتالي تتعلق فجوة 

التغطية الرئيســية بالعمــال المهاجرين األجانب الذين يتعّرضون 
لالســتبعاد في أغلب األحيان.18
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ولطالما أنفقت الحكومات العربية الكثير على سياسات 
التخفيف من حدة الفقر على المدى القصير، بما في ذلك 

اإلعانات، التي ال تؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية 
طويلة األجل وتحفيز االستثمار االجتماعي، وال تعالج األسباب 

الهيكلية للفقر والتنافر االجتماعي. وفي الواقع، ثبت أن 
اإلعانات والمساعدات النقدية على حد سواء غير فعالة في 
التصدي للفقر المتزايد وعدم المساواة. فعلى سبيل المثال، 
تستولي الشريحة الخمسية األغنى بين السكان على إعانات 

الوقود ألنها تستهلك المزيد من الطاقة19. وبالمثل، تقع 
المباني السكنية المدعومة في أحياء الطبقة الوسطى في 

المدن الكبرى والتي تكون باهظة الكلفة بالنسبة للفقراء 
 في المدن20. وقد واجهت برامج المساعدات االجتماعية، 

وال سيما التحويالت النقدية، تحديات في التوّجه إلى السكان 
المحتاجين وشهدت مستويات مرتفعة من التجزؤ، حيث كان 

لكل برنامج أمواله الخاصة ونظامه الخاص باختيار الفئات 
المحددة والتوّجه إليها، وكانت إدارة هذه البرامج معقدة. 
وشّكلت برامج التحويالت النقدية الموسعة نوعًا من إصالح 

للحماية االجتماعية، وتوّجهت إلى المناطق الريفية والمناطق 
المهمشة. وعلى النقيض من البرامج التي رّكزت تاريخيًا على 
التوجه إلى فئات محددة، شملت البرامج الجديدة اختبارات 
للُسُبل المعيشية، التي اعتمدت إلى حد ما على مؤشرات 
تقريبية بسبب التحديات المتمثلة في عدم فعالية البيانات 
المتاحة وعدم كفاية القدرة على إجراء اختبار مباشر للُسُبل 

المعيشية. وكان يلزم أيضًا تنسيق التدخالت تنسيقًا جيدًا بين 
الوزارات ومختلف مستويات الحكومة. وكانت التحويالت 

النقدية المشروطة أساسية لإلصالحات في مصر والمغرب، 
وجرى التخطيط إلجراء إصالحات مماثلة في بلدان أخرى. 
ومنذ عام 2011، استمر االتجاه نحو إصالح الدعم ووضع 

برامج أوسع نطاقًا لتوفير المساعدة االجتماعية الموّجهة إلى 
فئات محددة في حين ال تزال البلدان تواجه عجزًا متزايدًا في 

الميزانيات وتضخمًا.

وفي هذا السياق، حدثت تغييرات ملحوظة في السياسات 
االجتماعية في الدول األعضاء في اإلسكوا في أعقاب 

األحداث السياسية التي شهدتها المنطقة العربية في عام 
2011. فقد كانت ردة فعل البلدان سريعة في تهدئة االستياء 

االجتماعي، وكثيرًا ما استخدمت أدوات الحماية االجتماعية 
لتحقيق اإلصالح الذي تأخر بعضه كثيرًا. وفي مجال الحماية 
االجتماعية، زاد العديد من البلدان اإلنفاق االجتماعي، مع 

أن أثر ذلك على الفقر وعدم المساواة ال يزال موضع نقاش. 
وشرع العديد من البلدان في إجراء تخفيضات كبيرة في 

إعانات األغذية والوقود لصالح توسيع نطاق التحويالت النقدية 

الموّجهة إلى فئات محددة. وأضاف بعضها إلى ُنُظم الحماية 
االجتماعية تحويالت نقدية مشروطة باإلضافة إلى المعاشات 

الجديدة أو المعدلة للشيخوخة والمنح المقدمة إلى ذوي 
اإلعاقة )كما في دول الخليج العربية واألردن والجمهورية 
العربية السورية ومصر مثاًل(. وفي جميع البلدان العربية، 

أدخَلت مجموعة من المنافع األخرى مثل المعاشات التقاعدية 
والرواتب واإلعانات والتحويالت، بما في ذلك التخفيضات 

الضريبية. وتفتقر برامج الحماية االجتماعية إلى االستثمار إلى 
جانب كونها مجزأة وغير شاملة. ويبين الشكل 1 حصة اإلنفاق 
االجتماعي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي. ويشير 

الرسم البياني إلى أن اإلنفاق على الحماية االجتماعية بلغ 
أعلى مستوياته في مصر )9.5 في المائة( واألردن )9 في 
المائة( والجزائر )8.9 في المائة( وتونس )7.5 في المائة(، 

في حين تمثل مستويات اإلنفاق االجتماعي في الجمهورية 
العربية السورية والسودان وقطر واليمن أقل من 2 في 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. ويقدم الشكل 2 مزيدًا 
من التفاصيل عن اإلنفاق على المساعدة االجتماعية حسب 

نوع البرنامج، ويبين اعتمادًا شديدًا على التحويالت النقدية غير 
المشروطة في جميع البلدان وعلى الدعم الغذائي والعيني 

في البلدان المتأثرة بالنزاعات مثل دولة فلسطين واليمن، 
ولكن أيضًا في مصر وموريتانيا. ويبين الشكل 3 النفقات 
الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي حسب 

البلدان وبالمقارنة مع المتوسطات دون اإلقليمية. وبالنسبة 
آلخر سنة متاحة )2018(، يتراوح اإلنفاق بين أدنى نسبة، 

وهي 1 في المائة في السودان، وأعلى نسبة وهي 4.4 
في المائة في الكويت، بمتوسط قدره 2.9 في المائة.
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الشكل 1.  نفقات الحماية االجتماعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي )باستثناء الصحة(، استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة

.https://data.unescwa.org/portal/e68647fb-ea6d-488d-a6f5-2024b080c2cc  :المصدر

الشكل 2.  اإلنفاق حسب نوع برنامج المساعدة االجتماعية ، للعام األخير )النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

.https://data.unescwa.org/portal/e68647fb-ea6d-488d-a6f5-2024b080c2cc :المصدر
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الشكل 3.  اإلنفاق الحكومي على الصحة ، 2018-2015 )النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

.https://data.unescwa.org/portal/8c972cac-a80c-4bd4-8208-74c6a092e225  :المصدر

ُيعتبر هذا الرقم معتداًل نسبيًا مقارنة بالمتوسط العالمي الذي 

بلغ 5.87 في المائة في العام نفسه. وعمومًا، كان اإلنفاق 

الحكومي على الصحة في المنطقة خالل الفترة -2015

2018 ثابتًا نسبيًا )حوالي 3 في المائة(. ويشهد العراق 

والكويت إنفاقًا ملحوظًا مع ارتفاع اإلنفاق على الصحة من 

0.7 في المائة إلى 2 في المائة في العراق ومن 3.4 في 

المائة إلى 4.4 في المائة في الكويت. وشهد السودان 

أكبر تراجع في اإلنفاق الذي انخفض من 2.2 في المائة 

إلى 1 في المائة. وهذا يدعو إلى زيادة اإلنفاق على الصحة 

في السياسات العامة بهدف توفير خدمات صحية محّسنة، 

وهو أمر ضروري، ال سيما في ظل ارتفاع الفقر والبطالة في 

المنطقة.

وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن الدولة ليست المزّود 
الوحيد لبرامج الحماية االجتماعية في المنطقة العربية. 
فالسياسات االجتماعية في الدول العربية تقوم على 

مجموعة من المؤسسات التي ترّكز عمليًا على أنواع محددة 
من برامج الرعاية االجتماعية، وهذه المؤسسات هي: الدولة 
واألسرة والسوق والمجتمع. ويرتبط تقسيم األدوار هذا أيضًا 

بشرائح سكانية محددة. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يتم 
تغطية العمال النظاميين في المدن بُنُظم التأمين االجتماعي 

الحكومية أكثر من العمال الريفيين غير النظاميين. والنمط 
العام في البلدان العربية هو أن تشرف مؤسسات الدولة على 
ُنُظم التأمين االجتماعي المتصلة بالعمل النظامي، وال سيما 
العاملين في القطاع العام الذين يحصلون على استحقاقات 

عامة. وتميل الدولة أيضًا إلى أن يكون لديها ُنُظم للتعليم 
العام والصحة العامة. وفي حالة الرعاية الصحية، قد تعتمد 

الُنُظم في كثير من األحيان على الشراكات مع مقدمي 
الرعاية الصحية من القطاع الخاص. وفي الواقع، ُيعتَبر نمو 

خدمات التأمين الصحي والرعاية الطبية التي يقدمها القطاع 
الخاص في المنطقة ناجمًا إلى حد كبير عن غياب المرافق 
الحكومية أو انعدام الثقة فيها. وُيالَحظ هذا األمر بشكل 

أوضح في اقتصادات السوق غير المنظمة مثل لبنان.

ولطالما اضطلعت األسر النواة واألسر الممتدة بدور رئيسي 
في الدعم االجتماعي، وال سيما في رعاية المعالين مثل 
األطفال الصغار أو األقارب المسنين أو ذوي اإلعاقة في 
األسرة. إنما يتعرض نموذج الرعاية االجتماعية القائم على 

األسرة لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة 
وضرورة أن يكسب أفراد األسرة لقمة العيش في كثير 

من األحيان عن طريق العمل في أكثر من وظيفة واحدة، 
مما يقلل من احتمال تقديم الرعاية األسرية لألطفال وكبار 
السن، أو ينبغي توفير دخل إضافي لمساعدة أفراد األسرة 

المحتاجين. وفي هذا الصدد، هناك أدبيات متزايدة عن التوازن 

https://data.unescwa.org/portal/8c972cac-a80c-4bd4-8208-74c6a092e225
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بين العمل والحياة األسرية وحالة األسر المعيشية التي تعيلها 
إناث، والتي تضررت بشكل خاص من الفقر بسبب استمرار 

نموذج السياسات االجتماعية القائم على المعيل الذكر في 
البلدان العربية.

ويمكن القول إن أهم مصدر للرعاية االجتماعية غير الحكومية 
للسكان المعّرضين للمخاطر، وال سيما العاملين في القطاع غير 
النظامي، هو منظمات الرعاية الدينية. وينطبق هذا على جميع 

المجتمعات في المنطقة العربية. وقد يكون لدى منظمات 
الرعاية االجتماعية الكبيرة، مثل كاريتاس، ميزانيات بعشرات 
الماليين )من الدوالرات( وقد تصل إلى عشرات اآلالف من 

المستفيدين. وظلت هذه المنظمات تعمل لعقود حتى أصبحت 
راسخة في مجتمعاتها. وكثيرًا ما تكون مرتبطة بشبكات أكبر من 
المدارس والمستشفيات. ومع أنها قد تفرض رسومًا على بعض 
خدماتها، تقدم خدمات نقدية وعينية إلى الذين يعانون من الفقر 

المدقع. وتميل الجماعات الدينية إلى االعتماد على األنشطة 
الدينية الرئيسية لجمع التبرعات، كما هو الحال خالل شهر رمضان، 
أو تسترشد بالتعاليم الدينية بشأن دفع الزكاة، ومساعدة األيتام، 
ودعم األسرة كوحدة أساسية في المجتمع. وفي المجتمعات 

الطائفية مثل العراق ولبنان، غالبًا ما ترتبط منظمات الرعاية 
االجتماعية بالزعماء واألحزاب الدينية والسياسية، وبالتالي، تعمل 
على ترسيخ االنقسامات االجتماعية حتى لو كانت تقدم خدمات 

إلى المحتاجين أو من هم خارج طائفتها.

قدم هذا الفصل لمحة عامة عن اإلطار المفاهيمي الذي يوجه 
هذا التقرير وعن سياق السياسات االجتماعية الذي سيتم من 

خالله تقييم التدخالت الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19. 
ومن خالل الجمع بين النهج مدى الحياة وتحليل كيفية تقديم 

الحماية االجتماعية من الناحية المؤسسية، سيقّيم التقرير مدى 
إمكانية إجراء إصالحات أكثر جوهرية. ويوفر هذا التحليل الصورة 

األكثر شمواًل لسياسات الحكومة من أجل تلبية االحتياجات 
المتغيرة للمواطنين والمقيمين في البلدان العربية وتفعيل 

حقوقهم االجتماعية. ويعكس النهج مدى الحياة هدف 
السياسات االجتماعية المتمثل في دعم الرعاية االجتماعية 

للسكان منذ الوالدة وحتى الوفاة، من خالل تحليل التقلبات 
في الدخل عبر مختلف مراحل حياة الرجال والنساء واألطفال. 

ومن خالل إدراج تحليل دورة الحياة في دراسة النواحي 
السياسية والمؤسسية لسياق السياسات االجتماعية في البلدان 

العربية، من الممكن أن نفهم على نحو أفضل الطريقة التي 
يمكن أن تعتمدها الحكومات وجماعات المجتمع المدني 

لمعالجة الثغرات والتحديات في ُنُظم الحماية االجتماعية خالل 
جائحة كوفيد-19 وفي فترة التعافي.

وقد أظهرت اللمحة العامة في هذا الفصل أن ُنُظم الحماية 
االجتماعية في المنطقة العربية مجزأة وتفتقر إلى الشمول 
واالستثمار. وهذا ليس إال نتاج العقد االجتماعي السائد الذي 

استفادت منه أساسًا الطبقة الوسطى في المدن. وفي 
كل مجموعة بلدان في المنطقة، تختلف معدالت اإلنفاق 
االجتماعي العام اختالفًا كبيرًا حسب البلدان لكّنها أقل من 

المتوسط العالمي في جميع البلدان العربية.
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االستجابات اإلقليمية لجائحة 

كوفيد-19 من منظور الحماية 
االجتماعية
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رسائل أساسية

في المنطقة العربية، كشفت االستجابة لجائحة 	 
كوفيد-19 من منظور الحماية االجتماعية عن إرادة 

سياسية قوية تجّلت في توجيه قدر كبير من األموال إلى 
تلبية احتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، وفي تعزيز 
التضامن االجتماعي من خالل إنشاء صناديق التضامن 

واستخدامها على نحو مبتكر، األمر الذي جذب المساعدات 
من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين لتغذية هذه 

البرامج الحكومية للحماية االجتماعية.

رغم الجهود المبذولة خالل الجائحة لتعزيز برامج الحماية 	 
االجتماعية، كانت التغطية العامة بهذه التدخالت في بلدان 

المنطقة )باستثناء المغرب( منخفضة. ولم تكن المنافع 
المقدمة من خالل هذه التدخالت، كنسبة مئوية من إنفاق 
األسر المعيشية ودخلها، كافية لتلبية احتياجات األسر في 

العديد من البلدان مثل األردن وتونس والعراق.

من شأن الخدمات العينية والمشتريات العامة أن تكون أكثر 	 
مالءمة لتحّمل أثر التقلبات في سالسل التوريد واألسعار، التي 

يمكن أن تخفف من فعالية المساعدات النقدية )كما في 
لبنان، مثاًل(.

فــي المنطقــة العربية، هنــاك العديد من التحويالت 	 
النقديــة المشــروطة بتوفر خدمــات التعليم والصحة 

العامــة والصحــة اإلنجابية. وال بــد من إعادة النظر في 
هذه الشــروط في أوقات األزمات. على ســبيل المثال، 

واســتنادًا إلى مبدأ التغذية المدرســية في المنزل، اســتمر 
األطفــال خــالل هذه الجائحة فــي تلقي وجبات الطعام 
فــي أيام الدراســة على الرغم مــن أنهم لم يذهبوا إلى 

المــدارس، ممــا قلل إلى حــد كبير من انعدام األمن 
الغذائــي وأثــره التغذوي. ومن شــأن هذا المبدأ أن يعّزز 

النهــج مــدى الحياة إزاء اإلصالحات، ويضمن اســتمرار توفير 
الطعــام المغــذي لألطفال الذين يعانون من ســوء التغذية 

والمعرضيــن للمخاطر على مدار الســنة.

يؤثر توجيه الخدمات إلى فئات محددة على إدراج النهج 	 
مدى الحياة )المؤشرات االجتماعية الديمغرافية أو 

االقتصادية( في تدابير االستجابة لجائحة كوفيد-19. وفي 
بعض البلدان في المنطقة العربية، أسفرت إعادة حساب 

النقاط الفاصلة في معايير األهلية عن نتائج إيجابية، 
واستفاد المحتاجون بدرجة أكبر من برامج المساعدة 

االجتماعية الحكومية.

قد تتمكن الحكومات من االستفادة من جميع البرامج في 	 
آٍن واحد لزيادة فعالية االستجابة لجائحة كوفيد-19.

شهدت فترة الجائحة تحّواًل في السياسات، من استهداف 	 
أفقر السكان فحسب إلى شمول شريحة "الوسط 

المفقود" مثل العمال غير النظاميين، الذين لم يحصلوا في 
 من استحقاقات الحماية االجتماعية  أغلب األحيان على أيٍّ

حتى قبل تفشي الجائحة لعدم اعتبارهم مؤهلين لذلك 
)مثلما حصل في األردن ومصر والمغرب(. وقد سّلطت 

الجائحة الضوء على ما كان قائمًا قبل الجائحة من تحديات 
هيكلية ترتبط بإهمال الحقوق االجتماعية لهذه المجموعة 
من العمال. ويجري حاليًا وضع خطط إصالحية في بعض 
البلدان العربية لمواجهة هذا التحدي الهيكلي بما يسهم 

في اتباع نهج أشمل لمدى الحياة.

تفّوقت الدول العربية في استخدام التكنولوجيا المبتكرة 	 
في تقديم برامج الحماية االجتماعية، وال سيما التحويالت 

النقدية التي ُأرسَلت إلى المستفيدين في غضون أيام 
قليلة، من خالل منافذ ُأنشئت حديثًا لهذه الغاية، والمحافظ 

اإللكترونية، والتسجيل الرقمي.

ساعدت الجائحة في تحفيز وتوطيد الشراكة والتعاون 	 
بين مختلف أصحاب المصلحة. وتجلى ذلك خصوصًا في 

التعاون بين مختلف األطراف الحكومية على الصعيد 
الوطني، ومشاركة واستخدام قواعد بيانات المستفيدين 

)السجل المدني، واإلحصاءات الحيوية، وقاعدة بيانات 
الضرائب والتأمينات االجتماعية( والمنصات اإللكترونية مثل 
مواقع مشاركة البيانات بين الكيانات الحكومية في مصر.
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الشكل 4.  حاالت اإلصابة المؤكدة بكوفيد-19 حسب المناطق التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حتى 20 تموز/يوليو 2021 )بالماليين(
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ألف.  مقدمة

أسفرت جائحة كوفيد-19 والتدابير التي اتخذتها الحكومات 
الحتواء انتشارها عن سلسلة من الصدمات التي أثرت على 

مئات الماليين من الناس. وبحلول 20 تموز/يوليو 2021، كان 
هناك 190 مليون حالة إصابة مؤكدة و4.1 مليون حالة وفاة 
بسبب كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم21. ومع أن معظم 
الحاالت كانت في األمريكتين وأوروبا )123.3 مليون حالة(، 

لم تنُج أي منطقة أخرى، وُسّجلت 11.9 مليون حالة في 
منطقة شرق البحر األبيض المتوسط بحلول تموز/يوليو 2021 

)الشكل 4(22.

وشملت استجابات الحكومات للجائحة فرض قيود على تنقل 
البشر والنشاط االقتصادي، ما سبب خسائر كبيرة في الدخل 
على جميع المستويات، من المستوى العالمي إلى مستوى 

األسرة المعيشية. وقّوضت الجائحة الصحة وُسُبل العيش 
واألمن الغذائي وفرص الحصول على الخدمات، وكانت الفئات 

األفقر هي األشد تضررًا. وعلى الصعيد العالمي، تضررت 
االقتصادات بشدة من الجائحة. وتواجه المنطقة العربية صعوبة 
في التعامل مع مثل هذا الوضع المأساوي في األسواق حيث 

تفاقمت العقبات القائمة في سوق العمل.

وما ما يقرب من ثلث السكان العاملين في المنطقة 
معّرضون للتسريح أو لخفض أجورهم و/أو ساعات عملهم 

بسبب الجائحة، وقد بلغت نسبة ساعات العمل التي ُفقَدت 

في الربع الثالث من عام 2020، حسب التقديرات، 12.8 في 
المائة وهو ما يعادل 15 مليون وظيفة بدوام كامل23.

باء.  االستجابات العالمية واإلقليمية 
من منظور الحماية االجتماعية

في العقود األخيرة، جرى التخفيف جزئيًا من ارتفاع مستويات 
التفاوت ومن التحول نحو السياسات االقتصادية الليبرالية 

الجديدة في جميع أنحاء العالم من خالل توسيع ُنُظم الحماية 
االجتماعية التي تغلب عليها المساعدة االجتماعية في بلدان 
الدخل المنخفض والمتوسط، ومخططات التأمين االجتماعي 

في البلدان المرتفعة الدخل. وفي هذا السياق، أسهمت 
الحماية االجتماعية في استجابة السياسات االجتماعية 

لكوفيد-19 بطريقة قد تكون إيجابية. فمن ناحية، نظرًا لزيادة 
المشّقات بسبب عمليات اإلغالق التي فرضتها الحكومات 

وأدت إلى تقييد النشاط االقتصادي وإحداث بطالة جماعية 
)مؤقتة(، شعرت هذه الحكومات بالتزامها بدعم الدخل 

لتعويض المواطنين المتضررين عن دخلهم المفقود. ومن 
ناحية أخرى، لدى معظم البلدان مجموعة من الصكوك، في 
شكل أدوات وآليات لتوفير الحماية االجتماعية، يمكن تعبئتها 

لتقديم الدعم.

وقد قدمت البلدان المرتفعة الدخل الحماية من البطالة 
والمساعدة االجتماعية من خالل البرامج القائمة، في حين 

.WHO, n.d :المصدر
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الشكل 5.  توزيع تدابير الحماية االجتماعية في الدول العربية، حسب المناطق، 2021 )النسبة المئوية(

.http://tracker.unescwa.org :المصدر
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لجأت البلدان المنخفضة الدخل التي لديها ُنُظم أقل تطورًا 
في مجال الحماية االجتماعية إلى أساليب اإلغاثة اإلنسانية 
أو وضعت مخططات مؤقتة لتوفير المساعدة االجتماعية، 
وذلك بدعم دولي في كثير من األحيان. وفي جميع أنحاء 

العالم، نفذت الحكومات بسرعة تدخالت في مجال الحماية 
االجتماعية لالستجابة لكوفيد-19 خالل عام 2020. وبحلول 
أيار/مايو 2021، زاد عدد تدخالت الحماية االجتماعية أكثر 

من عشرة أضعاف، من 103 إلى 1,850 خالل الفترة نفسها. 
وتجاوز مجموع المستفيدين 1.2 مليار شخص24.

وعند تصنيف استجابات الحماية االجتماعية حسب فئة الدخل، 
يتبين أن البلدان المرتفعة الدخل قد اعتمدت في أغلب 

األحيان برامج التأمين االجتماعي وسوق العمل النشطة، 
في حين كانت البلدان المنخفضة الدخل أكثر مياًل لتوفير 

المساعدة االجتماعية. واستثمرت حكومات كثيرة، وال سيما 
في بلدان الدخل المتوسط األعلى والبلدان المرتفعة الدخل، 

في مخططات استبقاء الموظفين في عملهم عن طريق 
تقديم حوافز ألصحاب العمل لالحتفاظ بالعمال بداًل من 

تقليص عددهم، ووّسعت بلدان متنوعة مثل أيرلندا وفيتنام 
وكوستاريكا وناميبيا )والكثير من البلدان األخرى( استحقاقات 

البطالة لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من العمال 
غير المؤهلين طوال فترة اإلغالق الوطني25.

والتفسير المعقول لهذا النمط هو تبعية المسار. ففي البلدان 
المرتفعة الدخل، تعمل نسب أعلى من القوى العاملة في 
القطاع النظامي وتسهم في التأمين االجتماعي )وال سيما 

استحقاقات البطالة(، مما أتاح للحكومات أن تبني على 
هذه المخططات. أما في البلدان المنخفضة الدخل، فيعمل 

معظم العاملين لحسابهم الخاص )مثل صغار المزارعين( أو في 
القطاع غير النظامي )مثل تجار الشوارع(، ولذلك ال يحصلون 
على التأمين االجتماعي، ولدى حكوماتهم خيارات قليلة 

باستثناء تقديم المساعدة االجتماعية.

ويمكــن تجميع الدعم المالي للحمايــة االجتماعية عندما ُتتَخذ 
على مســتوى السياســات تدابير متصلة بالمساعدة االجتماعية 
والقــروض والمزايا الضريبيــة والتأمين االجتماعي والتدخالت 

في ســوق العمل. وُيذَكر أن تدابير المســاعدة االجتماعية 
مّثلت الحصة الرئيســية من تدخــالت الحماية االجتماعية الرامية 
إلــى التصدي لكوفيد-19 فــي العالم وفي المنطقة العربية، 

وبلغت نســبتها 50 في المائــة تقريبًا من تدخالت الحماية 

http://tracker.unescwa.org
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والمناطق، الدخل  فئات  حسب  لكوفيد-19،  االستجابة  إلى  الرامية  االجتماعية  الحماية  تدابير  على  اإلنفاق  من  الفرد  نصيب     .6  الشكل 
2020 )دوالر(
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االجتماعيــة. وفي جميــع البلدان العربية، كانت تدخالت 
المســاعدة االجتماعية أكثر انتشــارًا في أقل البلدان نموًا 
حيــث بلغت 62.5 في المائة مــن الدعم المتصل بالحماية 

االجتماعية، في حين شــهدت بلــدان مجلس التعاون الخليجي 
النســبة األعلى من برامج ســوق العمل النشطة )الشكل 5(. 

واعتمــدت البلدان ذات الحيــز المالي المحدود على تدابير 
مثل اإلعفاءات من ســداد فواتير المرافق العامة، وخفض 

الرســوم الحكومية، واإلعانات المقدمة لإلســكان، في شكل 
إيــرادات حكومية متنازل عنها بداًل من المســاعدة النقدية من 

الخزانة26.

ومع أن معظم البلدان في العالم نفذت تدخالت لالستجابة 
لكوفيد-19، تختلف نسبة الحماية إلى دخل الفرد اختالفًا 

كبيرًا بين البلدان وعبر المناطق، وترتبط بشكل أساسي بتوفر 
الموارد الوطنية. وأنفقت المنطقة العربية 0.5 في المائة من 
دخل الفرد، وهو ما يماثل تقريبًا إنفاق أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى وشرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا، مقارنة 

بالمتوسط العالمي البالغ 1 في المائة من دخل الفرد. وكانت 
حصة أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية أعلى من المتوسط 
العالمي، حيث بلغت 1.4 و2.5 في المائة على التوالي 

)الشكل 6(.

والجدير بالذكر أن تنفيذ معظم هذه التدخالت كان لفترة 
قصيرة، أي ثالثة أشهر فقط في المتوسط27. ومع أنها تشبه 

برامج الحماية االجتماعية، كانت في الواقع تدابير إغاثة 

طارئة. ومن ناحية أخرى، وإلى جانب االستجابة الفورية من 
خالل البرامج، حّثت جائحة كوفيد-19 على مناقشة السياسات 

العامة وإجراء إصالحات للسياسات االجتماعية في بعض 
البلدان، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسينات دائمة في ُنُظم 

الحماية االجتماعية. وأدخلت إسبانيا نظام الحد األدنى 
المضمون للدخل الذي يوسع نطاق التغطية لتشمل العمال 
ذوي الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل. وفي حاالت 
قليلة )هونغ كونغ وصربيا وسنغافورة وتوفالو والواليات 

المتحدة(، قدمت الحكومات مبالغ نقدية مدفوعة مرة واحدة 
لجميع السكان، مما فتح المجال لمناقشة إدخال الدخل 

األساسي الشامل وإعادة التفاوض على العقد االجتماعي. 
وتنظر جنوب أفريقيا في تنفيذ خطة لدعم الدخل األساسي 
لجميع العاطلين عن العمل ولذوي الدخل المنخفض الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و59 سنة. ويمكن أن يكون تقديم 

الحماية االجتماعية وسيلة للتعبير عن النية في االنطالق وبناء 
عناصر العقد االجتماعي ودعم التماسك االجتماعي28.

جيم.  التدخالت االجتماعية خالل 
جائحة كوفيد-19 29

استجابًة لآلثار االقتصادية الثانوية لكوفيد-19، نفذت 
الحكومات مجموعة من التدخالت المصنفة وفقًا ألداة 

متابعة الحزم التحفيزية المنّفذة استجابًة لكوفيد-19، 
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التابعة لألمم المتحدة والمرصد العالمي الستجابات سياسة 

الحماية االجتماعية )المرفق(، اللذين يقّيمان جميع التدخالت 

الحكومية أثناء الجائحة. وتماشيًا مع مشروع األمم المتحدة 

العالمي الذي تقوده اإلسكوا واللجان اإلقليمية األربع 

األخرى، ال تقتصر التدخالت الحكومية على فئات الحماية 

االجتماعية الثالث على النحو المحدد في الفصل 1، بل تشمل 

أيضًا تدخالت أوسع نطاقًا تتجاوز نطاق الحماية االجتماعية 

وتعريفها. وتحدد أداة التتبع الفئات السبع التالية: المساعدة 

االجتماعية، والقروض والمزايا الضريبية، والتأمين االجتماعي، 

وأسواق العمل، والدعم المرتبط بالصحة، ودعم السياسات 

المالية، ودعم السياسات العامة. وتتناول الفقرات التالية 

بإيجاز بعض هذه التدابير وفئاتها الفرعية المختارة )المرفق(.

إنشاء صناديق المساعدة االجتماعية. 1

أنشأت عدة حكومات صناديق خاصة لجمع موارد مخّصصة 

للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19. وعادة ما يتم تمويل 

هذه الصناديق على نحو مشترك، مع الحصول على تبرعات 

من القطاع الخاص واألفراد باإلضافة إلى رأسمال أولي من 

الحكومة. وفي المغرب، ولتشجيع مساهمات المواطنين 

والقطاع الخاص، ُأعفيت التبرعات المقدمة إلى صناديق 

اإلغاثة المتعّلقة بكوفيد-19 تمامًا من الضرائب.

المساعدة االجتماعية: التحويالت النقدية. 2

جاء التدخل األكثر انتشارًا لحماية األفراد من صدمات الدخل 

المرتبطة بكوفيد-19 في شكل تحويالت نقدية لتعويض 

األسر المعيشية عن الدخل المفقود وتمكينها من شراء الغذاء 

والضروريات. وتّتخذ هذه التدخالت أشكااًل متعددة، وُتَعّد اثنتان 

منها من آليات "االستجابة للصدمات"، أي هما مخّصصتان 

لزيادة الفوائد للمستفيدين الحاليين )التوّسع الرأسي( وتسجيل 

مستفيدين جدد في البرامج القائمة أصاًل )التوّسع األفقي(. 

وُوضَعت للفئات المعّرضة للمخاطر برامج جديدة للتحويالت 

النقدية الخاصة بكوفيد-19. ويمكن للبرامج التي تتضمن توسيع 

نطاق التغطية أن تسهم في تحقيق نهج أكثر شمواًل لمدى 

الحياة إذا أصبحت دائمة ومرتبطة بمجموعة ديمغرافية )مثل 

البالغين العاملين( أو بظروف الحياة الشائعة )مثل الوالدة( التي 

لم تكن مشمولة من قبل في إطار نظام الحماية االجتماعية. 

وتتيح أزمة كوفيد-19 النظر في ما فعلته الحكومات العربية 

لتخفيف األثر االجتماعي واالقتصادي للجائحة وما إذا كان 

لهذه اإلصالحات مجال لتصبح دائمة.

 اآللية األولى لالستجابة للصدمات: زيادة الفوائد أ. 
)التوّسع الرأسي(

تشمل زيادًة في ُنُظم الرعاية االجتماعية القائمة. ففي العراق، 
تلّقى 600,000 شخص من المستفيدين المسّجلين في برنامج 
شبكة األمان االجتماعي دفعة إضافية لمرة واحدة. غير أن هذا 

ال يعزز األهداف الهيكلية الطويلة األجل للنهج مدى الحياة وفقًا 
لإلطار المفاهيمي المحدد لهذا التقرير.

 اآللية الثانية لالستجابة للصدمات: المستفيدون الجدد 	. 
)التوّسع األفقي(

يمكن توسيع نطاق المخططات القائمة لتشمل أسرًا معيشية 
جديدة معّرضة للمخاطر، ولو مؤقتًا، لمساعدتها على النجاة من 
الجائحة وعواقبها. وفي المغرب، يمكن لألسر الفقيرة التي ال 

تستفيد من نظام التأمين الصحي أن تسّجل نفسها على اإلنترنت 
وتطالب بدعم نقدي من الدولة. وفي مصر، تم توسيع نطاق 

تغطية برنامجين كبيرين للتحويالت النقدية، هما تكافل وكرامة، 
لكي يشمال األسر األكثر عرضة للمخاطر. ويمكن لهذه الخطوات 

أن تعزز النهج مدى الحياة ألنها تلبي احتياجات األسر.

 برامج جديدة للتحويالت النقدية )الموّجهة إلى الفئات 	. 
المعّرضة للمخاطر(

وضعت عدة حكومات برامج مخّصصة للتحويالت النقدية من 
أجل توفير دعم مؤقت لدخل األسر المعيشية التي باتت معّرضة 

للمخاطر بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على 
تنقلها وُسُبل عيشها. وكانت هذه الفئات مستبعدة أو مهمشة 
في السابق، مثل العاملين في القطاع غير النظامي )المغرب(، 

وذوي اإلعاقة والمشّردين )تونس(. ويمكن لهذه البرامج أن 
تعزز النهج مدى الحياة ألنها تلبي احتياجات البالغين العاملين 

والمستبعدين، والفئات المعرضة للمخاطر.

3. المساعدة االجتماعية: اإلعفاء من فواتير المرافق 
العامة

يتمثل أثر اإلعفاءات في زيادة الدخل المتاح لألسر المستفيدة. 
وقد عّلقت بلدان كثيرة مؤقتًا دفع الرسوم لقاء خدمات 

المرافق التي تقدمها الحكومة - وال سيما الكهرباء والمياه، 
وذلك لصالح جميع المواطنين في بعض الحاالت، ولصالح 

الفئات االجتماعية الفقيرة والمعّرضة للمخاطر في الكثير من 
األحيان. ونتيجة لذلك، تحصل هذه األسر على المياه والكهرباء 

مجانًا، وعادة لمدة شهرين إلى ثالثة أشهر.
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المساعدة االجتماعية: التحويالت العينية )نقل األغذية(. 4

ُيعتَبر األمن الغذائي مشكلة رئيسية في المنطقة العربية. 

وقد اعتمدت استراتيجيات مختلفة خالل الجائحة، مثل دعم 

المواد الغذائية وتوصيلها مباشرة إلى األسر المعيشية 

المستهدفة، وأحيانًا بدعم من وكاالت مثل برنامج األغذية 

العالمي. ففي السودان، بيعت سلل غذائية أساسية لألسر 

الفقيرة بأسعار مخفضة. واّتخذت بعض الحكومات خطوات 

للتحّكم باإلمدادات الغذائية وباألسعار. فقد حّظرت الجزائر 

مثاًل، تصدير عدة سلع غذائية.

المساعدة االجتماعية: التحويالت/القسائم العينية . 5
)التغذية المدرسية(

يهدد إغالق المدارس تغذية ما يقّدر بنحو 370 مليون طفل 

في جميع أنحاء العالم، ممن كانوا يتلقون سابقًا وجبة يومية 

في المدرسة. واّتخذت بعض الحكومات خطوات أخرى 

لحماية االستهالك الغذائي ألطفال المدارس المتضررين. ففي 

ليبيا، أطلق برنامج األغذية العالمي، بالتعاون مع وزارة التعليم، 

مبادرة "التغذية المدرسية في المنزل" التي قدمت حصصًا 

غذائية منزلية ألطفال المدارس30.

التأمين االجتماعي: إعانات البطالة. 6

في شمال أفريقيا، قدمت الحكومات إعانات البطالة إلى 

1.6 مليون عامل غير نظامي مسجلين لدى وزارة القوى 

العاملة )مصر(، أو إلى عمال أصبحوا عاطلين مؤقتًا )تونس(. 

وفي دولة فلسطين، قدمت وزارة العمل مساعدة نقدية إلى 

العمال المتضررين من الجائحة كشكل مؤقت من أشكال دعم 

البطالة.

القروض والمزايا الضريبية: تخفيض القروض الفردية. 7

يمكــن تخفيض القروض الفرديــة لألفراد المعرضين للتأخر عن 

الســداد. فقد خّففت الحكومة المصرية عبء الديون على 

أفراد معرضين للتأخر عن الســداد في حال كانوا قد ســددوا 

50 فــي المائة من القرض. وفــي المغرب، يمكن للموظفين 

المســجلين لدى الصندوق الوطني للمعاشــات التقاعدية، 

الذين باتوا عاطلين عن العمل مؤقتًا، تأجيل ســداد الديون 

لعدة أشهر.

القروض والمزايا الضريبية: اإلعفاء الضريبي . 8
واإلعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة

اّتخذت العديد من الحكومات تدابير لإلعفاء الضريبي مثل 
اإلعفاءات الضريبية المؤقتة للشركات من أجل تقليل الخسائر 
التي تلحق باالقتصاد، وقدم بعضها إعفاءات ضريبية لدافعي 

الضرائب من ذوي الدخل المنخفض. وتزيد هذه التدابير 
من الدخل المتاح لألسر المعيشية من أجل تغطية تكاليف 

المعيشة األساسية. فعلى سبيل المثال، أرجأت تونس والجزائر 
دفع ضريبة الدخل.

أسواق العمل: إجازة مدفوعة األجر أو العمل من . 9
المنزل

قدم عدد قليل من الحكومات حوافز ألصحاب العمل في 
القطاع الخاص لالحتفاظ بموظفيهم ومواصلة الدفع لهم 

خالل فترة ركود األعمال.

10.  الدعم المرتبط بالصحة: التأمين الصحي

خالل جائحة كوفيد-19، أصبح الحصول على الرعاية الصحية 
أهم من أي وقت مضى. وفي معظم البلدان، تقتصر الرعاية 
الصحية على األشخاص القادرين على الدفع أو الذين يحصلون 

على التأمين الصحي. وقد أدى التفاوت في الحصول على 
الخدمات الصحية إلى تفاقم عواقب كوفيد-19. ومن شأن 
اتخاذ تدابير مثل اإلعفاء من الرسوم ودعم التأمين الصحي 
أن يضمن عدم استبعاد األشخاص األكثر فقرًا واألكثر عرضًة 

للمخاطر من الرعاية الصحية األساسية.

 دال.  لمحة عامة إقليمية 
عن االستجابات لكوفيد-19

سّببت جائحة كوفيد-19 أزمًة عالمية في مجال الصحة 
العامة، وأدت االستجابات لهذه الجائحة إلى أزمات اقتصادية 

وإنسانية على الصعيد الوطني. غير أن معظم الحكومات 
استجابت باستخدام برامج ومنصات الحماية االجتماعية القائمة 

بداًل من تنفيذ تدخالت لتوفير اإلغاثة اإلنسانية. ولم تكن 
المنطقة العربية استثناًء من ذلك. ففي كثير من الحاالت، 
ُوضَعت برامج جديدة ولكّن البلدان التي كانت لديها برامج 

حماية اجتماعية تمّكنت على نحو أفضل من االستجابة بسرعة 
وفعالية للصعوبات الناجمة عن عمليات اإلغالق بسبب 
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كوفيد-19، باستخدام آليات "االستجابة للصدمات" مثل تقديم 
المزيد من المنافع للمستفيدين المسجلين )التوّسع الرأسي( 
أو تسجيل مستفيدين جدد باستخدام ُنُظم التسجيل ومنصات 

الدفع القائمة )التوّسع األفقي(.

مع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا سيستمر تقديم أي من المنافع 
اإلضافية وإذا سيتم الحفاظ على المستفيدين الجدد الذين 

ُأضيفوا إلى ُنُظم الحماية االجتماعية خالل عام 2020 أو إذا 
كانت هذه التدابير مجرد نتائج إلغاثة إنسانية مؤقتة. وهذا 

أمر هام ألنه إذا عادت مدفوعات المساعدة االجتماعية إلى 
مستويات ما قبل الجائحة، لن يكون هناك أي تأثير دائم على 

المستفيدين وعلى ُنُظم الحماية االجتماعية. وفي جميع 
األحوال، هناك عدد قليل نسبيًا من برامج الحماية االجتماعية 
التي تعمل على المستوى الوطني في المنطقة العربية. 
وهذا له آثار هامة على تنفيذ نهٍج مدى الحياة على النحو 

المبين في اإلطار المفاهيمي لهذا التقرير.

وقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن محدودية توفير الخدمات 
االجتماعية في المنطقة العربية. وهناك اعتماد كبير على 

المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المحلية 
والمجتمع الدولي، وال سيما في البلدان المنخفضة الدخل، 
وعلى الدعوة إلى التضامن االجتماعي من أجل إعادة توزيع 
الموارد العامة والخاصة على المحتاجين، وعلى الممارسات 
الدينية مثل الزكاة واإلحسان خالل شهر رمضان. ولكن هذه 
اآلليات استنسابية وليست قائمة على االستحقاق، وتهيمن 

عليها المدفوعات لمرة واحدة بداًل من الدعم المنتظم 
مثل التحويالت النقدية الشهرية المدفوعة من خالل برامج 

المساعدة االجتماعية الرسمية، وبالتالي فإنها تفتقر إلى التأثير 
المستدام. وكثيرًا ما اسُتخدمت اإلعانات وضوابط األسعار 
بهدف إتاحة الغذاء للفقراء، لكنها لم تحقق هذا الهدف 

بفعالية بسبب استحواذ غير الفقراء على معظم المنافع. وفي 
بعض البلدان، مثل لبنان وموريتانيا، وفي غياب شبكات قوية 

من مكاتب الحماية االجتماعية، توّلى الجيش توزيع الغذاء 
وغيره من أشكال الدعم العيني.

البلدان المتوسطة الدخل: األردن وتونس والجزائر . 1
ولبنان ومصر والمغر	

استخدمت بعض البلدان المتوسطة الدخل آليات "االستجابة 
للصدمات"، مما زاد مؤقتًا من االستحقاقات المدفوعة 

للمستفيدين من برامج التحويالت النقدية القائمة و/أو أتاح تسجيل 
مستفيدين جدد، وذلك طوال فترة أزمة كوفيد-19 على األقل. 

وقد اتخذ األردن ومصر هذين التدبيرين على السواء. ووضعت 
معظم البلدان المتوسطة الدخل برامج لالستجابة اإلنسانية لحاالت 

الطوارئ. ومن األمثلة على ذلك صندوق االستجابة لحاالت 
الطوارئ في األردن، وبرنامج التكافل االجتماعي الوطني لحاالت 

الطوارئ في لبنان. وقدمت تونس والجزائر مبالغ إضافية إلى 
المستفيدين الفقراء من برامج الرعاية االجتماعية القائمة )التوسع 
الرأسي(. ووضعت تونس والمغرب برامج لدفع مبالغ نقدية إلى 
العاملين في القطاع غير النظامي والعاملين لحسابهم الخاص 

لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها خالل فترة اإلغالق. وكانت 
هذه االستجابات قصيرة األجل )من شهر إلى ثالثة أشهر( بداًل من 
برامج مساعدة اجتماعية دائمة. وقامت المنظمات غير الحكومية 
المحلية في تونس والجزائر بتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين. 

وفي ما يتعلق بتنويع التدخالت، يبين الشكل 7 أن مصر تتصدر 
القائمة، تليها األردن وتونس والمغرب. وقد اتخذ لبنان التدابير األقل 

تنوعًا بين البلدان المتوسطة الدخل، تليه الجزائر.

وتتضمن القائمة التالية معلومات مفّصلة عن المبادرات التي 
نّفذتها البلدان المتوسطة الدخل:

أضافت مصر عددًا من المستفيدين الجدد يتراوح بين 80,000 	 
و100,000 شخص ]التوّسع األفقي[، وزادت المدفوعات المقدمة 

إلى العدد القائم من المستفيدين ]التوّسع الرأسي[ من برامج 
التحويالت النقدية المشروطة لوزارة التضامن االجتماعي. وكان من 

بين المستفيدين األسر المعيشية التي ترأسها أمهات عازبات في 
المناطق الريفية. وأنشئت برامج جديدة للتحويالت النقدية استفاد منها 
لمدة ثالثة أشهر 1.9 مليون عامل غير نظامي مسجل، وُدفع مبلغ لمرة 

واحدة لألسر الفقيرة والمعّرضة للمخاطر والنساء الحوامل. وأطلقت 
الوزارة ومنظمة غير حكومية محلية "حملة السلة الغذائية الرمضانية" 
التي قدمت سلل الطعام والوجبات لألسر المحتاجة. وقدمت الوزارة 

قروضًا ميسرة لتمكين المستفيدين، وال سيما النساء، من إنشاء مشاريع 
صغيرة ودور رعاية مدعومة للنساء فوق سن الخامسة والستين. وأرجأت 

وزارة المالية جميع مدفوعات الضرائب لمدة ثالثة أشهر. وأعلنت 
الحكومة من خالل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تقديم إعانات 

غذائية بقيمة 8 مليارات جنيه مصري )510 ماليين دوالر( يستفيد منها 
األفراد واألسر. واستفاد من نظام الدعم الغذائي غالبية المصريين البالغ 

عددهم مائة مليون نسمة، سواء من خالل البطاقات التموينية )70 
مليون شخص( أو دعم الخبز )83 مليون(31.

في األردن، أنشأ صندوق المعونة الوطنية برنامجًا نقديًا لمدة ستة 	 
أشهر لألسر المعيشية الفقيرة والمعّرضة للمخاطر والمتضررة من جائحة 
كوفيد-19 ودفع مبالغ إضافية للعدد القائم من المستفيدين ]التوّسع 
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تونسالمغربمصراألردنلبنانتونس 

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

تفعيلتعويضات البطالة

ضوابط أسعار األغذية
واألدوية األساسية

وسائل دعم أخرى

إعانات أخرى للخدمات االجتماعية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

نظام الرعاية الصحية

التحويالت النقدية/دعم الدخل

التحويالت العينية/القسائم

إنشاء/توسيع صندوق

خدمات الرعاية/الصحية
المستهدفة

اشت�اكات التأمين االجتماعي
/إعفاءات

تع��ز األمن الغذائي

مخ�ونات السلع األساسية
واألدوية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

وسائل دعم أخرى

تأجيل الفائدة/أصل القرض
للق�وض الفردية

حمالت توعية حول كوفيد-19

الق�وض الميسرة والدعم اال�تماني

تفعيل

اإلعفاء/تخفيض فوا�ير
الم�افق العامة

تعويضات البطالة

تعويضات البطالة

نظام الرعاية الصحية

التحويالت النقدية/دعم الدخل

التحويالت العينية/ القسائم

إنشاء/توسيع صندوق

اإلعفاء الض��بي/التخفيض/
التأجيل لألف�اد

مخ�ونات السلع األساسية
واألدوية

نظام الرعاية الصحية

تعديالت لوائح العمل

اإلنفاق الحكومي
(التوسع المالي)

التحويالت النقدية/دعم الدخل

التحويالت العينية/ القسائم

إنشاء/توسيع صندوق

خدمات الرعاية/الصحية
المستهدفة

إعانات أجور أصحاب
العمل ضد التس��ح

التأمين الصحي

تع��ز األمن الغذائي

مخ�ونات السلع األساسية
واألدوية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

إعانات أخرى للخدمات االجتماعية

وسائل دعم أخرى

وسائل دعم أخرى

تأجيل الق�وض والفائدة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة/األعمال

غير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تأجيل الفائدة/أصل
القرض للق�وض الفردية

حمالت توعية حول كوفيد-19

إعانات اإليجار والسكن

اإلعفاء/تخفيض فوا�ير
الم�افق العامة

تفعيل

الق�وض الميسرة
والدعم اال�تماني

حمالت توعية حول كوفيد-19

إعفاءات/اشت�اكات
التأمين االجتماعي

تأجيل الفائدة/أصل القرض
للق�وض الفردية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

اإلعفاء تخفيض/الرسوم
الجمركية على الفرد

تأجيل الفائدة/أصل
القرض للق�وض الفردية

الق�وض الميسرة
والدعم اال�تماني

اإلعفاء/تخفيض الرسوم
الجمركية على الفرد

نظام الرعاية الصحية

تعديالت لوائح العمل

التحويالت النقدية/دعم الدخل

خدمات الرعاية/
الصحية المستهدفة

إعانات أجور أصحاب
العمل ضد التس��ح

التأمين الصحي

معاش

تع��ز األمن الغذائي

نفقات أنشطة البحث والتطو�ر

مخ�ونات السلع األساسية واألدوية

إجا�ات مدفوعة األجر
أو العمل من المن�ل

تخفيض سعر الفائدة

حمالت توعية حول كوفيد-19

خدمات الرعاية/
الصحية المستهدفة

الق�وض الميسرة والدعم اال�تماني

إعفاءات/اشت�اكات
التأمين االجتماعي

تأجيل الفائدة/أصل القرض
للق�وض الفردية

خفض أو�ان المخاطر
لبعض األصول/متطلبات الضمان

تأجيل الق�وض والفائدة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة/األعمال

غير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وسائل دعم أخرى

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

تعويضات البطالة

اإلنفاق الحكومي
(التوسع المالي)

التحويالت النقدية/دعم الدخل

إنشاء/توسيع صندوق

اإلعفاء الض��بي/التخفيض/
التأجيل لألف�اد

تخفيض سعر الفائدة

نظام الرعاية الصحية

تعديالت لوائح العمل

اإلنفاق الحكومي
(التوسع المالي)

التحويالت النقدية دعم الدخل

التحويالت العينية القسائم

إنشاء توسيع صندوق

خدمات الرعاية/الصحية
المستهدفة

اإلعفاء الض��بي/التخفيض
/التأجيل لألف�اد

مخ�ونات السلع األساسية
واألدوية

إجازة األبو�ن مدفوعة األجر

إجا�ات مدفوعة األجر
أو العمل من المن�ل

تخفيض سعر الفائدة

الشكل 7.  استجابة البلدان المتوسطة الدخل لكوفيد-19
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الرأسي[. وقدم صندوق الزكاة مساعدات نقدية وعينية للمستفيدين 
القدامى والجدد. وتم توسيع برنامج "حاجاتي" للتحويالت النقدية 
ليشمل مستفيدين جدد ]التوّسع األفقي[. ووزعت وزارة الشؤون 

المحلية إلى المنازل الخبز المدعوم الذي تم شراؤه من المخابز 
المحلية. وتلقى المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية الخبز مجانًا. 

وقدمت مؤسسة الضمان االجتماعي طرودًا غذائية لألسر المعّرضة 
للمخاطر، بما في ذلك العمال المؤقتون. وفرضت الحكومة ضوابط 

على أسعار السلع الغذائية األساسية.

دفع المغر	 ما بين 90 و130 دوالرًا شهريًا لمدة ثالثة أشهر إلى 	 
3 ماليين عامل في القطاع غير النظامي )نصف القوى العاملة غير 
النظامية( ممن تأثروا على نحو مباشر بسياسات الحكومة المتعلقة 

بالحجر الصحي اإللزامي ]البرنامج الجديد[. وتلقى ما يقرب من 
مليون موظف نظامي ممن فقدوا وظائفهم وُسجلوا في صندوق 

المعاشات التقاعدية 200 دوالر شهريًا لمدة ثالثة أشهر ]التوّسع 
الرأسي[. وقدمت الحكومة قروضًا بدون فوائد للعاملين لحسابهم 
د على مدى ثالث سنوات. وتقدم دراسة الحالة أدناه  الخاص، ُتسدَّ

مزيدًا من المعلومات عن برنامج التحويالت النقدية.

دفعت تونس مبلغين إضافيين، كل منهما بقيمة 17 دوالرًا، لعدد 	 
من المستفيدين بلغ 260,000 شخص من برامج التحويالت النقدية 
القائمة، ومبلغين إضافيين قيمة كل منهما 68 دوالرًا لمستفيدين 

معّرضين للمخاطر بلغ عددهم 623,000 شخص من بطاقات الرعاية 
الصحية المنخفضة الكلفة ]التوّسع الرأسي[. ودفعت تحويالت نقدية 
لمرة واحدة بقيمة 68 دوالرًا لعاملين معّرضين للمخاطر في القطاع 

غير النظامي بلغ عددهم 300,000 عامل، ولعدد من العاملين 
لحسابهم الخاص بلغ 70,000 عامل ]برنامج جديد[. وقام االتحاد 
التونسي للتضامن االجتماعي، وهو منظمة غير حكومية محلية، 

بتوزيع اإلغاثة الغذائية. ومنح أصحاب سيارات األجرة قروضًا منخفضة 
الفائدة من خالل بنك التضامن التونسي لتغطية تكاليف تأمين 

سياراتهم.

قّدمت الجزائر بدل تضامن إضافي لمرة واحدة بقيمة 80 دوالرًا لألسر 	 
المحتاجة التي تأثرت بتدابير كوفيد-19. وقد ُحّدد عدد المستفيدين، 
البالغ 322,000 شخص، من خالل آلية مجتمعية لتوجيه المساعدات 
إلى فئات محددة. وُدفَعت تحويالت نقدية إضافية بموجب قانون 

 في حزيران/يونيو 2020 وتضمن مدفوعات  مالي تكميلي ُسنَّ
للعمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب كوفيد-19. وينص 

القانون على دفع تحويالت بقيمة 11.5 مليار دينار )81 مليون دوالر( 
إلى األسر المعيشية الفقيرة. وُوّزعت أيضًا مساعدات غذائية على 

األسر المعرضة للمخاطر.

في لبنان، قدمت الهيئة العليا لإلغاثة مساعدات اجتماعية إلى 	 
األشخاص المتضررين من تدابير اإلغالق بسبب كوفيد-19. ودفع 

برنامج التكافل االجتماعي ضمن خطة الطوارئ االجتماعية نحو 100 
دوالر شهريًا لعدد من األسر بلغ 200,000 أسرة، وذلك لمدة سبعة 

أشهر. وتلقى 30,000 مزارع إعانة لمرة واحدة بقيمة 1,125 دوالرًا. 
ووّزع الجيش حصصًا غذائية على جميع المناطق.

البلدان المتضررة من النزاعات: الجمهورية العربية . 2
السورية والعراق ودولة فلسطين وليبيا واليمن

في البلدان المتضررة من النزاعات، ساد استخدام برامج 
الطوارئ في االستجابة اإلنسانية، مثل منحة الطوارئ في 

العراق. وشاركت وكاالت األمم المتحدة، مثل برنامج األغذية 
العالمي والمنظمات غير الحكومية المحلية، في توزيع 

األغذية في بلدان مثل العراق وليبيا، وفرضت الحكومات 
ضوابط على األسعار أو أطلقت حمالت تضامنية، مثل برنامج 

المليون سلة غذائية في العراق، من أجل تعبئة المصادر العامة 
والخاصة لتوفير سلل غذائية ووجبات مجانية. وفي العراق، 

عمل مجلس الوزراء على تنسيق االستجابات غير الحكومية في 
إطار حملة وطنية للمنظمات غير الحكومية ومجموعات العمل 

التطوعي لالستجابة لتأثير كوفيد-19.

واسُتخدمت برامج اإلغاثة اإلنسانية القائمة حيثما أمكن ذلك، 
كما هو الحال في اليمن. وفي الجمهورية العربية السورية 

ودولة فلسطين، شملت االستجابات لجائحة كوفيد-19 توسيع 
نطاق الدعم المقدم إلى المنصات القائمة مثل المدفوعات 

اإللكترونية ومشاركة قواعد البيانات بين الوزارات لتحديد 
المستفيدين المستحقين. وفي ما يتعلق بتنّوع التدابير المّتخذة 

في البلدان المتأثرة بالنزاعات، يتصدر العراق القائمة ويليه 
اليمن ودولة فلسطين )الشكل 8(.
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الجمهو��ة العر�ية السو��ةدولة فلسطينلي�يااليمنالع�اق 

اإلعفاء من سعر الفائدة
/تخفيض القرض الفردي

نفقات أنشطة البحث والتطو�ر

معاش

تأجيل الفائدة/أصل القرض للق�وض الفردية

اإلعفاء/تخفيض فوا�ير الم�افق العامة

ضوابط أسعار األغذية واألدوية األساسية

وسائل دعم أخرى

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
إعانات أخرى للخدمات االجتماعيةوالحلول الرقمية

تفعيل

تفعيل

وسائل دعم أخرى

ضوابط أسعار األغذية واألدوية األساسيةوسائل دعم أخرى

وسائل دعم أخرى

اإلنفاق الحكومي (التوسع المالي)

التحويالت العينية/القسائم

اإلعفاء الض��بي/التخفيض/التأجيل لألف�اد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والحلول الرقمية

تعويضات البطالة

نظام الرعاية الصحية

التحويالت النقدية/دعم الدخل

إنشاء/توسيع صندوق

اإلعفاء الض��بي/التخفيض/التأجيل لألف�اد

نظام الرعاية الصحية

التحويالت العينية/القسائم

خدمات الرعاية/ الصحية المستهدفة

وسائل دعم أخرى

نظام الرعاية الصحية

التحويالت النقدية/دعم الدخل

إنشاء/توسيع صندوق

خدمات الرعاية/الصحية المستهدفة

نظام الرعاية الصحية

اإلنفاق الحكومي (التوسع المالي)

التحويالت النقدية/دعم الدخل

التحويالت العينية/القسائم

إنشاء/توسيع صندوق

خدمات الرعاية/الصحية المستهدفة

الشكل 8.  استجابات البلدان المتضررة من النزاعات لـكوفيد-19
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تقــدم القائمــة التاليــة معلومات مفّصلة عــن مختلف 
المبــادرات المنفــذة فــي البلدان المتضــررة من النزاعات:

قــدم العراق منحة طوارئ للرجال والنســاء المســجلين كأشــخاص 	 
عاطليــن عــن العمــل يفتقــرون إلى دخل ثابــت وال يحصلون على 

معاشــات مــن الدولة أو مدفوعات الضمــان االجتماعي أو 
غيرهــا مــن االســتحقاقات االجتماعية ]برنامــج جديد[. وأطلقت 

وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة مبــادرة تضامنية ُأطِلق 
عليها اســم مليون ســلة غذائية لتوزيع األغذية على األســر 

المعيشــية المتضــررة مــن اإلغالق. وقدم مجلس الوزراء مســاعدة 
غذائيــة وماليــة وطبيــة إلى 135 منظمــة محلية، في إطار 

الحملــة الوطنيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة ومجموعات العمل 
التطوعــي لالســتجابة لتأثيــر كوفيد-19. وقــدم كذلك برنامج 
األغذيــة العالمــي تحويالت نقديــة وغذائية إلى 650,000 

الجــئ ونــازح داخليًا وغيرهم اســتجابًة لالضطرابــات في توفير 
الخدمــات المصرفيــة المحليــة والخدمــات المالية. وعلقت وزارة 

اإلســكان ســداد أقســاط الرهن العقاري لمدة ثالثة أشــهر لجميع 
المقترضيــن. وقــام مجلس الوزراء بتســريع صدور وإقرار مشــروع 

قانــون المعاشــات والضمــان االجتماعي الــذي كان قيد اإلعداد 
لفتــرة مــن الوقــت وكان الغرض منــه تزويد العامليــن في القطاع 

الخــاص بحقــوق الضمان االجتماعي والمعاشــات التقاعدية نفســها 
التــي يحصــل عليهــا العاملون فــي القطاع العام.

في دولة فلســطين، أضيفت 10,000 أســرة إلــى البرنامج 	 
الوطنــي للتحويــالت النقديــة، وحصل المســتفيدون منه على 

قســائم إلكترونيــة لتلبيــة احتياجاتهــم الغذائية لمدة ثالثة أشــهر 
]التوّســع الرأســي[. وزّود برنامج األغذية العالمي األشــخاص 

المســجلين فــي مشــروع التحويــالت النقدية بقســائم نقدية إضافية 
وقســائم غذائيــة إلكترونيــة. وتلقى العاملون فــي القطاعات 
المتأثــرة بجائحــة كوفيــد-19، مثل البناء والســياحة والخدمات 

والتجــارة والزراعــة والحــرف اليدوية، مســاعدات نقدية من صندوق 
األوقــاف. وتبادلــت وزارات العمل والحكــم المحلي والنقل 
واالتصــاالت واالقتصــاد والتنميــة االجتماعية قواعــد بياناتها 

لتحديــد المســتفيدين علــى نحو أفضل. وحصلــت العامالت في 
دور الحضانــة وريــاض األطفــال، الالتي فقــدن رواتبهن، على 100 
دوالر شــهريًا لمدة ثالثة أشــهر كشــكل من أشكال اســتحقاقات 

البطالــة. ووزعــت وزارة التنميــة االجتماعية، بالتعاون مع شــركاء 
دولييــن ومحلييــن، طــرودًا غذائية على األســر المعيشــية المعرضة 

للمخاطــر والمراكــز الســكنية. وقدمت وكالة األمــم المتحدة 
إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين )األونروا( الغــذاء لالجئين 

في الضفــة الغربية.

في الجمهورية العربية الســورية، ســّجل أكثر من 300,000 	 
شــخص مــن العاطلين عــن العمل، والعمال المياومين والموســميين، 

والعاملين لحســابهم الخاص، وكبار الســن، واألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة علــى اإلنترنت للحصول على دعــم نقدي للتصدي 

لكوفيــد-19 وعلى ســلل غذائية وصحية يقدمهــا الصندوق الوطني 
للمعونــة االجتماعيــة التابع لوزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
بالتنســيق مــع الجهــات الفاعلة في المجتمــع المدني. وُأعطَيت 
األولويــة فــي الدعم إلى العمال المتضرريــن الذين يعملون في 

قطاعــات النقــل والحرف اليدوية والعتالة والســياحة والبناء. وفي 
إطار االســتجابة لكوفيد-19، عرضت الحكومة األغذية األساســية 
بأســعار مدعومــة مــن خالل المتاجر الكبيرة التي تديرها مؤسســة 

التجــارة. وزادت الجهــات الفاعلة في المجال اإلنســاني، مثل برنامج 
األغذيــة العالمــي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيســف( 

من المســاعدات الغذائية والدعم التغذوي لألســر المتضررة 
واألطفــال المعّرضين للمخاطر.

فــي ليبيــا، قدم برنامج األغذية العالمي مســاعدات غذائية إلى 	 
األشــخاص المتضرريــن من جائحة كوفيد-19، بمــن فيهم النازحون 
والمهاجــرون. وفــرض وزير االقتصاد ضوابط على أســعار 16 مادة 

غذائية أساســية لمنع ارتفاع أســعار المواد الغذائية.

فــي اليمــن، لم تتوفر ســوى خيارات قليلة لالســتجابة لكوفيد-19 	 
بســبب اســتمرار حالة انعدام األمن. وتلقى المســتفيدون من 

مشــروع التحويــالت النقدية الطارئة دفعــة إضافية واحدة بلغت 
قيمتهــا 45 فــي المائة من الدفعــة الفصلية العادية كدعم 

إنســاني للتصدي لكوفيد-19 ]التوّســع الرأســي[. وتحول برنامج 
التغذية المدرســية من تقديم وجبات داخل المدرســة إلى توزيع 

حصــص إعاشــة منزلية لحوالي 400,000 طفل.

أقل البلدان نموًا: السودان والصومال وموريتانيا. 3

لدى البلدان الثالثة األقل نموًا في المنطقة مجموعة 
محدودة من برامج الحماية االجتماعية، ويمّول المانحون 

معظمها. وقد أنشأت السودان والصومال وموريتانيا برامج 
خاصة لتقديم المساعدة المالية إلى الجماعات المتضررة 

من جائحة كوفيد-19، باستخدام منصات مبتكرة في بعض 
األحيان. وفي ما يتعلق بتنّوع التدابير المّتخذة، يبين الشكل 9 
أّن موريتانيا تتصدر القائمة، تليها السودان، وأن الصومال اّتخذ 
التدابير األقل تنوعًا. وركزت تدخالته على التحويالت النقدية، 
ومخزون السلع األساسية واألدوية، والبحث والتطوير، وغير 

ذلك من أشكال الدعم.
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الشكل 9.  استجابات أقل البلدان نموًا لجائحة كوفيد-19
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مو��تانيا

اإلعفاء/تخفيض الرسوم الجمركية على الفرد

اإلعفاء/تخفيض فوا�ير الم�افق العامة

معاشوسائل دعم أخرى

التأمين الصحي

وسائل دعم أخرى

تعويضات البطالة

نظام الرعاية الصحية

التحويالت النقدية/دعم الدخل

نفقات أنشطة البحث والتطو�رالتحويالت العينية/القسائم

وسائل دعم أخرى

التحويالت النقدية/دعم الدخل

مخ�ونات السلع األساسية واألدوية

خدمات الرعاية/الصحية المستهدفة

مخ�ونات السلع األساسية واألدوية

إجا�ات مدفوعة األجر أو العمل من المن�ل

نظام الرعاية الصحية

التحويالت النقدية/دعم الدخل

إنشاء/توسيع صندوق

اإلعفاء من الرسوم الجمركية
للمنشأت الصغيرة والمتوسطة/األعمال

غير المنشآت الصغيرة والمتوسطة
اإلعفاء من الض��بة أو تخفيضها أو تأجيل دفعها

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولمشا��ع األعمال
غير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اإلعفاء من الض��بة أو تخفيضها
أو تأجيل دفعها لألف�اد

مخ�ونات السلع األساسية واألدوية

تخفيض سعر الفائدة

تخفيض نسبة االحتياطي النقدي

الصومالالسودان

أنشأت موريتانيا الصندوق الخاص للتضامن االجتماعي ومكافحة 	 

فيروس كورونا، الذي قدم، لمدة ثالثة أشهر، مساعدات مالية إلى 

األسر المعيشية التي ترأسها نساء، وإلى كبار السن وذوي اإلعاقة 

والصيادين الحرفيين واألشخاص الذين يعملون في "وظائف صغيرة". 

وقدمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة اإلدارة األغذية 

إلى نقابات العمال لتوزيعها على أعضاء النقابات المحتاجين. ووزعت 

وزارة الصيد واالقتصاد البحري 10 أطنان من األسماك على األسر 

في المناطق الداخلية التي تأثرت بتدابير مكافحة كوفيد-19 وقام 

المجلس اإلقليمي لنواكشوط والجيش بتسليم الغذاء لألسر الفقيرة 

والعمال ذوي الدخل المنخفض في نواكشوط خالل فترة اإلغالق.

في السودان، اقترحت الحكومة، بمساعدة من الشركاء الدوليين، 	 
دعم 30 في المائة من السكان لمدة شهر واحد بالتحويالت النقدية 

والعينية. ودعمت وزارة العمل والتنمية االجتماعية مليوني أسرة 
معيشية فقيرة، وعمال غير نظاميين، ومعلمين، وعمال مؤقتين، 

بسلة غذائية تكفي لمدة ثالثة أسابيع. ووّزع ديوان الزكاة أيضًا سلل 
طعام ووجبات رمضانية على األسر ذات الدخل المنخفض.

أنشأ الصومال أول برنامج للتحويالت النقدية على اإلطالق، وهو 	 
برنامج باكسنانو، الذي يهدف إلى توفير التحويالت النقدية لألسر 

الفقيرة والمعّرضة للمخاطر. ومن المتوقع أن يغطي البرنامج 
270,000 أسرة معيشية في المناطق الهشة. وتنظر الحكومة 
في دعم األفراد العاملين في أسواق الماشية من خالل تقديم 
التعويضات والتحويالت النقدية المرتبطة بالتغذية. وتم اإلعفاء 
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من الضرائب على السلع األساسية وخفض الضرائب بنسبة 50 
في المائة على بعض السلع اإلضافية باإلضافة إلى رفع القيود 

المفروضة على واردات األرز من فيتنام. وقدمت الدولة أيضًا 
قروضًا ميّسرة بلغت قيمتها في البداية 2.9 مليون دوالر، للمشاريع 

المتوسطة والصغيرة.

بلــدان مجلــس التعاون الخليجي: اإلمــارات العربية . 4
المتحــدة والبحريــن وُعمــان وقطر والكويت 

والمملكــة العربية الســعودية

تهيمن على الحماية االجتماعية في دول مجلس التعاون 
الخليجي البالغ عددها ست دول، األعمال الخيرية الدينية 

مثل الزكاة ومدفوعات رمضان. ففي الكويت، على سبيل 
المثال، تلقى المستفيدون من بيت الزكاة مدفوعات 

إضافية، وُوضع برنامج جديد للتحويالت النقدية. وفي البحرين، 
تلقى المستفيدون من المساعدة االجتماعية مدفوعات 

مضاعفة. وفي ما عدا ذلك، يبدو أنه تم تقديم القليل 
من التحويالت النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي 

استجابة لكوفيد-19 خالل عام 2020. وُقدَمت سلل الطعام 
والوجبات إلى الفئات المعّرضة عادًة للمخاطر مثل كبار السن 

وذوي اإلعاقة، وليس إلى أشخاص باتوا معّرضين للمخاطر 
بسبب اإلغالق أثناء جائحة كوفيد-19. وكثيرًا ما ُوّزعت هذه 

التحويالت الغذائية خالل شهر رمضان فقط وُمّوَلت من 
التبرعات الخاصة والمؤسسات الخيرية، بما في ذلك مراكز 
التسّوق في ُعمان وأحد المصارف اإلسالمية في اإلمارات 

العربية المتحدة. وبما أّن هذه البلدان غنية وحجمها السكاني 
صغير نسبيًا، فقد نفذت حكوماتها أشكااًل أخرى من الدعم، 

ال سيما اإلعفاءات من فواتير المرافق العامة وتمديد التأمين 
الصحي. وفي ما يتعلق بتنّوع التدابير المّتخذة، يبين الشكل 

10 أن الكويت تتصدر القائمة، تليها ُعمان والبحرين.

في البحرين، استخدمت الحكومة صندوق البطالة لدفع كامل 	 
رواتب جميع موظفي القطاع الخاص البالغ عددهم 100,000 

شخص لمدة ثالثة أشهر، بما يتماشى مع قانون التأمين االجتماعي. 
 وُمددت هذه المبادرة جزئيًا لمدة ثالثة أشهر 

 أخرى، حيث ُدفعت 50 في المائة من تكاليف رواتب العمال 
في القطاعات األكثر تضررًا. وتضاعفت في عام 2020 
 االستحقاقات الشهرية للضمان االجتماعي ومدفوعات 

المساعدة االجتماعية لألسر المحتاجة وذوي اإلعاقة ]التوّسع 
الرأسي[. وسّددت هيئة الكهرباء والمياه فواتير المرافق لجميع 

البحرينيين لمدة ستة أشهر.

في الكويت، قدم بيت الزكاة مساعدات مالية لألرامل المسجالت، 	 
والمطّلقات، واأليتام، وكبار السن، واألسر ذات الدخل المنخفض 

التي ليس لها دخل ثابت أو التي تأثر دخلها باألزمة ]التوّسع 
الرأسي[. وانطلقت حملة "فزعة الكويت" باستخدام األموال العامة 

والتبرعات الخاصة لدعم األسر المتضررة من خالل مساعدات نقدية 
عامة ومدفوعات اإليجار وتوزيع بطاقات التسوق ]برنامج جديد[. 

ووزعت وزارة الشؤون االجتماعية مئات اآلالف من السلل الغذائية 
والوجبات الدافئة على األشخاص المعّرضين للمخاطر، بمن فيهم 

المقيمون والعاملون في دور الرعاية والممرضون واألشخاص ذوو 
اإلعاقة التامة.

في ُعمان، أصدرت اللجنة العليا تعليمات ألصحاب العمل في 	 
القطاع الخاص بدفع رواتب الموظفين كاملة خالل فترة اإلغالق. 

وجمعت الهيئة العامة لحماية المستهلك األموال من التبرعات 
الخاصة واإلعانات التي تقدمها مراكز التسوق لبيع سلة تحتوي على 

19 سلعة غذائية أساسية بسعر مدعوم لألسر المعّرضة للمخاطر 
خالل شهر رمضان. وأرجئ دفع فواتير المرافق العامة، وُمددت 

استحقاقات التأمين الصحي.

في قطر، كان يحق لكل مقيم الحصول على عالج مجاني ضّد 	 
كوفيد-19، حتى بدون بطاقة صحية أو بطاقة هوية قطرية. وفي 
آذار/مارس 2020، بدأ العمل بخطة مؤقتة لدعم األجور في فترة 

جائحة كوفيد-19 لتشجيع الشركات على االحتفاظ بالموظفين بداًل 
من تخفيض عددهم. واختلفت اإلعانة تبعًا لصافي األجر األسبوعي 
لكل موظف ولكنها كانت األعلى )85 في المائة( بالنسبة للعمال 

ذوي الدخل المنخفض. باإلضافة إلى ذلك، ألغيت جميع رسوم 
اإليجار والمرافق حتى شباط/فبراير 2021.

في المملكة العربية السعودية، حشدت وزارة الموارد البشرية 	 
والتنمية االجتماعية موارد من القطاع الخاص والمواطنين من أجل 
صندوق مجتمعي قّدم وجبات رمضانية )وجبات ساخنة أو جافة أو 
سلاًل غذائية( إلى المتضررين من الجائحة خالل شهر رمضان المبارك. 

وقام الصندوق المجتمعي بتوزيع سلل غذائية تحت اسم "غذاؤنا 
واحد" على الفئات المعّرضة للمخاطر والمتضررة من الجائحة، بما 

في ذلك الفقراء، وذوو اإلعاقة، واألرامل، والمطلقات، وأسر 
السجناء، وكبار السن.

قدمت اإلمارات العربية المتحدة إلى األسر ذات الدخل المنخفض 	 
والعمال ذوي الدخل المنخفض الغذاء لمدة ثالثة أشهر، بدعم 
من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية وبنك الشارقة 

اإلسالمي.

وفي جميع أنحاء المنطقة العربية، استهدفت االستجابات 
لكوفيد-19 األفراد واألسر المعيشية على حد سواء. 

واستهدفت العديد من البرامج العمال والموظفين، وركز 
بعضها على العاملين لحسابهم الخاص، والعامالت، والعاطلين 
عن العمل. وفي جميع مجموعات البلدان في المنطقة، كان 
من الشائع توجيه المساعدات إلى فئات محددة بما في ذلك 

األطفال والطالب والنساء وكبار السن وذوو اإلعاقة. في 
جميع مجموعات البلدان، باستثناء أقل البلدان نموًا، استحق 
غير المواطنين أيضًا الحصول على منافع معينة، مما يعكس 
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الشكل 10.  استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لكوفيد-19
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اإلما�ات العر�ية المتحدةُعمانالكويتالبح��ن المملكة العر�ية السعودية قطر

تعديالت لوائح العمل

تأجيل الفائدة/أصل
القرض للق�وض الفردية

إعانات اإليجار والسكن

اإلعفاء/تخفيض الرسوم
الحكومية

اإلعفاء/تخفيض فوا�ير
الم�افق العامة

خدمات الرعاية/الصحية
المستهدفة

اإلنفاق الحكومي
(التوسع المالي)

التحويالت العينية/القسائم

إجا�ات مدفوعة األجر
أو العمل من المن�ل

إجا�ات مدفوعة األجر
أو العمل من المن�ل

إجا�ات مدفوعة األجر
أو العمل من المن�ل

تخفيض سعر الفائدة إجا�ات مدفوعة األجر
أو العمل من المن�ل

تعديالت لوائح العمل

تع��ز األمن الغذائي

التأمين الصحي

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

تعويضات البطالة

نظام الرعاية الصحية

اإلنفاق الحكومي
(التوسع المالي)

التحويالت النقدية/دعم الدخل

خدمات الرعاية/
الصحية المستهدفة

اإلعفاء الض��بي/التخفيض
/التأجيل لألف�اد

مخ�ونات السلع
األساسية واألدوية

مخ�ونات السلع
األساسية واألدوية

مخ�ونات السلع
األساسية واألدوية

نظام الرعاية الصحية

التحويالت النقدية/
دعم الدخل

خدمات الرعاية/
الصحية المستهدفة

إجازة مرضية

خدمات الرعاية/
الصحية المستهدفة

التحويالت النقدية/
دعم الدخل

اإلنفاق الحكومي
(التوسع المالي)

اإلعفاء/ تخفيض الرسوم الحكومية
على المنشآت الصغيرة والمتوسطة
/غير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اإلعفاء/ تخفيض الرسوم الحكومية
على المنشآت الصغيرة والمتوسطة/

غير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اإلعفاء/ تخفيض الرسوم الحكومية
على المنشآت الصغيرة والمتوسطة/

غير المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تع��ز األمن الغذائي

نفقات أنشطة
البحث والتطو�ر

حمالت توعية حول كوفيد-19

وسائل دعم أخرى

إعانات اإليجار للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة/األعمال غير

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تع��ز األمن الغذائي

معاشات التقاعد

إعانات أخرى 
للخدمات االجتماعية

اإلعفاء/تخفيض الرسوم
الجمركية على الفرد

إعانات اإليجار والسكن

إعفاءات/اشت�اكات
التأمين االجتماعي

تأجيل الفائدة/أصل القرض
للق�وض الفردية

ضوابط أسعار األغذية
واألدوية األساسية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والحلول الرقمية

نظام الرعاية الصحية

اإلنفاق الحكومي
(التوسع المالي)

التحويالت النقدية/دعم الدخل

التحويالت العينية/القسائم

خدمات الرعاية/الصحية
المستهدفة

إنشاء/توسيع صندوق

تعديالت لوائح العمل

تعديالت لوائح العمل

تعديالت لوائح العمل

اإلعفاء/تخفيض
الرسوم الحكومية

تفعيل

الق�وض الميسرة
والدعم اال�تماني

تأجيل الفائدة/أصل
القرض للق�وض الفردية

الق�وض الميسرة
والدعم اال�تماني

حمالت توعية حول كوفيد-19

اإلعفاء/تخفيض
الرسوم الحكومية

تعد�ل ساعات العمل

تعديالت لوائح العمل

إعانات أجور أصحاب العمل
ضد التس��ح, البح��ن

معاش اإلعاقة

إعانات اإليجار والسكن

اإلعفاء/تخفيض الرسوم
الحكومية

اإلعفاء/تخفيض فوا�ير
الم�افق العامة

تأجيل الفائدة/أصل القرض
للق�وض الفردية

وسائل دعم أخرى

نظام الرعاية الصحية

اإلنفاق الحكومي
(التوسع المالي)

خدمات الرعاية/
الصحية المستهدفة

التحويالت النقدية/دعم الدخل

حمالت توعية حول كوفيد-19

مساعدات التدفق النقدي

خفض أو�ان المخاطر لبعض
األصول/متطلبات الضمان

انتشار العمال المهاجرين األجانب في العديد من هذه البلدان 
)الشكل 11(.

وخالصة القول، مع أن البلدان العربية مثل الجمهورية العربية 

السورية والعراق ولبنان تتعّرض منذ وقت طويل للنزاع 

وحاالت الطوارئ، فإنها غير قادرة على توفير المستوى 

المطلوب من الحماية إلى المواطنين خالل الجائحة الحالية، 
بما يتماشى مع تجاربها. وتواجه العديد من البلدان العربية، 
باستثناء دول الخليج العربية، التحديات نفسها التي تواجهها 

البلدان األخرى ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط 
من الشريحة الدنيا بسبب الخسائر الهائلة في اإليرادات 

وفرص العمل بعد اإلغالق، وضعف المؤسسات االقتصادية 

http://tracker.unescwa.org
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أقل البلدان نموًا البلدان المتأ�رة بالن�اع البلدان المتوسطة الدخل دول مجلس التعاون الخليجي

األسر المعيشية التي تعيلها أ�ثى

كبار السن

األسر المستهدفة بشكل مطلق

العاطلون عن العمل

األشخاص ذوو اإلعاقة

األسر المعيشية الفقيرة

األف�اد واألسر

الجميع (الناس، واألعمال واالقتصاد)

الموظفات

الموظفون

األسر/األسر المعيشية

األف�اد األف�اد األف�اد األف�اد

األسر/األسر المعيشية األسر/األسر المعيشية األسر/األسر المعيشية

الموظفون الموظفون الموظفون

الموظفات الجميع (الناس ، واألعمال واالقتصاد)الموظفات

الجميع (الناس ، واألعمال واالقتصاد) الجميع (الناس ، واألعمال واالقتصاد)

األف�اد واألسر

العاملون لحسابهم الخاص والمهنيون

العاملون لحسابهم الخاص والمهنيون العاملون لحسابهم الخاص والمهنيون

األف�اد واألسر األف�اد واألسر

األسر المعيشية الفقيرة

السكان األصليون

السكان األصليون السكان األصليون

األسر المعيشية الفقيرة األسر المعيشية الفقيرة

األشخاص ذوو اإلعاقة

ضحية العنف ضد الم�أة

ضحايا العنف ضد الم�أة ضحايا العنف القائم على الجنس ضد الم�أة

األشخاص ذوو اإلعاقة العاطلون عن العملاألشخاص ذوو اإلعاقة

العاطلون عن العمل

المشردون العاطلون عن العمل

األسر المستهدفة بشكل مطلق

الطالب

مرضى في�وس كو�ونا

مرضى في�وس كو�ونا

مرضى في�وس كو�ونا

الطالب

السجناء

الفئة السكانية الضعيفة

غير المواطنين

النساء

األطفال والم�اهقون

األطفال والم�اهقون

األطفال والم�اهقون

النساء

غير المواطنين

غير المواطنين

�اندات األعمال

الفئة السكانية الضعيفة

األسر المستهدفة بشكل مطلق

األسر المستهدفة بشكل مطلق

الطالب

كبار السن

كبار السن

األسر المعيشية التي تعيلها أ�ثى

�اندات األعمال

الشباب
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ومؤسسات الصحة العامة، وارتفاع مستويات العمل غير 
النظامي، وكسب السكان من الدخل ما يكفي فقط للعيش.

وتباينت استجابة الحكومات لجائحة كوفيد-19 في جميع 
أنحاء البلدان العربية. ورفع معظمها عدد المستفيدين من 

برامج المساعدة االجتماعية والتحويالت النقدية القائمة، كما 
يتضح من دراسات الحالة في مصر والمغرب. واستخدمت 
بعض البلدان، مثل األردن ولبنان، نظام التأمين االجتماعي 
القائم على العمل إلعفاء أصحاب العمل من نصيبهم من 

االشتراكات. وفي بعض الحاالت، ُوضَعت مخططات نقدية 
جديدة لدعم عدد أكبر من األشخاص المعرضين للمخاطر. وهذا 

م تعويض نقدي لمرة واحدة  هو الحال في مصر، حيث ُقدِّ
بمبلغ 500 جنيه مصري )32 دوالرًا( لمدة ثالثة أشهر للعمال 

غير النظاميين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل 
والقوى العاملة. وُدفعت هذه المبالغ عن طريق مكاتب 

البريد والمصارف. وكان من المتوقع أن يشمل البرنامج 1.5 
مليون شخص يعملون في قطاعات البناء والموانئ والزراعة 

وصيد األسماك والسباكة والكهرباء والقطاعات المماثلة.

ويتصدر الحصول األساسي على الغذاء قائمة التحديات، 
حيث كان انعدام األمن الغذائي، ولعقود عدة، مصدر قلق 

كبير لوكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، 
وتباينت الُنهج التي اّتبعتها الحكومات تباينًا كبيرًا. واتخذت 
بعض الحكومات مبادرة رئيسية لتوفير الطرود والمعونات 
الغذائية لألسر المعيشية المعّرضة للمخاطر. وتشير تقديرات 
اإلسكوا، وفقًا لالستجابة اإلقليمية التي أعلنت عنها مؤخرًا 

ألزمة كوفيد-19 في البلدان العربية، إلى أن 8.3 مليون 
شخص إضافي من الشريحة المتوسطة الدخل سيقعون في 
الفقر بسبب فقدان الدخل والتحويالت المالية األجنبية. وقد 

تأثرت النساء بشكل خاص، إذ يعمل العديد منهن في الخطوط 
األمامية لتوفير الرعاية الصحية واالجتماعية ويواجهن خطر 

العنف المنزلي الذي تزايد أثناء اإلغالق أو نتيجة للفقر. وتنتشر 
هذه المخاطر في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في 

المنطقة العربية. وأّدت جائحة كوفيد-19 أيضًا إلى تعّرض 26 
مليون الجئ ونازح داخليًا في المنطقة العربية لخطر إضافي.

وفي ما يتعلق بالقضية الرئيسية للصحة، تفتقر بلدان كثيرة 
إلى البنية التحتية الالزمة لتلبية احتياجات سكانها، باستثناء 

دول مجلس التعاون الخليجي. وينفق السكان العرب 50 في 
المائة من دخلهم المتاح على التكاليف المرتبطة بالصحة. 
ومع ارتفاع نسبة العمال غير النظاميين، فإن عدم الحصول 

على التأمين االجتماعي يعني أيضًا في كثير من األحيان عدم 

الحصول على الرعاية الصحية. ولكّن إحدى المبادرات التي 

شرعت فيها الدول العربية للتعامل مع جائحة كوفيد-19 

كانت تقديم األجور في حالة المرض إلى العمال النظاميين. 

ففي لبنان على سبيل المثال، ُمنحت إجازة مرضية مدفوعة 

األجر تغطي فترة العزل بأكملها للعاملين في المجال 

الطبي مثل الممرضين/ات والمتعاقدين/ات العاملين في 

المستشفيات. وقد تم تغطية اإلصابات والطوارئ المتعلقة 

بالعمل للعمال الذين أصيبوا بكوفيد-19. وتتناول القوانين 

ذات الصلة مسؤوليات أصحاب العمل في حالة اإلصابات 

المهنية وما يقابلها من تعويضات، باإلضافة إلى استحقاقات 

للعمال.

هاء.  الدعم المالي من منظور 
المساواة بين الجنسين

بحلول أيار/مايو 2021، ُخّصص 1.2 في المائة من إجمالي 

الدعم المالي الذي أعلنت عنه الحكومات في المنطقة 

العربية لتدابير مراعية للفوارق بين الجنسين تستفيد منها 

الموظفات، ورائدات األعمال، واألسر المعيشية التي ترأسها 

نساء، والنساء ضحايا العنف القائم على الجنس.

وخّصصت موريتانيا 140 مليون دوالر لدعم 30,000 أسرة 

معيشية ترأسها نساء، ومسّنات، وذوات اإلعاقة. وطلبت 

حكومة المملكة العربية السعودية من أصحاب العمل في 

القطاع الخاص أن يقدموا إجازة مرضية إلزامية لمدة أسبوعين 

للحوامل. وفي األردن، ُأقيم تدريب مهني للتوعية بشأن 

كوفيد-19 في أربعة مراكز نسائية. وفي تونس والعراق 

ولبنان، ُقدم الدعم إلى ضحايا العنف القائم على الجنس 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا 

الرقمية. وفي لبنان، ُأنشئ خط ساخن للتعامل مع مختلف 

مستويات العنف الحاصل خالل فترات الحجر الصحي واإلغالق، 

حيث كانت غالبية الحاالت المبّلغ عنها ُتعنى بنساء وفتيات. 

ووّسعت الجزائر نطاق تغطية الضمان االجتماعي لتشمل 

الوالدات في المرافق الصحية الخاصة لألمهات واعتمدت هذا 
االبتكار على نحو دائم.
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 واو.  دراسة حالة المغر	: 
برنامج التحويالت النقدية استجابًة 

ألزمة كوفيد-19

إنشاء صندوق تضامني وتوسيع برنامج التحويالت . 1
النقدية أفقيًا ورأسيًا ليستفيد منه أكثر من نصف 

السكان

بذل المغرب جهودًا ملموســة لمواجهة اآلثار الســلبية 

لكوفيــد-19 ال ســيما في مجال الحمايــة االجتماعية. وفي 

أعقاب تفشــي الجائحة، أنشــأ المغــرب صندوقًا تضامنيًا 

لمواجهــة كوفيــد-19 جمع مــا يصل إلى 3.4 مليار دوالر من 

أمــوال القطــاع العام، وتبرعات من القطــاع الخاص لتمويل 

تدابيــر دعــم الصحة والحماية االجتماعية32. واســتفاد من 

برنامــج التحويالت النقدية الذي تم توســيعه رأســيًا وأفقيًا 

نصــف ســكان المغرب تقريبًا33. وبحلــول نهاية تموز/يوليو 

2020، كانــت الحكومة قد وّزعــت التحويالت المؤقتة 

الثالث الُمخطط لها على 5.5 مليون أســرة معيشــية )حوالي 

65 فــي المائــة من مجموع الســكان(، أي بتكلفة تراكمية 

قدرهــا 1.7 مليار دوالر34. وتلقى األشــخاص من الفئات 

الثــالث التاليــة تحويالت نقدية بيــن آذار/مارس وتموز/يوليو 

:2020

حصــل مليــون عامــل في القطاع النظامي على بدل شــهري ثابت 	 

قــدره 2,000 درهــم مغربي )220 دوالرًا( من خالل صندوق األمن 

القومي.

حصــل 2.3 مليــون عامــل في القطاع غيــر النظامي ممن لديهم 	 

إمكانيــة الوصول إلى نظام المســاعدة الطبيــة أو لديهم بطاقة 

نظــام المســاعدة الطبيــة على 800 درهم مغربي )88 دوالرًا( 

لألســر المعيشــية التي تضّم شــخصين، و1,000 درهم )110 

دوالرات( لألســر المعيشــية التي تضّم ثالثة إلى أربعة أشــخاص، 

و1200 درهم )132 دوالرًا( لألســر المعيشــية التي تضّم أكثر من 

أربعة أشخاص.

حصــل مليونــا عامــل في القطاع غير النظامــي ممن ليس لديهم 	 

إمكانيــة الوصــول إلى نظام المســاعدة الطبية أو ليس لديهم 

بطاقــة نظــام المســاعدة الطبية على المبلغ نفســه المذكور أعاله 

حسب حجم األســرة المعيشية.

وتتيــح الفئة األخيرة فرصًة لتحقيق اســتدامة هذه البرامج35. 
فلم يكن األشــخاص الذين ال يملكون بطاقة نظام المســاعدة 

الطبيــة مؤهلين للحصول على المســاعدة المالية في 
الســابق نظرًا لكونهم من الطبقة الوســطى. مع ذلك، 

مّهــدت أزمة كوفيــد-19 وتداعياتها الطريق إلعادة التفكير 
في برامج المســاعدة االجتماعية من حيث توســيع قاعدة 

المســاهمين لتشــمل هؤالء الناس، وفي المقابل تمكينهم 
من االســتفادة من برامج الحماية االجتماعية، مما يزيد من 

الطابع المؤسســي لهذه البرامج ويضمن اســتدامتها. وهكذا، 
اعتبــر المغرب أزمــة كوفيد-19 فرصة لإلصالح، بناء على نجاح 
االســتجابة لكوفيد-19. ويقدم المغرب مثااًل جيدًا على زيادة 
التركيــز علــى النهج مدى الحياة فــي نظام الحماية االجتماعية.

االستخدام المبتكر للتكنولوجيا من أجل اإلنفاق . 2
بفعالية على برامج التحويالت النقدية

لــم يكــن نجــاح برنامج التحويالت النقدية ناتجًا من توســيعه 
فحســب، بــل من إنفاقــه بفعالية أيضًا باســتخدام التكنولوجيا 

المبتكــرة. على ســبيل المثال، طلــب حاملو بطاقة نظام 
المســاعدة الطبية البدل من خالل خدمة الرســائل القصيرة 
البســيطة وحصلــوا على تعليمات عبر رســالة نصية قصيرة 

أيضــًا. وكان على األشــخاص الذيــن ال يحملون بطاقة 
نظــام المســاعدة الطبية التقــدم بطلب من خالل موقع 

ُأنشــئ حديثًا على اإلنترنت. وأرســلت عبر الهاتف المحمول 
التعليمــات بشــأن تحصيــل الفائدة. وفي النهايــة، تمّكن جميع 
المســتفيدين من ســحب مخّصصاتهم مــن المصارف ومكاتب 
تحويــل األموال العامــة والخاصة وآالت الصراف اآللي من 

خــالل تعبئة شــبكة مــن 16,000 نقطة توزيع فضاًل عن 250 
وحــدة متنقلة لخدمــة المناطق الريفية36.

وباإلضافــة إلى تنفيــذ هذه التدابير الفعالة لتيســير الحصول 
علــى االســتحقاقات، أطلقت الحكومة برنامجــًا كبيرًا للتوعية 

إضافــة إلــى عدة حمالت للتواصــل والتوعية. وكان في 
تصــّرف المســتفيدين أيضًا آلية أو موقــع إلكتروني لتقديم 

الشــكاوى إلى برنامج التحويــالت النقدية الطارئة37.

اعتبار االستجابة لـكوفيد-19 فرصًة إلصالح نظام . 3
الحماية االجتماعية

فــي 29 تموز/يوليــو 2020، تعهــد ملك المغــرب بجعل توفير 
الضمــان االجتماعــي لجميع المغاربة أولوية وطنية للســنوات 
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الخمــس المقبلــة38. فــي الواقع، بناًء على االســتجابة 

لكوفيد-19 واســتنادًا إلى دراســة أجريت في حزيران/

يونيــو 2020 حــول اآلثــار االجتماعية واالقتصادية والنفســية 

لكوفيد-19 على األســر المعيشــية، وال ســيما األطفال، 

وتماشــيًا مــع الخطة اإلجرائيــة 2025-2021 لتنفيذ برامج 

الحمايــة االجتماعيــة، والقانــون اإلطار رقــم 09.21 المتعلق 

بالحمايــة االجتماعيــة، شــرع المغرب في اإلصالحــات التالية:

توســيع التغطيــة الطبيــة اإللزاميــة بحلول عام 2022 لتشــمل 22 	 

مليــون مســتفيد إضافي، من خالل إشــراك القطاع غيــر النظامي 

الــذي لديــه القدرة على المســاهمة، وجزء من القطــاع النظامي 

المســتبعد حاليــًا مــن تلك الُنُظــم مثل المهن الحــرة والعاملين 

لحســابهم الخــاص كاألطباء والمهندســين المعمارييــن والمحامين 

والمســاعدين الطبييــن وغيرهم.

تعزيــز المســاعدة األســرية المقدمــة إلى ســبعة ماليين طفل في 	 

الدراسة. سن 

توســيع قاعدة االشــتراكات في نظام المعاشــات التقاعدية 	 

من خالل إدماج خمســة ماليين مســتفيد جديد كانوا ســابقًا 

مستبعدين.

تعزيــز برنامج اســتحقاقات البطالة39.	 

نشــر الســجل االجتماعــي الموحد المخطط لــه للفترة -2023	 

ــُبل المعيشــية )التركيز على  2025 بصيغتــه الجديــدة الختبــار السُّ

نفقــات األســرة بداًل مــن دخلها من بيــن معايير أخرى( ونظام 

معلومــات اإلدارة المتكامــل لبرامــج الحمايــة االجتماعية بما 

يضمن التآزر والتنســيق.

التركيــز علــى توســيع المســاهمات الموّجهة إلــى العاملين في 	 

القطــاع غيــر النظامــي الذين ُأعيــد تصنيفهم فــي 60 فئة. ويجري 

حاليــًا الحــوار مع 15 مجموعة، ســت منها مشــمولة أصــاًل بالتأمين 

الصحي األساســي اإللزامي.

تطبيــق مســاهمة ضريبيــة واحــدة مبتكرة وجديدة لتحــل محل نظام 	 

المعــدل الثابــت )مســاهمة مهنية موحدة(40.

اعتبــارًا مــن عام 2021، ســتبدأ إعادة توجيــه ميزانية اإلعانات 	 

)الدقيــق والســكر وغــاز البوتان( باســتبدالها تدريجيًا ببرنامج شــامل 

الســتحقاقات الطفل )مخّصصــات عائلية(41.

زاي.  دراسة حالة مصر: توّسع أفقي 
كبير في برنامجي تكافل وكرامة 

لمواجهة اآلثار السلبية ألزمة 
كوفيد-19

تــم إطــالق أول برنامجيــن للتحويالت النقدية المشــروطة 
)تكافــل( وغير المشــروطة )كرامة( فــي مصر في عام 

2015، وهمــا موّجهان إلــى جميع الذين يعيشــون تحت 
خــط الفقــر. وارتفع عدد المســتفيدين من 1.7 مليون أســرة 

إلــى 3.7 مليــون أســرة، أي ما يقرب مــن 10 ماليين فرد 
إضافــي42. وارتفعــت قيمــة برنامج التحويــالت النقدية الذي 

يســتهدف أربعــة مالييــن فرد من 3.6 مليــار جنيه مصري 
إلــى 19 مليــار جنيــه في عام 2020، ما يشــير إلى زيادة 

بنســبة 270 فــي المائة43. ويهدف برنامــج التحويالت 
النقديــة تكافــل، الــذي كان مشــروطًا بالتعليم والرعاية 

الصحيــة والحقــوق اإلنجابيــة، وبرنامج التحويــالت النقدية غير 
المشــروطة كرامــة، إلــى حماية الفقراء فوق ســن 65 عامًا، 

وذوي اإلعاقــة واأليتام واألرامل.

واســُتكمل برنامــج تكافــل أيضًا بالتمكيــن االقتصادي الذي 
يشــمل إعــادة التأهيــل لالنخراط في القــوى العاملة، فضاًل 
عــن نظــام ائتمانات بالغــة الصغر لتمويل األعمــال التجارية 

الصغيــرة. ولــم يكن الهــدف من هذا الدعم تقديم المســاعدة 
المســتمرة واإلعالــة الدائمــة، بل اعُتبر مســاعدة مؤقتة 

النتشــال النــاس مــن الفقر حتى يتمكنوا من دخول ســوق 
العمــل، وتحقيــق اإلنتاجيــة واالكتفاء الذاتي44.

وفــي عــام 2018، خضع البرنامــج للمراجعــة لتمكين األفراد 
المؤهليــن مــن البــدء فعليًا بالعمل واالســتفادة من الفرص 
المختلفــة التــي أتاحهــا القطاع الخاص من خالل شــراكات 
مختلفــة مــع القطــاع العام في مجــاالت الزراعة عمومًا 

واالســتثمارات في الزراعة والمهــن الحرفية.

ووفقًا للمســح الســريع الذي أجــراه الجهاز المركــزي للتعبئة 
العامــة واإلحصاء فــي الفترة 2020-2021، كان هدف 

هذيــن البرنامجيــن )تكافــل وكرامة( في البدايــة تغطية 20 
فــي المائــة مــن الفقــراء، غير أن النتائج تشــير إلى أنه تم 

45. وأشــارت  تغطيــة 27 فــي المائــة من الفئات األكثر فقرًا
القياســات أيضــًا إلى أن مســتوى دقة هذيــن البرنامجين يصل 

إلــى 93 فــي المائة، وأن مســتوى االســتبعاد يبلغ 6 في 
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المائة46. وكان هذان البرنامجان مســؤولين جزئيًا عن انخفاض 
معــدالت الفقــر في مصر، من 32.5 في المائة في عام 

2018 إلــى 29.7 في المائة في عام 472020.

التوّســع األفقي الموّجه إلى الفئات األكثر عرضة 
للمخاطر: المرونة في معايير االســتحقاق واســتخدام 

التكنولوجيــا الجديدة لتحســين تقديم الخدمات والتحويالت 
النقدية

عندمــا تحّولت جائحــة كوفيد-19 إلى أزمة عالمية، تأّثرث مصر، 
مثل معظم البلدان، باإلغالق وارتفاع مســتويات البطالة، وال 

ســيما في قطاعات مثل الســياحة والضيافة. تسّلط دراسة 
الحالــة هذه الضوء على اســتجابة مصــر للجائحة من حيث توفير 

تحويالت نقدية ســريعة وفّعالة من خالل التوســع األفقي 
لبرامــج مثل تكافــل وكرامة. وقامت الحكومة المصرية 

بتدخــالت أخرى خالل الجائحة لم يشــملها هذا التقرير بالكامل. 
وعلى الرغم من اســتمرار العديد من التحديات، اتســم التدخل 
في مصر بالمرونة في معايير االســتحقاق، مما ســمح لفئات 
جديدة من األفراد باالســتفادة من مســاعدات تكافل وكرامة، 
باإلضافــة إلى اســتخدام التكنولوجيا الجديدة لتقديم الخدمات 

وإجراء عمليات التحويل النقدي بكفاءة. وتتناول األقســام 
التاليــة بالتفصيل هــذه التجربة المصرية الخاصة.

خــالل أزمة كوفيد-19، تمكنــت مصر من تقديم الدعم النقدي 
إلى ما مجموعه 5.5 مليون أســرة48. ومن خالل توســيع 

برنامجي تكافل وكرامة، تلقت 411,000 أســرة إضافية دعمًا 
نقديًا مؤقتًا لمدة ســتة أشــهر49. ومن بين هذه األسر، بلغت 
نســبة األســر التي ترأسها امرأة 58 في المائة، ونسبة األسر 

التــي تعيــش في المناطق الريفية 68 في المائة، ونســبة كبار 
الســن 13 في المائة، ونســبة ذوي اإلعاقة 45 في المائة، 

ونســبة األيتام 1 في المائة، ونســبة األســر الفقيرة التي لديها 
أطفال في ســن الدراســة 31 في المائة50. وكانت العديد من 
هذه األســر اإلضافية قد قّدمت طلبًا للحصول على المســاعدة 

قبــل الجائحة، ولكــّن طلبها ُرفض ألنها ال تطابق معايير 
االســتحقاق51. لذلك، اســتخدمت الوزارة خالل أزمة كوفيد-19 

نظامــًا مفّصاًل ومرنــًا يتألف من 13 نقطة فصل بداًل من 
نقطتي الفصل المســتخدمتين ســابقًا لتحديد األسر المحتاجة. 

وضمنت هذه المرونة أن يحصل على المســاعدة من لم 
ُيعتبروا ســابقًا في حاجة إلى الدعم والمســاعدة المالية52.

وفي هذا الســياق، قدمت الوزارة دعمًا نقديًا إلى المشــرفين 
علــى دور الحضانــة التي اضطّرت إلى إغالق أبوابها، وإلى 

أفقر المرشــدين الســياحيين الذين ال يتقاضون دخاًل إضافيًا53. 
وقدمت معونة غذائية إلى 40,000 امرأة حامل لمســاعدتهن 

علــى إطعــام أطفالهن. وجرى التعاون بين عدة وزارات 
باســتخدام تقنيات جديدة، مثــل منصة "التعامل بين الحكومة 

والدوائــر الحكومية األخــرى" التي تضّم عدة قواعد بيانات من 
وزارات مختلفة لتحســين التنســيق الحكومي الدولي، وُتّوج 

هذا التعاون بإصدار 50,000 بطاقة تموينية لألســر المســّجلة 
في برنامَجي تكافل وكرامة. وتلّقت 1.5 مليون أســرة 

مســاعدات في مجال المياه والخدمات الطبية والبيطرية، 
وتلّقى 1.1 مليون شــخص من ذوي اإلعاقة مســاعدات بقيمة 
5 مليــارات جنيه مصــري. وُأصدرت 561 بطاقة خدمة متكاملة 

لتغطيــة احتياجات الناس المختلفة54.

وُأطلَقت بوابة إلكترونية الستفســارات وشكاوى 
المســتفيدين مــن برنامجي تكافل وكرامة إلكترونيًا55. 

وُأطلَقــت بوابة إلكترونية إضافية لتســجيل ذوي اإلعاقة الذين 
يرغبــون في الحصول علــى بطاقة خدمة متكاملة56. وفي 
اآلونــة األخيرة، أطلقــت وزارة التضامن االجتماعي منصة 

االتصال التفاعلي )Rapid Pro( بالتعاون مع اليونيســف57. 
وتتيح هذه المنصة للوزارة إنشــاء قناة لالتصال مباشــرة 

بالمســتفيدين وتوجيه رســائل توعية لهم في إطار برنامج 
لتنميــة المجتمع وتوعيته بشــأن مختلف القضايا االجتماعية 

والثقافيــة مثل ممارســات النظافة الصحيحة واألمومة اآلمنة 
وزواج األطفال وتشــويه األعضاء التناســلية األنثوية. وتتلقى 

الــوزارة من خالل هــذه المنصة مالحظات وتقييمات حول 
مختلــف الخدمات التــي تقدمها58. وتتوّجه المنصة على 

نحو رئيســي إلى المســتفيدين من برنامجي تكافل وكرامة 
والمســتفيدين من معاشــات التأمين االجتماعي )الضمان(. 
وقد ُنّظمت مســابقة بجائزة 200,000 جنيه مصري بهدف 
تثقيف األســر المســتفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بشأن 

خطورة كوفيد-19 وُســُبل منع انتشار الفيروس59.

واســُتخدمت تقنيات حديثة للتســليم الفوري للمساعدة 
النقدية، فُأضيف 20,000 منفذ جديد الســتالم النقود، مثل 

أجهــزة الصراف اآللــي والكوات المصرفية، إلى المنافذ 
البريديــة القائمــة والبالغ عددها 4,500 منفذ لتحصيل 

التحويالت النقدية. واســتلم العديد من المســتفيدين مبالغ 
نقديــة عبر الهواتف المحمولــة. وحفاظًا على تدابير التباعد 
االجتماعي، ُســمح للمســتفيدين من برنامج كرامة بصرف 
ما تلّقوه من مســاعدات نقدية خالل اليومين األولين من 

األســبوع، يليهم المســتفيدون من برنامج تكافل.
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خالصــة القول، زادت الحكومــة المصرية، كما في العديد من 
البلــدان األخرى، دعمها خــالل هذه الجائحة وقدمت مجموعة 
من الخدمات إلى الفئات األكثر احتياجًا من الســكان. وأتاح 
التوّســع األفقي لبرنامجي تكافل وكرامة تقديم المســاعدة 
النقديــة إلى الفئــات المعّرضة للمخاطر في أوقات األزمات. 

وأظهــر البرنامجان مرونة في تحديد المســتفيدين الجدد. 
وُعّدَلت معايير االســتحقاق لتتماشــى مع ظروف األزمة 
التي يشــهدها البلــد والفئات الجديدة من الذين يحتاجون 

إلى المســاعدة بســبب جائحة كوفيد-19. وتم تعزيز التنسيق 
الحكومي الدولي من خالل اســتخدام منصات إلكترونية 
مثــل منصة G2G الخاصــة بالتعامل بين الحكومة والدوائر 
الحكوميــة األخــرى لتحديد االحتياجات من خالل التدقيق 

في قاعدة بيانات المســتفيدين. باإلضافة إلى ذلك، أثبت 
اســتخدام التكنولوجيا الجديــدة لتقديم الخدمات مثل منافذ 
أجهــزة الصراف اآللــي والتحويالت عبر الهواتف المحمولة 

كفاءة عالية. ويؤكد المســؤولون الحكوميون أن هناك إرادة 
م من الجائحة لوضع  سياســية لمواصلة هذه الجهــود والتعلُّ
اســتراتيجيات أفضل للمســتقبل. والوقت وحده كفيل بأن 

يبرهــن ما إذا كانت الحكومــة المصرية قادرة بالفعل على 
الحفاظ على هذا النوع من المســاعدات والبناء على نجاح 
هــذه التجربة. وكما هو موضــح أعاله، ُتظهر الحالة المصرية 

إمكانات أكبر نحو اتباع النهج مدى الحياة الذي يشــمل األســر 
ذات الدخــل المنخفــض. ويمكن أن يؤدي نهج الحكومة 

المصرية الموّجه إلى فئات محددة من المســتفيدين إلى 
إهمال حاالت الطوارئ األخرى التي تختبرها األســر المعيشــية 

المتوســطة الدخل نتيجــة لتكاليف تربية األطفال. وال تزال 
هذه األســر معّرضة للفقر وقد تنضّم إلى صفوف األســر ذات 
الدخــل المنخفــض فــي مصر إن لم تحصل على دخل كاٍف أو 
غير ذلك من أشــكال الدعم. ويوفر اتباع النهج مدى الحياة 

الدعــم االجتماعي بغض النظر عن الدخل.

حاء.  فعالية تدابير الحماية االجتماعية 
التي اتخذتها بلدان عربية مختارة 

لمواجهة كوفيد-19، مقارنة بالبلدان 
األخرى

أجرى مركز السياسات الدولية من أجل النمو الشامل دراسات 
لتقدير تغطية استجابات الحماية االجتماعية لكوفيد-19 في جميع 

أنحاء بلدان الجنوب وكفايتها. واتسمت عدة تدخالت بتغطية 

عالية، إذ وصلت إلى أكثر من نصف السكان الوطنيين في سبعة 
بلدان على األقل، بما في ذلك برنامج المغرب لدعم العمال غير 

النظاميين واألسر )الشكل 12(. وحسب المناطق، كانت التغطية 
هي األعلى في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واألدنى 
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. واحتلت البرامج في المنطقة 

العربية المرتبة األدنى من حيث التغطية، حيث وصلت في 
المتوسط إلى أقل من 20 في المائة من السكان. ولم تكن هذه 
التحويالت النقدية لتلبية احتياجات األسر المعيشية كافية، حيث بلغ 
متوسطها أقل من 20 في المائة من متوسط الدخل أو اإلنفاق 
الوطني في جميع البرامج العربية الخمسة المختارة )الشكل 12(.

والمسائل االقتصادية والمالية واالجتماعية والحماية في المنطقة 
العربية. غير أنها لم تكن شاملة لعدة أسباب. ويبين الشكل 12 

مستوى التغطية واالستحقاقات في دول عربية مختارة بالمقارنة 
مع بلدان ومناطق أخرى. وباستثناء المغرب حيث بلغت نسبة 
التغطية 55 في المائة، لم تكن التدابير كافية وفقًا لألدبيات، 

وذلك لألسباب التالية:

التغطية المحدودة لُنُظم التأمين: توفر خطط التأمين االجتماعي في 	 
المنطقة العربية تغطية محدودة، وتقتصر في معظمها على العمال 

النظاميين، وتغطي بشكل رئيسي معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة. 
وتقدم بعض الدول العربية، مثل األردن والبحرين والكويت والمملكة 

العربية السعودية، خطط تأمين ضد البطالة، ولكّن هذه الخطط ال تنطبق 
على العمال األجانب الذين يشكلون غالبية القوى العاملة، وخاصة في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

أوجــه القصــور التشــريعية: ُتســتبَعد فئات متعــددة، مثل العمال 	 
الزراعييــن والمياوميــن والموســميين والمنزليين، مــن القوانين 
التــي تحكــم ُنُظــم التأميــن االجتماعي في المنطقــة العربية. 
وهــذا يعنــي أن هــؤالء العمال، الذين هم فــي حاجة خاصة 

إلــى الحمايــة في أوقــات األزمات، ُيتركون خارج نظــام الحماية 
االجتماعية الرســمي.

التغطيــة الصحيــة المحــدودة: ال يحصل مالييــن المواطنين 	 
والمقيميــن فــي المنطقــة العربية علــى الرعاية الصحيــة أو التأمين 
الصحــي، وتحديــدًا الفئــات الضعيفة مثــل العاملين فــي القطاع غير 

النظامــي، والعمــال الزراعيين، والالجئيــن، والمهاجرين.

االستحقاقات غير الكافية: ُوّجهت المساعدات النقدية والعينية 	 
إلى الفقراء والموظفين في القطاع غير النظامي، ولكنها لم تكن 

كافية لتلبية االحتياجات والمتطلبات الناشئة في ضوء عمليات 
اإلغالق التي فرضتها معظم بلدان المنطقة العربية.
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الشكل 12. مستوى التغطية واالستفادة من برامج التحويالت النقدية المختارة حسب المناطق، حتى شباط/فبراير 2021

المصدر: IPC-IG )حتى شباط/فبراير 2021(.
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مالحظات: في بعض الحاالت، تعتمد قيمة االستحقاقات على عدد أفراد األسرة؛ لذلك، تم النظر في القيم القصوى هنا. وفي حالة االستحقاقات المدفوعة 
للفرد من دون حد أقصى لألسرة المعيشية، ُأخذ متوسط حجم األسرة المعيشية في االعتبار. ويشير الرقم بين قوسين مربعين إلى عدد الدفعات عندما كانت هذه 
المعلومات متوفرة. وفي بعض الحاالت، تستند األرقام فقط إلى اإلعالنات. وبالنسبة لإلنفاق واإليرادات، استخدمت آخر البيانات المتاحة وعدلت لمراعاة التضخم.

وغالبًا ما يشير تشتت وتجزؤ وتعدد أنظمة الحماية االجتماعية 

ومؤسساتها في المنطقة العربية إلى محدودية فعاليتها60. 

فالتكاليف التشغيلية مرتفعة، وهناك هدر في المال، 

وازدواجية في الجهود وثغرات في توفير الخدمات، وغالبًا ما 

تتعارض السياسات وتتناقض في ما بينها61. وهناك حاجة إلى 

مزيد من الشمولية وإلى حماية شاملة وآثار مستدامة للحد 

من الفقر.

وقــد ُنُظم حــواٌر إقليمي62 لتقييم التدابير التي اتخذتها البلدان 

العربية في ما يتعلق بكوفيد-19، وتوصل إلى االســتنتاجات 

والتوصيات الرئيسية التالية63:

تحتاج جميع البلدان العربية إلى ُنُظم حماية اجتماعية فعالة، 	 

بما في ذلك التأمين االجتماعي والمساعدة االجتماعية، لتوفير 

الحماية لجميع الفئات المعّرضة للمخاطر. وال بد من أن تكون هذه 

الُنُظم أيضًا قادرة على االستجابة بفعالية وسرعة أثناء األزمات 

مثل كوفيد-19. ويتالءم النهج مدى الحياة مع هذا الدور الوقائي 

للحماية االجتماعية ألنه يأخذ في االعتبار تقّلب حاالت الطوارئ 

في الدخل والحياة ألسباب مختلفة مثل الوالدة أو فقدان العمل أو 

التقاعد، التي قد يحتاج السكان خاللها إلى حماية اجتماعية خاصة.

امتحنت الظروف غير المســبوقة الناجمة عن الجائحة الُنُظم القائمة 	 

وكشــفت عن الثغرات وأوجه القصور، وال ســيما عدم كفاية خطط 
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الطــوارئ المتعلقــة بالصحة، وعدم إدراج جميع المواطنين في 
الضمان االجتماعي. وليســت المسألة محصورة بالمساعدات 

أو بالضمان االجتماعي فحســب. فالمنطقة العربية تحتاج إلى 
اســتراتيجيات وسياســات وقوانين لتحقيق الحد األدنى من الحماية 
االجتماعية الشــاملة والشفافة والخاضعة للمساءلة والمالئمة، 
على نحو يضمن الحد من الفقر وحماية األســر المعّرضة للمخاطر. 

ويتطلــب ذلــك التعاون والتكامل بين الدول والقطاع الخاص 
ومنظمات المجتمع المدني.

في عدة بلدان، يدعو المجتمع المدني إلى وضع نظام شــامل 	 
للحمايــة االجتماعيــة ُيوّجه إلى جميع الفئات من دون تمييز. ففي 
دولة فلســطين، مثاًل، ال يشــمل قانون الضمان االجتماعي العديد 

من األشــخاص الذين يعيشــون في الفقر والذين هم بأمس الحاجة 
إلى الرعاية والحماية، وال ســيما خالل الجائحة. وفي العراق، ُتَعّد 
ُنُظم الحماية االجتماعية غير كافية وال تشــمل الفئات المهمشــة، 
والعامليــن فــي القطاع غير النظامي، واألرامل. وال بد من تفعيل 
قوانين العمل والضمان االجتماعي لحماية النســاء، واألشخاص 

الذين يعيشــون في مناطق النزاع والحرب وغيرهم لضمان التغطية 
الشاملة.

م المســاعدة إلى الفئات المعّرضة للمخاطر لفترة معينة 	  غالبًا ما ُتقدَّ
خالل األزمات؛ ولذلك، فهي ال تضمن حماية الناس باســتمرار.

يحتاج كل بلد إلى نظام وطني للحماية االجتماعية يشــمل جميع 	 
فئات الســكان، بمن فيهم ذوو اإلعاقة، وصغار المزارعين، والعاملون 

لحســابهم الخاص، وعمال المنازل، وغيرهم.

ينبغي وضع قوانين لدعم ُنُظم الحماية االجتماعية الوطنية، وينبغي 	 
أن تكون هذه القوانين شاملة وأال تقتصر على توفير المعونة 

اإلنسانية أو النقدية لفترات محددة.

والجدير بالذكر أن األدلة على فعالية االستجابة لكوفيد-19 
من منظور الحماية االجتماعية ال تزال ناشئة. ويمكن لبلدان 

الدخل المنخفض والمتوسط أن تتعامل على نحو أفضل 
مع جائحة كوفيد-19 من خالل توفير شبكة أمان لحاالت 

الطوارئ مع تغطية واسعة النطاق إذا استخدمت مجموعة 
حلول أوسع مما تستخدمه البلدان المرتفعة الدخل. وتشمل 
هذه االستراتيجيات توسيع نظام التأمين االجتماعي، والبناء 

على برامج المساعدة االجتماعية القائمة، وإشراك الحكومات 
المحلية والمؤسسات غير الحكومية في تحديد الفئات 

المعّرضة للمخاطر ومساعدتها64. وفي ما يلي رسائل أساسية 
متعلقة بدور برامج المساعدة االجتماعية في التصدي 

للجائحة:

قــد تجــد الحكومات صعوبة في تمويــل التدابير الالزمة لمكافحة 	 
كوفيــد-19 نظرًا لمديونيتها الســابقة والصعوبة اإلضافية في 

االقتــراض أثناء الجائحة. وبــدون الحصول على التمويل، قد يكون 
نطاق االســتجابة لكوفيد-19 محدودًا.

ستكتســب برامج المســاعدة االجتماعية أهمية إضافية كجزء 	 
من جهود االســتجابة للجائحة بســبب ارتفاع مســتويات العمل غير 

النظامــي في العديد من بلدان الدخل المنخفض والمتوســط. 
وينبغــي الحفاظ على البرامج القائمة وتوســيع نطاقها مؤقتًا 

وجعلها أكثر ســخاء حتى تســتفيد األســر المعيشية الجديدة منها. 
ويمكــن للمســتفيدين الحالييــن أن يتحملوا التكاليف اإلضافية التي 

الجائحة. تفرضها 

تؤثر الخصائص الرئيســية لبرامج المســاعدة االجتماعية على فعالية 	 
االســتجابة لكوفيد-19. ومن بين هذه الخصائص نوع المســاعدة 
والنظــر في ما إذا كانت الخدمات العينية والمشــتريات العامة 

ســتكون أكثر مالءمة لتحّمل أثر تقلبات سالســل التوريد أو األســعار 
التــي قــد تجعل المســاعدة النقدية أقل موثوقية. ففي لبنان، أدى 

تدهــور العملة الوطنية إلــى تقويض األمن الغذائي. ولذلك، يوصى 
أيضــًا بتقديــم خدمات عينية ومشــتريات عامة إلى المحتاجين بداًل من 

تقديم مســاعدة نقدية أقل موثوقية في هذه الحالة.

ينبغي النظر في ما إذا كان يلزم أن تكون برامج المســاعدة 	 
االجتماعية مشــروطة، وما إذا كان مــن المنطقي اإلبقاء عليها 

أثنــاء الجائحة، بما في ذلك التحويالت النقدية المشــروطة وبرامج 
األشــغال العامة. وكثير من برامج المســاعدة النقدية في المنطقة 
العربية مشــروط بتوفير خدمــات التعليم والصحة اإلنجابية والصحة، 

التــي ينبغــي إعادة النظر فيها أثناء األزمات.

ينبغــي التركيــز خصوصًا على كيفية توجيه المســاعدة إلى فئات 	 
محددة مثاًل، على أســاس مؤشــرات اجتماعية وديمغرافية أو 

اقتصادية، إلزالة أخطاء اإلدماج واالســتبعاد.

 قــد تتمكــن الحكومات من االســتفادة من جميع البرامج في وقت 	 
واحد لتحقيق اســتجابة أكثر فعالية لكوفيد-19.

يمكــن للجهــات الفاعلة غيــر الحكومية أن تؤدي دورًا تكميليًا 	 
وأساســيًا إلى جانب تدخالت الدولة. وقد اعتادت بلدان الدخل 
المنخفض والمتوســط على أن يقوم المجتمع المدني بنشــاط 

اجتماعي وخيري على المســتوى المجتمعي. وغالبًا ما يتم تقاســم 
تحويالت الحماية االجتماعية على نطاق واســع داخل العائالت 

والشــبكات الممتدة حتى في األوقات العادية.
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 ُتعتبــر مصــر والمغــرب مثالين جيديــن على توّجه البلــدان العربية 	 
نحــو النهــج مدى الحياة الذي يوّســع نطاق الوصول إلى األســر 

المعيشــية والبالغيــن العامليــن فــي القطاع غيــر النظامي. ولكّن 
التركيــز علــى توجيه المســاعدات إلى فئات محددة من شــأنه 

عرقلــة هــذه الجهــود. ومســألة التمويل هي أيضًا مســألة محورية 
لتطويــر النهــج مــدى الحياة في هــذه البلدان وقــد تتطلب المزيد 

مــن اإلصالحــات الموضوعيــة في ما يتعلــق بالضرائب وموارد 
التمويــل األخرى المتاحــة للحكومات.

وحتــى علــى الصعيــد العالمي، ال تتوفر حتى اآلن ســوى 
معلومــات محــدودة عن األثــر الفعلي للحمايــة االجتماعية 
فــي التخفيــف من اآلثــار االقتصادية والصحيــة للجائحة وما 
يتصــل بهــا من قيود. وأظهرت إحدى الدراســات فــي إثيوبيا 

أن المشــاركين فــي برامــج الحمايــة االجتماعية حصلوا 
علــى حمايــة أكبر من اآلثار الســلبية لـــكوفيد-19 مقارنة 

باألشــخاص غير المشاركين65.

وختامــًا، أظهــرت جائحة كوفيد-19 ضرورة إنشــاء ُنُظم 
شــاملة ومتكاملــة للحمايــة االجتماعيــة. مع ذلك، ال يزال 

مــن الضــروري التأكــد مما إذا كانت الجائحة ستنّشــط 
االســتثمارات الحكوميــة فــي مجال توســيع وتعزيز ُنُظم 
الحمايــة االجتماعيــة القائمــة على الحقــوق في العالم 

)الطريــق المســتقيمة( أو ما إذا كان توســيع نطاق 
المســاعدات فــي عام 2020 ســيعقبه تقّلــص أو تخفيض 

للخدمــات االجتماعيــة المقدمــة إلى أدنى حد في 
عالــم يســوده التقشــف بعد جائحــة كوفيد-19 )الطريق 
الملتويــة(66. وفــي بعض البلدان بوادر مشــّجعة تشــير 

إلــى تعزيــز العقد االجتماعي بشــأن الحمايــة االجتماعية 
فــي األعــوام المقبلــة بداًل من إضعافه، ال ســيما وأنه 

أثبــت أهميتــه خالل عام 2020 حيث وفــت الحكومات، 
بوصفهــا جهــات مســؤولة، بواجباتها في ضمــان االحتياجات 
المعيشــية لجميــع المواطنيــن والمقيميــن بوصفهم أصحاب 

حقوق فــي جميع األوقات.
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رسائل أساسية

سارعت الدول العربية إلى التصدي لآلثار االقتصادية ألزمة 	 
كوفيد-19 على الشركات واألسر المعيشية، وإلى الحفاظ 

على عمل أسواقها المالية. وبحلول أيار/مايو 2021، التزمت 
معظم الدول العربية بتقديم حزم للتحفيز المالي. وكان 
اإلنفاق األعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث 
وصل إلى 69.9 مليار دوالر، مقارنة بمبلغ 24.78 مليار 

دوالر أنفقته مجموعات البلدان األخرى. وتستند هذه الحزم 
التحفيزية أساسًا إلى التمويل الضائع أو المعاد تخصيصه وال 

تنطوي على إصالحات رئيسية في القاعدة الضريبية.

كان متوسط حجم حزم اإلغاثة المالية في المنطقة 	 
العربية أقل من المناطق األخرى في جميع أنحاء العالم 

)باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى(، ويرجع ذلك 
أساسًا إلى محدودية الحيز المالي بين بلدان الدخل 

المنخفض والمتوسط المستوردة للنفط، وإلى ارتفاع 
المعدل الحالي للدعم االقتصادي العام بين البلدان 

المصدرة للنفط. وبلغ إجمالي الدعم المالي في المنطقة 
العربية 3.9 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، بينما 

بلغ المتوسط العالمي 22.6 في المائة.

على الصعيد العالمي، ُأنفق نحو 9 في المائة من 	 
الدعم المالي على الحماية االجتماعية، و6 في المائة 
على الدعم المتصل بالصحة، ونحو 60 في المائة على 
الدعم االقتصادي. وبالمقارنة، أنفقت المنطقة العربية، 
في المتوسط، ضعفي المبالغ العالمية على الحماية 

االجتماعية والبرامج المتصلة بالصحة. وبصورة استثنائية، 
خّصص الصومال للحماية االجتماعية نسبة 100 في المائة 
من الحوافز المالية المتصلة بالجائحة، وفي العراق ولبنان، 

شكلت مخّصصات الحماية االجتماعية 95 في المائة 
و96.8 في المائة على التوالي من إجمالي اإلنفاق.

يبلغ اإلنفاق على صعيد المنطقة مستويات أعلى بكثير 	 
من متوسط إنفاق كل بلد على الحماية االجتماعية كنسبة 

 مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، مما يدل على مدى 

تعبئة البلدان العربية لألموال خالل أزمة الجائحة، ومدى 
االحتياجات االجتماعية، مما يشكل تحديًا مستقبليًا الستدامة 

حزم اإلنفاق على الحماية االجتماعية المتصلة بالجائحة.

بسبب غياب القاعدة الضريبية المناسبة، وانخفاض الحيز 	 
المالي، وارتفاع مستويات الدين، وضعف األداء االقتصادي، 
وانخفاض عائدات النفط، قدمت معظم الدول العربية برامج 

مؤقتة لتيسير االستهالك للفئات المعّرضة للمخاطر مثل 
العاطلين عن العمل والنساء واألطفال، بداًل من توسيع 

برامج التأمين االجتماعي والبرامج مدى الحياة. وتفسر هذه 
العوامل الفجوة في تغطية الحماية االجتماعية خالل فترة 

الجائحة والتعافي.

من بين البلدان العربية التي تتوافر عنها بيانات حتى حزيران/	 
يونيو 2021 تونس، حيث ساهم القطاع الخاص بمبلغ قدره 
410 ماليين دوالر كاستجابة للجائحة، والمغرب، حيث جذب 

القطاع الخاص 104.5 مليون دوالر. واضطلعت األعمال 
الخيرية بدور رئيسي في جمع حوالي 2.2 مليون دوالر في 

اإلمارات العربية المتحدة والمغرب.

بداًل من وضع تشريعات جديدة، اعتمدت البلدان على آليات 	 
أخرى لتقديم حزم اإلنفاق، مثل األموال الخارجة عن الميزانية 
أو المراسيم التنفيذية. وسّهلت هذه التدابير اإلنفاق الفوري 

لألموال، إال أنها قّوضت آليات المساءلة بشأن القرارات 
المتخذة على مستوى السياسات المالية في البلدان 

العربية.

من خالل جعل التحّوالت في مجال الطاقة النظيفة أمرًا محوريًا 	 
في خطط التعافي، يمكن للبلدان العربية المنتجة للنفط أن 

تمهد الطريق إلجراء تغييرات هيكلية أكثر متانًة لدعم االنتعاش 
االقتصادي المستدام بيئيًا وماليًا على حد سواء.
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ألف.  تخصيص الموارد والنفقات، 
وضمان وصول الجميع إليها

يوجــز هذا القســم مصــادر وأنواع التدابيــر المالية التي 
اتخذتهــا البلــدان العربيــة. ويقدم لمحــة عامة عن مصادر 

التمويل الرئيســية حســب مجموعات البلدان. ويشــير القســم، 
حيثمــا أمكــن، إلى اإلصالحــات التنظيمية والمؤسســية التي 
رافقــت التدابيــر الماليــة والتدخالت المرتبطــة بها. وتعطي 

البيانــات المقدمــة لمحــة عامة عن القطاعات الرئيســية 
والفئــات الســكانية المســتفيدة من التدابيــر المتخذة 

للتصــدي للجائحــة. ويحدد هذا القســم األثــر المتوقع 

للتدخــالت فــي مــا يتعلــق بالتغطية الرأســية واألفقية والنهج 

مــدى الحياة للسياســة االجتماعية.

وقد سارعت الدول العربية إلى التصدي لآلثار االقتصادية 

لألزمة على القطاع الخاص واألسر المعيشية، وإلى الحفاظ 

على عمل أسواقها المالية. وكان المستفيدون المستهدفون 

من تدخالت كوفيد-19 الفئات المعّرضة للمخاطر مثل النساء 

وكبار السن واألطفال والعمال غير النظاميين، باستخدام مزيج 

من المساعدات االجتماعية وتدابير اإلعفاء الضريبي. وعلى 

يمكن أن تشّكل تدابير التحفيز فرصة في البلدان العربية 	 
لالستثمار في التحّوالت االقتصادية الحقيقية واالبتكارات 
التكنولوجية )تجنب الغسل األخضر(، مثل تعزيز تكنولوجيا 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمدن الخضراء الذكية، 

ومشاريع تحلية مياه البحر )التي تعمل بمصادر الطاقة 
المتجددة(، وتطوير ُنُظم النقل العام وتخضيرها.

قد تشمل السياسات الممكنة لتعزيز االستدامة في 	 
البلدان العربية ربط تدابير الدعم المالي لقطاع معين بشرط 

إجراء تحسينات بيئية. ويمكن توجيه تدابير الدعم المالي، 
مثل القروض التفضيلية وضمانات القروض والتخفيضات 

الضريبية، نحو دعم التزامات بيئية أقوى وأداء أقوى في 
القطاعات الكثيفة التلوث التي قد تكون شديدة التأثر 

باألزمة.

يتمثل أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة كوفيد-19 	 
في أهمية زيادة االستثمار في التأهب لحاالت الطوارئ 

في نظام الحماية االجتماعية. وُيعتبر األردن مثااًل بارزًا 
بإظهاره االستعداد لألزمات على الرغم من التقلبات 

اإلقليمية والقيود المالية والصدمات االقتصادية.

يساعد ضمان الدخل األساسي أو البدل الشامل إلعالة الطفل 	 
على توفير إصالح هيكلي طويل األجل. ويتخذ المغرب خطوات 

إيجابية من خالل استبدال إعاناته تدريجيًا ببرنامج اإلعانات 
العائلية.

من أجل توسيع نطاق الخطط القائمة على االشتراكات 	 
لتشمل االقتصاد غير النظامي، ستحتاج البلدان إلى 

بدء حوار اجتماعي أوسع وبناء تحالفات بين الحكومة 
والشركات والعاملين في القطاع النظامي غير 

المساهمين في الخطط القائمة على االشتراكات، 
وبطبيعة الحال القطاع غير النظامي الشديد التنوع. 
ويمكن أن تشكل هذه األنواع من البرامج الشاملة 

والدائمة خطوة رئيسية في االتجاه الصحيح نحو سياسات 
اجتماعية قائمة على النهج مدى الحياة.

ُتعتبر زيادة االستثمار في الحماية االجتماعية وتنويع 	 
نطاق الموارد المالية، ال سيما من خالل تحصيل الضرائب 
بشكل عادل )مثاًل، الضرائب التصاعدية وضريبة الشركات( 

دروسًا مهمة للبلدان العربية التي تعاني من العجز المالي 
والنزاع.

تشمل المجاالت الممكنة األخرى للتركيز على دعم 	 
االستدامة إنشاء البنية التحتية الفنية واإلدارية الالزمة 

لوضع الخطط الجديدة في فترة ما بعد الجائحة. ويمكن 
أن يكون هذا هو األساس لُنُظم الحماية االجتماعية 

القائمة على بناء القدرات وتعزيز التأهب.
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الرغم من أهمية التركيز على هذه الفئات المعّرضة للمخاطر، 
فقــد ركــز اإلنفاق المرتبــط بالجائحة علــى تدابير اإلغاثة 

القصيــرة األجــل التي من شــأنها زيادة العجز المالــي للبلدان 
العربية.

وتنطــوي تدابيــر التصدي للجائحــة على المخاطر بالنســبة 
الســتقرار االقتصــاد، حيث شــكلت الزيادة فــي العجز المالي 

والديــون الحكوميــة فــي جميع البلــدان العربية في عام 
2020 تحديــًا هامــًا أمام إدخال نهج مســتدام على مدى 

الحيــاة فــي السياســات االجتماعيــة67. وازداد العجز المالي 
فــي الــدول العربيــة في عام 2020 نتيجة انخفاض أســعار 
النفــط في خضم جائحة كوفيد-19 )الشــكل 13(. وُســجل 
أعلــى عجــز في المملكة العربية الســعودية، حيث اتســع 

العجــز المالــي إلى 16 فــي المائة من الناتــج المحلي 
اإلجمالــي فــي عام 2020، بعــد أن كان 4.2 في المائة 
فــي عــام 2019، ومن المتوقــع أن يرتفع إلى 4.7 في 

المائــة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي في عام 2021. 
وســجلت البحريــن وُعمــان عجزًا مرتفعــًا بلغ نحو 16 في 

المائــة و17 فــي المائة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي على 
التوالــي فــي عــام 2020. وكما هو مبيــن، يعتمد الوضع 
المالــي فــي دول مجلــس التعاون الخليجــي على عائدات 

النفط وديناميات األســعار. وفي الجزائر، ســاء الوضع بشــكل 
ملحــوظ، حيــث بلغ العجــز المالي 18 في المائــة من الناتج 
المحلــي اإلجمالــي فــي عام 2020، ويقــدر أن يصل العجز 
إلــى 8 فــي المائة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي في عام 
2021. ومــع ذلــك، حققــت قطر فائضًا ماليًا بنســبة 5.56 

فــي المائــة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي في عام 2020، 
والســبب فــي الوضع المالــي الواعد والمســتقر لقطر هو 
الوفــرة فــي احتياطــي الغاز الطبيعي. وتجدر اإلشــارة إلى 

أن موريتانيــا قــد أظهــرت فائضًا طفيفًا بنســبة 0.2 في 
المائــة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي في عام 2020. 
وأظهــر البلــد قدرة على الصمود فــي وجه الصدمات 
الخارجيــة مقارنــة بالبلــدان األخرى التابعــة للمجموعة 

نفســها. ويتماشــى ســياق البلدان العربية مع االتجاهات 
العالميــة، حيــث تجــاوز العجز المالي 10 فــي المائة من 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمي68، ممــا يثير مخاوف 
بشــأن اســتدامة االســتجابة االقتصادية للبلدان في ضوء 

االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة المســتمرة خالل فترة 
التعافي.

وسيتعين على الُنُظم المعنية بوضع الميزانيات أن تتكيف 
وتتقدم استنادًا إلى الدروس المستفادة من أجل مواجهة 

المتطلبات والتحديات الناجمة عن أزمة كوفيد-19. ومن 
القضايا التي تثير قلق الدول العربية والتي يمكن أن تضعف 
األسس إلنشاء نظام أكثر استدامة للحماية االجتماعية بعد 
األزمة هو أن عددًا قلياًل من الدول العربية نشر أو أعلن عن 

قوانين تتعلق بالميزانية وتكّمل هيئاتها التشريعية. وبداًل من 
وضع تشريعات جديدة، اعتمدت البلدان على آليات أخرى 
لتقديم حزم اإلنفاق، مثل األموال الخارجة عن الميزانية 

أو المراسيم التنفيذية. ومن األمثلة على ذلك التشريعات 
الحكومية التي ُوضَعت في مناطق أخرى، بما في ذلك 

تأجيل اإليداعات والمدفوعات الضريبية، وتأجيل أو تخفيض 
ضريبة الرواتب والضمان االجتماعي، فضاًل عن التمويل بفائدة 

منخفضة. وفي مناطق أخرى متوسطة الدخل مثل أمريكا 
الالتينية، تضمنت التشريعات على سبيل المثال مراسيم جديدة 

وقوانين ُأعيدت صياغتها في بيرو وشيلي وتسمح للعمال 
النظاميين بإجراء عمليات سحب نقدي طارئة لمرة واحدة69.

وفي حين سّهلت التدابير المؤقتة الخارجة عن الميزانية 
اإلنفاق الفوري على برامج الحماية االجتماعية خالل األزمة، 
إال أنها قّوضت آليات المساءلة بشأن القرارات المتخذة على 
مستوى السياسات المالية، مما يؤكد كذلك النهج المؤقت 

واالنعكاسي لتمويل االستجابة لكوفيد-19.

ومــن إجمالــي الدعــم المالي البالــغ 94.8 مليار دوالر في 
المنطقــة العربيــة، قدمــت دول مجلس التعــاون الخليجي 

70 مليــار دوالر، فــي حيــن أنفقت البلدان المتوســطة الدخل 
وأقــل البلدان نمــوًا والبلدان المتضــررة من النزاعات 19.4 

مليــار دوالر و4.1 مليــار دوالر و1.3 مليــار دوالر علــى التوالي 
)الشــكل 14(. وبلــغ إجمالي الدعم المالــي العالمي 18.7 

تريليــون دوالر، جــاء معظمــه من البلــدان المرتفعة الدخل.

ويعكس هذا التباين بين البلدان العربية والمتوسط العالمي 
أوجه عدم مساواة أوسع في الدعم المالي الحكومي 

للتخفيف من أثر الجائحة70. وهذا ليس محصورًا بالدول العربية 
وحدها، إذ كانت مستويات اإلنفاق منخفضة أيضًا لدى بلدان 

الدخل المنخفض والمتوسط على الصعيد العالمي.

وكان متوسط حجم حزم اإلغاثة المالية في المنطقة العربية 
أصغر منه في مناطق أخرى حول العالم باستثناء أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى )الشكل 15(. ويعزى ذلك بشكل رئيسي 
إلى ضيق الحيز المالي بين بلدان الدخل المنخفض والمتوسط 
المستوردة للنفط، وارتفاع معدل الدعم االقتصادي العام بين 
البلدان المصدرة للنفط. وقدمت الدول العربية 3.9 في المائة 
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الشكل 13.  عجز المالية العامة للحكومة، 2019-2021 )النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

الشكل 14.  االستجابة المالية لحكومات المنطقة العربية )مليار دوالر(

المصدر: تجميع األمم المتحدة.

.)E/ESCWA/CL3.SEP/1/2020( 2020 ،المصدر: تجميع اإلسكوا

مالحظة: أرقام عام 2021 هي تقديرات.
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الشكل 15.  الدعم المالي المقارن، على الصعيد العالمي، حسب المناطق )النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي(

المصدر: تجميع األمم المتحدة.

المصدر: تجميع األمم المتحدة.
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الشكل 16.  حصة الحوافز المالية في الدول العربية، حسب نوع السياسات )النسبة المئوية(
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الشكل 17.  المساعدة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي استجابًة لكوفيد-19 )مليون دوالر(

المصدر: تجميع األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

مــن ناتجهــا المحلي اإلجمالي لعام 2020 إلى الدعم المالي 
مقارنة بالمتوســط العالمي البالغ 22.6 في المائة من الناتج 

المحلي اإلجمالي في العام نفســه.

وُيظهر التباين في اإلنفاق ضيق النطاق المالي الذي تعمل 
فيه البلدان العربية، حيث تعتمد بعض البلدان بشّدة على دعم 

المانحين لتمويل حزم الحماية االجتماعية. وركزت البلدان 
المستوردة للنفط إنفاقها على الصحة والتحويالت االجتماعية 
المستهدفة، في حين أعطت البلدان المصدرة للنفط األولوية 
للتخفيضات الضريبية المؤقتة، وتمديد المواعيد النهائية للدفع، 
وزيادة أوجه أخرى من اإلنفاق مثل دفع الرواتب جزئيًا للحفاظ 

على الوظائف.

ويبين الشكل 16 حصة الحوافز المالية حسب مجاالت 
السياسات بين البلدان العربية مقارنة ببقية العالم. فقد 
أنفقت بلدان المنطقة العربية 18 في المائة من الدعم 

المالي على الحماية االجتماعية، وبلغت النسبة في الصومال 
100 في المائة، تليها لبنان بنسبة 96.8 في المائة والعراق 
بنسبة 95 في المائة. وتبين مستويات اإلنفاق هذه مدى 
تعبئة البلدان العربية للموارد خالل الجائحة، وكذلك مدى 
االحتياجات االجتماعية التي تشكل تحديًا في المستقبل 

الستدامة حزم اإلنفاق على الحماية االجتماعية في الجائحة. 
وفي المتوسط، ُأنفق 15.6 في المائة من الدعم المالي 

على الصحة، وكان أعلى إنفاق في دولة فلسطين وبلغ نسبة 
73 في المائة. واسُتخدم 38.3 في المائة لدعم السياسات 
ص نحو  االقتصادية، وكان أعلى إنفاق في اليمن71، وُيخصَّ

28 في المائة إلى الدعم غير المفّصل، الذي يشير إلى 

تدابير السياسات العامة التي أعلنتها الحكومة والتي تجعل 
من الصعب مقارنة البيانات بين البلدان72. ويكشف المغرب 

بشكل استثنائي تخصيص 100 في المائة من الحوافز 
المالية المرتبطة بالجائحة لتدابير متعددة مثل استحقاقات 

البطالة، واشتراكات التأمين االجتماعي، والتحويالت النقدية. 
وبالمقارنة، على الصعيد العالمي، أنفق نحو 9 في المائة من 
الدعم المالي على الحماية االجتماعية، و6 في المائة على 

الصحة، و60 في المائة تقريبًا على الدعم االقتصادي73.

وكان هــدف األعمال الخيرية والقطاع الخاص والجهات 
المانحــة المتعددة األطراف74 والثنائية75، الحد من األثر 

الســلبي لكوفيد-19 من خالل المساهمة بالمال والمعدات 
والخبرات. مع ذلك، هناك مجال كبير للتحســين. ومن بين 

البلــدان العربيــة التي تتوافر عنها بيانات حتى حزيران/يونيو 
2021، ســاهم القطاع الخاص في تونس بمبلغ 410 ماليين 
دوالر كاســتجابة للجائحة، وجذب في المغرب 104.5 مليون 

دوالر. واضطلعت األعمال الخيرية بدور رئيســي في تعبئة 
حوالــي 2.2 مليون دوالر في اإلمارات العربية المتحدة 
والمغــرب. وتعتبر التبرعات التي يقدمها القطاع الخاص 

واألعمال الخيرية ســمة قديمة للتضامن االجتماعي العربي، 
لكن البيانات العالمية القابلة للمقارنة ليســت متاحة لقياس 
أهمية هذه المســاهمات بشــكل أفضل. ويعتبر االعتماد على 

تمويل المانحين اســتجابة لكوفيد- 19 ســالحًا ذا حدين بالنسبة 
لبلدان الدخل المنخفض والمتوســط ألنه يقدم دعمًا هامًا 

فــي أوقــات األزمات من جهة ولكنه يقف في طريق التنمية 
المؤسســية المســتدامة في السياق المحلي على نحو يعيق 

التحّكــم بمخططات الحماية االجتماعية.
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ولالستجابة لجائحة كوفيد-19، تعهد صندوق النقد الدولي 
بإقراض تريليون دوالر، وبحلول 15 تشرين األول/أكتوبر 2021، 
استجاب صندوق النقد الدولي لنداءات غير مسبوقة للحصول 
على تمويل طارئ من 89 بلدًا، تلبية لطلب مساعدات مالية 
تبلغ قيمتها حوالي 117 مليار دوالر، أي أكثر بثالثة أضعاف 

مما كان عليه في الفترة نفسها من األزمة المالية العالمية76. 
ومن المبلغ اإلجمالي البالغ 117 مليار دوالر، تلقت المنطقة 
العربية حوالي 10 مليارات دوالر، وحصلت مصر واألردن على 
أعلى حصة منها وهي 7,972 مليون دوالر و1,901.5 مليون 

دوالر على التوالي )الشكل 17(.

باء.  أوجه قصور االستجابات 
لكوفيد-19 في ضمان االستدامة 

وكيفية التغلب عليها

يدل التركيز على التدابير القصيرة األجل لتيســير االســتهالك 
علــى أن الفئات الســكانية المعّرضــة للمخاطر ال تزال تفتقر 

إلــى ضمانات طويلة األجل للدخل. ولم تحصل األســر 
المعيشــية من الطبقة الوســطى، التي تفتقر إلى العمل أو 

الدخــل، علــى دعم مباشــر. وبالتالي، ال تزال هناك فجوات 
هامــة في حماية الســكان على المــدى الطويل، مع ما يترتب 

علــى ذلــك من آثار هامة على اعتماد نهج مســتدام لمدى 
الحياة.

وغالبــًا مــا يكون اإلنفاق على الحماية االجتماعية أول خســارة 
فــي أوقات الضغوط المالية. وفــي البلدان العربية، يتراوح 
إجمالي االســتثمارات المرتبطة باســتجابات كوفيد-19 بين 
حوالــي 0.05 فــي المائة من الناتــج المحلي اإلجمالي في 
الجزائــر، حيــث ُقدمت تحويالت لمــرة واحدة إلى ما يزيد قلياًل 
عن مليون أســرة معيشــية خالل شــهر رمضان، وحوالي 2 في 
المائــة مــن الناتج المحلي اإلجمالي في المغرب، حيث تشــير 
التقديــرات إلى أن برنامجي طــوارئ مؤقتين وجديدين يصالن 

إلى 79 في المائة من األســر77. وفي ما عدا المغرب، ال 
تشــهد أي دولة عربية مســتوى من االســتثمار يمّكنها من 

تحفيز االســتهالك بما يكفي لتســريع االنتعاش االقتصادي. 
وفي األردن، فإن االســتجابة من خــالل الحماية االجتماعية 
- التــي تنطــوي في الغالب على دفعة مؤقتة لمدة ســتة 

أشــهر لحوالي 250,000 من العمال غيــر النظاميين، باإلضافة 
إلــى دفعــة إلى بعض المســتفيدين الحاليين من برنامج 

صنــدوق المعونــة الوطنيــة - كّلفت ما يقدر بنحو 0.63 في 

المائــة مــن الناتج المحلــي اإلجمالي. ويمّول البنك الدولي 
بشــكل رئيســي الدعم الطارئ الذي يقدمه األردن، وذلك من 
خــالل قــرض من البنك الدولي لإلنشــاء والتعمير بتمويل من 
وزارة التنميــة الدوليــة وغيرها مــن الجهات المانحة بموجب 
اتفــاق التمويل المشــترك. وفــي البلدان األخرى التي لديها 
اســتجابة للحماية االجتماعية، كان مســتوى اإلنفاق ضئياًل. 

 اســتجابات كوفيد-19 إلى وضع  وبصفــة عامة، لم تؤدِّ
أي برامــج لمــدى الحياة في إطــار نظام موّحد للحماية 

االجتماعيــة. ويرجــع ذلك إلى عــدم وجود نظام قائم تمّوله 
الضرائب لتوســيع نطاق البرامج بفعالية. ولذلك، لم تشــمل 

معظم اســتجابات البلدان ســوى عدد قليل من الناس. ويقلل 
وجــود قطــاع غير نظامي كبير في البلدان العربية المتوســطة 
والمنخفضــة الدخــل من احتمال تعبئــة التأمين االجتماعي أو 

سياســات سوق العمل النشــطة كأدوات لالستجابة للصدمات.

وتشــمل العوامل الرئيســية األخرى التي تؤثر على االســتدامة 
اإلرادة السياســية لضمان تمويــل طويل األجل للحماية 

االجتماعيــة القائمــة على النهــج مدى الحياة. وعلى الرغم 
من اســتجابة الحكومات العربيــة لكوفيد-19، فإن التدابير 
التــي اُتخــذت حتى اآلن للتصــدي للجائحة ال تدل على تأييد 
مجتمعــي أوســع لتدابير الحمايــة االجتماعية المتقّدمة مثل 
ضمــان الحد األدنى للدخــل. وقد يؤدي المزيد من الدعوات 
وبنــاء التحالفــات بين الجهات الفاعلة فــي المجتمع المدني، 

كمــا هــو الحال في األردن ولبنان، إلى دفع اإلرادة السياســية 
قدمــًا. ومــن األمثلة العالمية علــى ذلك حركة المجتمع 
المدني حول إدخال الحد األدنى األساســي للدخل في 

جنوب أفريقيا، الذي اكتســب زخمًا بســبب جائحة كوفيد-19. 
وقــد دعــا بعض المراقبين إلى منح بدل إعالة شــامل لألطفال. 

وهنــاك أدلــة على أن المغرب يســعى إلى وضع مثل هذا 
المخطط الذي من شــأنه أن يدعم رفاه األطفال واألســر 

فــي المســتقبل. وُيعتبر نضج نظــام الحماية االجتماعية عاماًل 
رئيســيًا آخر يمكن أن يدعم اســتجابة أقوى لكوفيد-19، ويتيح 
للســكان الجدد االســتفادة من نظام الحماية االجتماعية من 

أجــل التصــدي لتأثير األزمة على دخلهم.

وتؤدي اإلصالحات التشــريعية أو التنظيمية لتوســيع نطاق 
الحقــوق االجتماعية والحصــول على الحماية االجتماعية دورًا 
هامًا في ضمان االســتدامة. وقد عانت بعض البلدان العربية 
من ثغرات في شــراء المعدات واللوازم في الوقت المناســب 
ومــا يرتبط بذلك من ضغــوط في الميزانية78. ومع أن مختلف 

خطط االســتجابة لكوفيد-19 تشــمل السلع األساسية 
واللــوازم المتعلقــة بكوفيد-19، هناك حاجة إلى ميزانيات 
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كافية لضمان شــراء المعدات واللوازم وتوزيعها في الوقت 
المناســب على المرافق والعامليــن الصحيين المحتاجين إليها.

مع ذلك، أبرزت أزمة كوفيد-19 أهمية هياكل ومؤسسات 
السياسات العامة مثل تدابير الشفافية ومكافحة الفساد، 
والمشتريات العامة الفعالة، وقوة الرقمنة وقدرتها، ونهج 

الحكومة المفتوحة، وإتاحة دور أكبر للمجتمع المدني. وكان 
تعاون الحكومات مع المجتمع المدني أساسيًا لالستجابة 

الفعالة لألزمات في العديد من البلدان العربية. ولذلك، ينبغي 
اتخاذ تدابير أكثر فعالية على صعيد الحوكمة لدعم استدامة 
االستجابات والخدمات األساسية التي تقّدمها المؤسسات 

ف.  العامة، مع تطوير قدرة القطاع العام على الصمود والتكيُّ
ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تعزز الدعم العام للحكومات 
العربية. وفي هذا الصدد، تتيح األزمة فرصة للحكومات لبناء 
جسور الثقة عن طريق التعجيل بإصالح اإلدارة العامة إلنشاء 

قطاع عام أكثر كفاءة وشفافية79.

وفــي حين ينبغي أن يظــل اإلنفاق مقبواًل ماليًا، يمكن أن 
يوّفر ارتفاع مســتويات اإلنفاق أثناء األزمة حافزًا اقتصاديًا 

عاجــاًل )اإلنفــاق المعاكس للدورات االقتصادية(. والواقع أن 
لحزمــة الحوافز المالية قــدرة على تمكين البلدان من خفض 
الركود الذي يواجهها، واألهم من ذلك، أن تتعافى بســرعة 
أكبر. ففي ســري النكا، مثاًل، تشــير التوقعات إلى أن اســتثمار 
1.5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على مدى ســتة 
أشــهر في سلســلة من التحويالت على مدى الحياة كان من 

شــأنه توفيــر حافز فعال خالل األزمــة، وبالتالي التقليل من حدة 
الركود المتوقع لعام 2020 إلى النصف، من انخفاض بنســبة 
8.3 فــي المائة فــي النمو االقتصادي المتوقع إلى 3.9 في 
المائة80. ولم تصل أي من بلدان الدخل المنخفض والمتوســط 
في المنطقة العربية إلى هذا المســتوى من االســتثمار في 
توفير االســتحقاقات الموّســعة أو الجديدة غير القائمة على 
المســاهمات، إلى الســكان المتضررين. وعمومًا، ال يتجاوز 
متوســط االســتثمار في جميع البلدان العربية المنخفضة 

والمتوســطة الدخل التي قدمــت الحماية االجتماعية الطارئة، 
0.5 فــي المائة فقــط من الناتج المحلي اإلجمالي81.

وثبت أيضًا أن اســتخدام أنظمة البيانات الرقمية وتوســيعها 
لتحديد األســر المحتاجة والوصول إليها هما وســيلة هامة 

لتحقيــق تغييرات مبتكرة ومســتدامة في الحماية االجتماعية 
بعد االســتجابة لكوفيد-19. وُتعتبر تجربة باكســتان مثااًل جيدًا 

ويقدم التقرير شــرحًا مفّصاًل لها في األقســام التالية. ومن بين 
البلدان العربية التي اســتخدمت ســجالت البيانات اإلمارات 

العربيــة المتحدة ومصــر والمغرب، ولو بدرجات متفاوتة. ويلزم 
زيادة االســتثمار في هذه الُنُظم ألنها يمكن أن تســاعد على 

خفــض التكاليف وتوفير االســتدامة المالية الالزمة لتعزيز 
شــمول ُنُظم الحماية االجتماعية وفعاليتها.

ومــن المهــم أيضًا النظــر في كيفيــة تعامل دول مجلس 
التعــاون الخليجــي والدول األخــرى المنتجة للنفــط مع تأثير 
تقلبــات أســعار النفط. ومما ال شــك أن قطــاع الطاقة كان 
أساســيًا لدعــم الرعايــة الصحية والعمل عن بعــد واحتياجات 
أخــرى كثيرة نشــأت أثناء الجائحــة. ويمكن للبلــدان العربية 

أن تتغّلــب علــى التحديات من خالل تحســين اتســاق خططها 
الراميــة إلــى التعافــي مع األهداف الوطنيــة والعالمية 
الطويلــة األجــل بشــأن تعزيز المنعة فــي مجال الطاقة 

وتحقيــق التنميــة المســتدامة. ومن الضــروري أن تركز على 
التحــوالت فــي مجــال الطاقة النظيفــة82. ومن خالل جعل 

التحــوالت فــي مجــال الطاقة النظيفة أمــرًا محوريًا في 
خطــط التعافــي، يمكــن للبلــدان العربية المنتجــة للنفط أن 
تمهــد الطريــق إلجراء تغييــرات هيكلية أكثــر متانًة لدعم 

االنتعــاش االقتصــادي المســتدام بيئيًا وماليًا على حد ســواء.

وتتخــذ العديــد من البلــدان حول العالــم التدابير الخضراء 
كجزء أساســي من حــزم التحفيز فــي أعقاب كوفيد-19. 

ويمكــن أن تشــّكل تدابيــر التحفيــز فرصة في البلــدان العربية 
لالســتثمار فــي التحــوالت االقتصاديــة الحقيقية واالبتكارات 
التكنولوجيــة )تجنــب الغســل األخضــر(، مثل تعزيــز تكنولوجيا 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الرياح، والمــدن الخضراء الذكية، 

ومشــاريع تحليــة مياه البحــر )التي تعمــل بمصادر الطاقة 
المتجــددة( وتطويــر ُنُظــم النقل العــام وتخضيرها83. وهذا 

األمــر يمكــن أن يســاعد دول مجلس التعــاون الخليجي على 
الحــد مــن بصمتهــا الكربونيــة والطلب على الطاقــة مع تنويع 
اقتصادهــا بعيــدًا عن الوقــود األحفوري. وينبغــي أيضًا تعزيز 

الدعــم العام والخاص لالســتثمارات فــي تطوير وتحديث 
البنيــة التحتيــة للميــاه والنفايات، وخاصــة في البلدان 

العربيــة الفقيــرة. وبإمــكان تعزيز مســتويات الصحــة البيئية 
أن يعــزز منعــة المجتمعــات إزاء الجوائــح وغيرها من حاالت 

الطوارئ.

وقد تشــمل سياســات تعزيز االســتدامة في البلدان العربية 
ربــط الدعــم المالي لقطاع معين بشــرط إجراء تحســينات 

بيئيــة84. ويمكــن توجيــه تدابير الدعم المالــي مثل القروض 
التفضيليــة وضمانــات القــروض والتخفيضــات الضريبية نحو 
دعــم التزامــات بيئيــة وأداء أقوى في القطاعــات الكثيفة 
التلــوث التــي قد تتأثر بشــكل خاص باألزمــة. بالتالي، يمكن 
أن تتيــح الجائحــة فرصــة للحكومات العربية لضمان اتســاق 
ر المناخ  تدابيرهــا التحفيزيــة واســتجابة سياســاتها مــع تغيُّ

العالمــي واألهداف األوســع لحمايــة البيئة. ومن األفضل 
للبلــدان أن تقّيــم اآلثار البيئية الســلبية غيــر المقصودة 

والمحتملــة لتدابيــر اإلنعــاش الجديــدة القصيرة األجل )مثل 
األحــكام الضريبيــة والمالية(، وأن تضمن اتســاق السياســات 
وتتجنــب العواقــب البيئيــة الضارة وغيــر المقصودة التي قد 
تطــال منعــة المجتمعــات في المســتقبل وصحتهــا البيئية85.
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جيم.  اإلنفاق على الحماية 
االجتماعية: قصص نجاح عالمية 

وإقليمية

يسلط هذا القسم الضوء على التجارب اإلقليمية والعالمية 
الناجحة للتعلم منها أو مواصلة التطوير. ويقاس النجاح من 

حيث قدرة الحكومة على إعادة تخصيص اإلنفاق لتوفير حماية 
اجتماعية أكثر فعالية أثناء الجائحة بداًل من اعتماد نهج مدى 

الحياة للحماية االجتماعية الشاملة. ومع أنه ينبغي توخي بعض 
الحذر في الحكم على نجاح االستجابات لكوفيد-19 ألنه لم يتم 

بعد إجراء دراسات تأثير متينة، فإن الحاالت الموضحة هنا توفر 
مادة دسمة للتفكير استنادًا إلى األدلة القائمة بشأن ما ينجح 
في دعم الحماية االجتماعية الناجعة والفعالة مدى الحياة. 
وهكذا يعرض هذا القسم مجموعة من المحفزات، وتدابير 

إعادة التخصيص وتوفير التكاليف التي تبين التزام الحكومات 
بتعبئة الموارد دفاعًا عن سكانها. ومن العوامل الرئيسية الناشئة 
مساهمة الرقمنة في جهود تخصيص الموارد هذه، مما يؤكد 

من جديد الفرص المتزايدة التي تتيحها الحماية االجتماعية 
الرقمية للحكومات في جميع أنحاء العالم. ويركز بعض 

المحللين على التأمين االجتماعي والمخططات الممولة من 
الضرائب باعتبارها األداة األهم لتوفير الحماية االجتماعية على 

المدى الطويل للجميع.

األردن. 1

وّفر البنك المركزي األردني 705 ماليين دوالر من خالل خفض 
االحتياطيات اإللزامية للبنوك التجارية، والسماح للبنوك بتأجيل 
سداد القروض في القطاعات المتضررة، وتقديم ضمانات على 

القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واتخذت الحكومة 
تدابير مختلفة لتخفيف الضرائب والمساهمات االجتماعية، 
بما في ذلك التدابير االجتماعية الموّجهة لألسر المعيشية 

األكثر عرضة للمخاطر. وتم زيادة التغطية التأمينية لكبار السن 
من بين خدمات عينية أخرى. واُتخذت تدابير محددة لدعم 

قطاع السياحة. وُيعتبر األردن مثااًل تجدر اإلشارة إليه إذ أظهر 
استعدادًا لألزمات على الرغم من التقلبات اإلقليمية والقيود 
المالية والصدمات االقتصادية. ويتمثل أحد الدروس الرئيسية 
المستفادة من جائحة كوفيد-19 في أهمية زيادة االستثمار 
في التأهب لحاالت الطوارئ في نظام الحماية االجتماعية. 

وقد يشمل ذلك زيادة مراعاة احتياجات الجنسين وأوجه الضعف 
لديهما وزيادة التركيز على تأهب النظام، فضاًل عن إيجاد 

حلول أكثر استدامًة لجميع الركائز الثالث للنظام الوطني على 
النحو المبين في االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية 

للفترة 2025-2019، وهي التالية: -1 العمل الالئق والضمان 
االجتماعي؛ -2 المساعدة االجتماعية؛ -3 الخدمات االجتماعية. 
وال بد من إجراء تحليالت للحالة الراهنة والتحديات القائمة التي 
تواجه كل من هذه الركائز واإلجراءات ذات األولوية لكل قطاع 
من القطاعات المحددة. وسيتطلب ذلك أيضًا مواصلة الجهود 
لتعزيز التنسيق والتعاون بين ُنُظم الحماية االجتماعية اإلنسانية 

والوطنية.

اإلمارات العربية المتحدة. 2

خّصصت حكومة اإلمارات العربية المتحدة ميزانية تحفيز مرنة 
تبلغ نحو 256 مليار درهم إماراتي، أو 70 مليار دوالر. ومنحت 

جميع المصارف العاملة في اإلمارات العربية المتحدة إمكانية 
الحصول على قروض وسلف بدون تكلفة مقابل ضمانات 
يقدمها المصرف المركزي في اإلمارات العربية المتحدة. 
وأرجأت البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة سداد 

المدفوعات المستحقة لمدة ستة أشهر لعمالئها من الشركات 
واألفراد. ومنحت إعفاًء مؤقتًا من مدفوعات رأس المال 

والفائدة على القروض غير المسددة لجميع شركات القطاع 
الخاص المتضررة وعمالء التجزئة في اإلمارات العربية المتحدة. 

وخّفضت فواتير الكهرباء والمياه للعمالء في قطاعات السياحة 
والضيافة والتجارة بنسبة 20 في المائة لمدة ثالثة أشهر - أي 

ما يعادل بالمجموع 86 مليون درهم، أو 23 مليون دوالر86.

موريتانيا. 3

اّتخذت موريتانيا، التي ُتَعّد مثااًل على بلد منخفض الدخل، تدابير 
مالية مبتكرة. فقد أنشأت صندوقًا خاصًا للتضامن االجتماعي 
من خالل مساهمة حكومية قدرها 170 مليون دوالر. وساعد 
ذلك على دعم 206,000 أسرة معيشية بتحويل نقدي قدره 
60 دوالرًا للشخص الواحد. ومن الممكن منح الصندوق مبلغًا 

إضافيًا قدره 13.5 مليون دوالر87.

باكستان. 4

ارتكزت استراتيجية االستجابة الرئيسية لحكومة باكستان على 
إطالق برنامج إحساس النقدي للطوارئ، الذي خّصص 203 

مليارات روبية باكستانية )حوالي 1.2 مليار دوالر( لتقديم 
مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة إلى 16.9 مليون أسرة 
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معرضة لخطر الفقر المدقع. وتلقت كل أسرة معيشية منخفضة 
الدخل دفعة واحدة قدرها 12,000 روبية )75 دوالرًا( لشراء 

المواد الغذائية األساسية لمدة ثالثة أشهر88. وكان برنامج 
إحساس النقدي للطوارئ فريدًا من نوعه في استجابته ألنه 

استخدم ما يتضمنه من قدرات رقمية كجزء من برنامج إحساس 
وهو برنامج الحماية االجتماعية الرائد لمكافحة الفقر وعدم 
المساواة. ويوضح برنامج إحساس النقدي للطوارئ كيفية 

استخدام برامج التحويالت النقدية لمكافحة األضرار االجتماعية 
واالقتصادية الناجمة عن الصدمات الخارجية مثل جائحة 

كوفيد-19. ويمثل البرنامج إنجازًا كبيرًا لحكومة باكستان في 
مجال تصميم خدمات الحماية االجتماعية وإدارتها على المدى 
الطويل. وأظهرت االستجابة درجة عالية من سرعة التحّرك لدى 
الحكومة وقدرة على إدماج البيانات وتدابير السياسات الرقمية. 
ويشكل البرنامج أساسًا إلعادة هيكلة نظام إحساس ألنه يعجل 
بدمج مبادرات رقمية فعالة من حيث الكلفة تتيح أشكااًل جديدة 

من التنسيق عبر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

وستشمل االبتكارات الجديدة الرئيسية إنشاء نافذة واحدة 
لبرنامج إحساس - وهي نهج للحصول على المعلومات 

والخدمات من نافذة واحدة من أجل تحسين الوصول إلى برامج 
إحساس المتعددة، ومبادرة "امرأة واحدة، حساب مصرفي 

واحد"، حيث يتم إنشاء حسابات مصرفية محدودة لجميع النساء 
كجزء من برنامج كفاالت باستخدام محافظ الهاتف المحمول. 
وأتاح نهج توفير التكاليف في باكستان نشر الهواتف واالتصال 
باإلنترنت وأرقام التعريف الوطنية الفريدة لوضع نظام حماية 
اجتماعية قائم على الطلب، يّتسم بمزيد من القدرات الرقمية 
وباالبتكار. وكان أحد العوامل الرئيسية الذي سّهل نجاح هذا 

التدخل هو الحملة العامة المكثفة التي تطلب من جميع 
األفراد في جميع أنحاء البالد الذين يريدون اإلغاثة الطارئة 

إرسال طلبات إلى خدمة الرسائل القصيرة برمز قصير.

إندونيسيا والفلبين وجنو	 أفريقيا وأوزبكستان. 5

نشرت هذه البلدان احتياطياتها المالية وأعادت ترتيب أولوياتها 
في اإلنفاق، وهو النهج األكثر شيوعًا الذي تستخدمه العديد 

من البلدان. وأعادت إندونيسيا والفلبين تخصيص األموال 
التي كانت تغطي نفقات السلع غير الطارئة، التي لم توضع 
لها برامج بعد. وأعلنت جنوب أفريقيا عن حزمة إنفاق طارئة 

قدرها 30 مليار دوالر، جاء نحو 29 في المائة منها من إعادة 
ترتيب أولويات اإلنفاق وفائض صندوق التأمين ضد البطالة. 

وتشهد جنوب أفريقيا وبلدان أخرى )مثل فنلندا وكينيا وناميبيا 

والواليات المتحدة( زخمًا متزايدًا في دعم ضمان الدخل 
األساسي على مستوى السياسات وفي دعوة المجتمع 

المدني إلى ذلك. وقد ُطرحت في جنوب أفريقيا عدة مقترحات 
على مستوى السياسات، بما في ذلك منح الدخل األساسي 

والحد األدنى لألجور وتقديم إعانة وطنية لألجور، لتوسيع نطاق 
دعم الدخل ليشمل السكان المعرضين للمخاطر، وال سيما الذين 

تتراوح أعمارهم بين 18 و59 سنة. واستخدمت أوزبكستان 
324 مليون دوالر من صندوق الثروة السيادية )صندوق التعمير 
والتنمية في أوزبكستان( وأعادت هيكلة ميزانيتها، مثاًل، بتأجيل 
المشاريع والنفقات غير ذات األولوية إلى فترة ما بعد األزمة، 

لتمويل االستجابة لكوفيد-19.

هونغ كونغ وصربيا وسنغافورة. 6

هي أمثلة جيدة لكيفية قيام البلدان ذات الدخل المرتفع بتوفير 
تحويالت نقدية شاملة. فقد أنفقت هونغ كونغ 9.16 مليار 
دوالر على المدفوعات النقدية من خالل اإلنفاق على العجز. 

وفي صربيا، بلغت تكلفة االستحقاقات النقدية الشاملة 712 
مليون دوالر، وهي جزء من مجموعة الحوافز التي تبلغ قيمتها 

3.9 مليار دوالر. وتم تمويل النصف من سندات اليورو التي 
تبلغ قيمتها ملياري يورو، وأعيد ترتيب أولويات الميزانية الحالية 

واحتياطيات العملة. وقدمت سنغافورة تحوياًل نقديًا لمرة 
واحدة قدره 1.1 مليار دوالر ممول من االحتياطيات والميزانيات 

الطارئة. واستخدمت سنغافورة أيضًا احتياطياتها: فقد نشرت 
900 مليون دوالر سنغافوري من االحتياطيات السابقة 

لتمويل استجابتها للمدفوعات التضامنية البالغة 1.1 مليار دوالر 
)التحويل النقدي الشامل لمرة واحدة(.

وأظهرت بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم أنه يمكن أن 
يكون لتدابير توفير التكاليف مجموعة من اآلثار من حيث الكلفة 

والفوائد. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي اإلنفاق إلى 
خفض الخدمات االجتماعية الحكومية الرئيسية األخرى، كما 
حصل في أوكرانيا، التي خفضت الدعم والميزانيات اإلقليمية 

والخدمات االجتماعية والتعداد المخطط له، من بين أمور 
أخرى لتمويل استجابتها ل لكوفيد-19. ولتلبية ارتفاع النفقات، 
زاد العجز في ميزانية المشاريع إلى 7.5 في المائة من الناتج 

المحلي اإلجمالي، وُخّفضت ميزانية معظم الوزارات في 
أوكرانيا. والجدير بالذكر أن برامج التأمين االجتماعي لها دور 

في االستجابة للتقلبات الدورية ألنها مصممة لتغطية فقدان 
الدخل تلقائيًا في أوقات الطوارئ89، ومن المستبعد إزالتها بعد 

انتهاء األزمة.
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دال.  اآلثار المترتبة على استدامة 
تخصيص الموارد في السياسات 

االجتماعية: التغييرات الهيكلية لفترة 
التعافي بعد الجائحة

تماشيًا مع التفكير الحالي، سّلط هذا الفصل الضوء على 

الجهود المالية الهائلة التي تبذلها الدول العربية في مكافحة 

األثر االقتصادي لكوفيد-19. وينطبق هذا األمر على بلدان 

الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض في المنطقة العربية. 

فقد أتاحت اإلمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، حزمة 

تحفيز بقيمة 27 مليار دوالر تشمل المياه والكهرباء لألسر 

المعيشية والشركات. ووضعت مصر خطة إغاثة اقتصادية 

بقيمة 6 مليارات دوالر، ووزعت قطر والمملكة العربية 

السعودية 23 مليار دوالر و13 مليار دوالر على التوالي لدعم 

مشاريعهما الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص90. ومن 

المرجح أن تستعيد معظم بلدان المنطقة ناتجها المحلي 

اإلجمالي خالل فترة ما بعد التعافي.

وفي ما يتعلق باآلثار الرئيسية على استدامة تخصيص الموارد 

وتمويل الحماية االجتماعية في المستقبل، اتخذت معظم 

البلدان العربية تدابير قصيرة األجل لتسهيل االستهالك، مثل 

اإلعفاء الضريبي والتحويالت النقدية. مما يعني أن هذه 

التدابير ليست دائمة وال سيما في ظل العجز المالي. وتلقت 

األسر المعيشية المتضررة مدفوعات لمرة واحدة فقط من 

دون أي ضمانات للدخل أو العمل في المستقبل. وسيكون 

توفير ضمانات الدخل األساسية أو بدالت اإلعالة الشاملة 

لألطفال أكثر انسجامًا مع اإلصالحات الهيكلية الطويلة 

األجل. وفي ما يتعلق بالعمال غير النظاميين، سعت بعض 

الحكومات، مثل المغرب، إلى توسيع نطاق تغطية التأمين 

االجتماعي، مما يعني أنها ستحتاج إلى اتخاذ تدابير لتوسيع 

خطط االشتراكات لتشمل االقتصاد غير النظامي على المدى 

الطويل. وللقيام بذلك، ستحتاج البلدان إلى بدء حوار اجتماعي 

أوسع وبناء تحالفات بين الحكومة والشركات والعاملين 

في القطاع النظامي الذين ال يساهمون في مخططات 

االشتراكات، والقطاع غير النظامي الشديد التنوع. ويتطلب 

تطوير مثل هذا النظام االعتراف بالطابع العابر للعمل غير 

النظامي وتقييم المساهمات الحالية والمقبلة واإليرادات 

والنفقات الحالية، وكذلك المالمح االجتماعية واالقتصادية 

للعمال91. وفي ما يلي رسائل أساسية للتمويل المستدام:

ضمان التمويل المنتظم في المستقبل. 1

تعــود الثغــرات في التغطية أثناء االســتجابة لكوفيد-19 إلى 
حــد كبيــر إلى نقص الموارد المالية والقدرات المؤسســية. 

وقــد أبــرز التقرير كيفية اتخــاذ الحكومات مجموعة من 
التدابيــر الماليــة الجديدة التي كانــت مؤقتة في كثير من 

الحــاالت. وقد وضعت حكومات مختلفة اســتراتيجيات 
متنوعــة، بمــا فيها إعادة تخصيــص الميزانية، وتدابير الدين 
والعجــز الوطني، واســتخدام احتياطيات الدولة وصناديق 
الطــوارئ، باإلضافــة إلى مصادر التمويــل الخارجية، مثل 

القــروض والمنــح المقدمة من المؤسســات المالية الدولية. 
وســيكون هنــاك حاجة إلى رصــد تجارب البلدان مع مرور 

الوقــت، ولكنهــا مهدت الطريق لصياغة تدخالت وسياســات 
مســتقبلية من شــأنها تعزيز القدرة المالية واســتجابة ُنُظم 

الحمايــة االجتماعيــة للصدمات في المســتقبل. وتتمثل 
إحــدى الطرق لضمان اســتدامة التمويــل من أجل الحماية 

االجتماعيــة فــي ربطه بآليات تمويــل مخاطر الكوارث حتى 
تتمكــن الحكومــات من تعبئة الموارد المطلوبة بســرعة 
فــي حــال حدوث صدمة في المســتقبل92. ومع ذلك، ال 

يضمــن توفــر الموارد تقديم الخدمات في الوقت المناســب 
وبفعاليــة، وهــذا أمر يمكن أن تعالجــه الدول العربية من 

خالل قدراتها فــي مجال الحوكمة.

تعزيز القدرات الرقمية وقدرات البيانات. 2

استخدمت البلدان العربية قواعد بيانات األسر المعيشية 
والفقر، حيثما كانت متاحة، للوصول إلى أعداد كبيرة من 

سكانها المتضررين من الجائحة. وأثبتت هذه القدرات الرقمية 
وقدرات البيانات جدارتها من حيث دعم استجابة ناجعة وفعالة 

من خالل الحماية االجتماعية. وقد ساعدت جائحة كوفيد-19 
في إظهار عدد البلدان التي يمكنها االستفادة بشكل أفضل 

من سجالت المستفيدين والسجالت االجتماعية ومصادر 
المعلومات األخرى مثل السجل المدني واإلحصاءات الحيوية، 
باإلضافة إلى البيانات المتعلقة بتنظيم العمال غير النظاميين، 
والتأمين الضريبي واالجتماعي، ومقدمي األموال عبر الهاتف 

المحمول وغير ذلك، وفي أغلب األحيان استخدام أنظمة 
تحديد الهوية التي تعمل كشبكة دعم. وساعدت هذه التدابير 

على ضمان الدقة في توجيه الخدمات إلى فئات محددة. 
وأنشأت البلدان آليات مبتكرة لتيسير تسجيل المستفيدين مع 
احترام التباعد االجتماعي. وقد تم ذلك باستخدام المنصات 

اإللكترونية وخطوط المساعدة وتكنولوجيا بيانات الخدمات 
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ومكاتب الحكومات المحلية. وُيظهر هذا التطور الرقمي 
الناتج عن الجائحة إمكانيات واعدة الستخدام الموارد بكفاءة 

أكبر من خالل زيادة التحويالت اإللكترونية93.

تمويل تدابير الحماية االجتماعية القائمة على النهج . 3
مدى الحياة

إذا أرادت الــدول العربية أن تلتــزم بتوفير حماية اجتماعية 
أشــمل لمواطنيها ضد الطوارئ، فعليها أن تجد الوســائل 
الماليــة للقيام بذلك. وتبيــن التحليالت التي يتضمنها هذا 

التقريــر واألدبيات القائمــة أن البلدان التي كان وضعها قويًا 
أساســًا عند تفشــي الجائحة، أي التي كان لديها احتياطيات 
ماليــة كافيــة أو اقتصاد قوي األداء، كانت في وضع أفضل 
للتغلــب على الجائحة. وعلى الصعيد العالمي، بلغت نســبة 

الحوافــز المالية التي خّصصتها البلدان ذات الدخل المتوســط 
األدنــى والبلــدان المنخفضة الدخل أقل من 3 في المائة من 

مجمــوع الحوافز العالمية94. وهذا هو الحال أيضًا بالنســبة 
للبلــدان العربية التــي تقع في معظمها في الفئة ذات 

الدخل المتوســط األدنى، وهي من بين البلدان التي تواجه 
أصــاًل ضعفًا في القدرات المالية.

وحسب التقديرات، زادت الموارد اإلضافية الالزمة لسد الفجوة 
التمويلية العالمية في مجال الحماية االجتماعية بنحو 30 

في المائة بعد تفشي لكوفيد-9519. وستحتاج البلدان النامية 
إلى استثمار مبلغ إضافي يعادل نحو 3.8 في المائة من 

متوسط ناتجها المحلي اإلجمالي لسد التمويل السنوي الالزم 
لسد ثغرات التغطية في عام 2020، في حين تبلغ الموارد 

اإلضافية المطلوبة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل نحو 16 
في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي. وتؤكد هذه المسائل 

أهمية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد المالية، 
وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى تحصيل الضرائب على نحو 
منصف عن طريق، مثاًل، فرض ضرائب تصاعدية وضرائب على 

الشركات96. هذه كلها دروس هامة للبلدان العربية التي 
تعاني من العجز المالي والنزاعات.

وال بد من التركيز على تعبئة الموارد المحلية باعتبارها المصدر 
الرئيسي لتمويل الحماية االجتماعية، ألنها المصدر األكثر 

استدامة واألضمن، في حين تظهر البيانات اعتمادًا كبيرًا على 
التمويل الثنائي والمتعدد األطراف. وتحتاج البلدان العربية 

المنخفضة الدخل إلى مساعدة الجهات المالية الدولية 
الفاعلة، ال سيما في ضوء السياق الحالي النخفاض أسعار 

السلع األساسية، وانقطاع اإليرادات من التصدير، وانخفاض 
التحويالت المالية. باإلضافة إلى ذلك، من المهم أن تحافظ 

البلدان على مستويات إنفاقها االجتماعي بمجرد أن تتالشى 
األزمة الصحية المباشرة، لضمان حماية السكان المحليين من 
العواقب االقتصادية واالجتماعية التي يحتمل أن تستمر على 

المدى المتوسط والبعيد.

تعزيز ثقة الجمهور في الحكومة واإلدارة العامة. 4

ُتعتبر الدول التي تتمتع بثقة سكانها في وضع أفضل 
للتعامل مع األزمات والصدمات الخارجية. وقد أعطت جائحة 
كوفيد-19 الفرصة للحكومات العربية لبناء جسور الثقة مع 

مجتمعاتها من خالل التصدي للتحديات الناشئة على نحو 
مناسب. ومع ذلك، يمكن أن ُتفَقد هذه الثقة بسهولة مرة 

أخرى إذا تم سحب الدعم المقدم مسبقًا أثناء فترة التعافي. 
ويسهم تعزيز نظام اإلدارة العامة وتحسين المساءلة في 

السياسات من خالل العمل مع المجتمع المدني ومجموعات 
المواطنين، باإلضافة إلى إجراء إصالحات أساسية في مجال 

الحوكمة، في إنشاء قاعدة هيكلية أقوى للحماية االجتماعية 
المستدامة في البلدان العربية. وينبغي للبلدان أن تتجنب 

التعويض عن التكاليف المستثمرة كنتيجة لجائحة كوفيد-19 
من خالل جولة أخرى من التقشف. بداًل من ذلك، عليها أن 

توائم أطر السياسات لجميع الجهات الفاعلة المعنية، بما في 
ذلك المؤسسات المالية الدولية، مع المبادئ المنصوص 

عليها في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ومعايير الضمان 
االجتماعي. وينطبق ذلك خصوصًا على السياسات المالية 
بحيث يمكنها استيعاب االستثمارات المطلوبة في ُنُظم 

الحماية االجتماعية الشاملة بداًل من تقويضها97.

باختصار، استجابت الدول العربية بسرعة لآلثار االقتصادية ألزمة 
كوفيد-19 على الشركات واألسر المعيشية، وحافظت على 

عمل أسواقها المالية. وفي المتوسط، خّصصت المصارف 
المركزية 2.7 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للتدابير 
المالية، وقدمت 3.4 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

عن طريق ضخ السيولة في جميع أنحاء منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا خالل األسابيع األولى من الجائحة98.

وقدمت معظم البلدان العربية برامج مؤقتة لتسهيل 
االستهالك مثل المساعدة النقدية أو اإلعفاء الضريبي للفئات 
المعّرضة للمخاطر، بما في ذلك العاطلون عن العمل والنساء 

واألطفال، بداًل من توسيع نطاق برامج التأمين االجتماعي 
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والبرامج مدى الحياة. ويرجع ذلك إلى عدم توفر قاعدة ضريبية 
مناسبة وانخفاض الحيز المالي الناجم عن ارتفاع مستويات الدين 

وضعف األداء االقتصادي وانخفاض عائدات النفط. ويفّسر 
هذا األمر الفجوة في التغطية ويمكن معالجته باتباع ُنُهج أكثر 
استدامة مدى الحياة في تمويل الحماية االجتماعية وتوفيرها.

ويمكن اتخاذ إجراء أفضل لتحقيق االستدامة وهو تعزيز هياكل 
ومؤسسات الحوكمة، مثل تدابير الشفافية ومكافحة الفساد، 
والمشتريات العامة الفعالة، وقدرات الرقمنة، ونهج الحكومة 
المفتوحة، فضاًل عن زيادة دور المجتمع المدني. واستنادًا إلى 
قصص النجاح اإلقليمية والعالمية مثل المغرب، يعتبر استخدام 
وتوسيع ُنُظم البيانات الرقمية لتحديد األسر المحتاجة والوصول 

إليها وسيلة هامة لتحقيق تغييرات مبتكرة ومستدامة في 
الحماية االجتماعية في أعقاب كوفيد-19. ولكي تفهم الدول 
العربية على نحو أفضل أي مجموعة من أدوات تمويل الحماية 
االجتماعية تعمل بشكل مستدام، تحتاج إلى تعزيز قدراتها في 

مجال تسجيل البيانات ورصدها وتقييمها.

ولــم تعــد المخاوف المتعلقة بالحيز المالي واالســتدامة 
ومصــادر التمويــل لتدابير الجائحة، بمــا في ذلك الحماية 

االجتماعيــة، تشــّكل أولوية قصوى بالنســبة للحكومات. 
وعمومــًا، قامــت معظم البلدان العربية بتوســيع نطاق 

الحمايــة االجتماعيــة من أجل مكافحة آثــار الجائحة99. غير أن 
مــدى هذا التوســع، واألهمية النســبية لمختلف أنواع الحماية 
االجتماعيــة في االســتجابة لحــاالت الطوارئ، ومصادر تمويل 
هذا التوســع تختلف بين البلدان. وهذا يطرح الســؤال الهام 

عما إذا كانت ســتتحول االســتجابات المؤقتة التي تظهر 
فــي البلــدان العربية إلى اســتجابات دائمة، وهو ما يتوقف 
فــي حــد ذاته على التفاعل المســتقبلي بيــن مختلف مصادر 
التمويــل. على ســبيل المثــال، إذا كان لدى إحدى البلدان 
عجــز كبيــر اآلن، فقد يقلل ذلك من احتماالت التوســع في 

المســتقبل. وال يصبــح بعض التمويــل متاحًا إال عند إجراء 
تخفيضــات فــي مناطق أخرى. وبالتالي، ســتصبح خطوط 
اإلنفــاق التــي أعيد ترتيب أولوياتهــا واضحة تمامًا بمرور 

الوقــت100. وفي مــا يتعلق بهذه الجائحــة، يقترن التمويل 
أيضــًا بتدابيــر التمويل التحفيزي األوســع نطاقًا، وبالتالي ال 
يمكــن التعــرف عليه بســهولة. وهكذا، من األفضل للدول 
العربيــة أن تعــزز اآلن قدراتها في جمــع البيانات والرصد 

والتقييــم التــي يمكن أن تســاعدها على فهــم كيفية تحقيق 
مزيــج مســتدام من أدوات تمويــل الحماية االجتماعية.

تحسين التخطيط المالي الكلي لقطاع الحماية االجتماعية.	 

تعزيز القدرات المؤسسية لوضع سياسات مالية مستدامة 	 

وقائمة على الضرائب، بما في ذلك الضرائب التصاعدية 

والضرائب على الشركات، التي يمكن أن تعيد توزيع الدخل 

وتوفر الخدمات العامة األساسية للجميع بطريقة محسنة.

وضع السياسات النقدية التي تتيح التأثير على مستويات 	 

التضخم والبطالة من خالل توفير القروض للشركات واألسر 

المعيشية وتحديد كلفتها. وتؤثر السيطرة على أسعار 

الفائدة مثاًل على مستويات الثقة، وبالتالي على اإلنفاق 

تشمل التوصيات الرئيسية المتعلقة باالستدامة ما يلي:

في االقتصاد الذي يؤثر بدوره على الطلب على 

السلع والخدمات، وبالتالي على فرص العمل.

وضع البنى التحتية الفنية واإلدارية للخطط الجديدة 	 

بعد الجائحة. ويمكن أن يكون هذا هو األساس لُنُظم 

الحماية االجتماعية القائمة على بناء القدرات وتعزيز 

التأهب.

استكشاف إمكانية الحصول على الحد األدنى لألجور 	 

أو ضمانات الدخل األساسية واالبتكارات التكنولوجية.
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رسائل أساسية

مع أن جائحة كوفيد-19 قد سّببت معاناة هائلة لماليين الناس 	 
في المنطقة العربية وفي جميع أنحاء العالم، وّلدت أيضًا 

استجابات مبتكرة ودروسًا هامة للحكومات ال ينبغي نسيانها 
بعد انتهاء األزمة الحالية.

ال تزال الفجوة الرقمية تشكل عائقًا في البلدان المنخفضة 	 
الدخل والبلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاعات في المنطقة، 
وتؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في الحصول على 

الخدمات الحكومية.

ال بد من دعم ما حصل من استثمارات في الحلول المبتكرة 	 
)مثل التعّلم عبر اإلنترنت وتطبيقات الصحة عن ُبعد( من خالل 
االستثمار في البنية التحتية الرقمية وخفض تكاليف الوصول 

إلى التكنولوجيا المتنقلة وعبر اإلنترنت.

ال بد من وضع استراتيجيات مبتكرة ودعمها بتشريعات، إما 	 
لدمج العمال المهاجرين والمقيمين األجانب والالجئين في 
ُنُظم الحماية االجتماعية المحلية، أو لضمان قابلية تحويل 

االستحقاقات عبر الحدود الوطنية.

ال تقوم جميع االبتكارات في مجال الخدمات االجتماعية 	 
على التكنولوجيا. ويتمثل أحد الخيارات المتاحة للتوّجه نحو 

وصول الجميع إلى الخدمات على أساس الحقوق، في فصل 
استحقاق الحصول على التأمين االجتماعي والرعاية الصحية 

عن االشتراكات أو المدفوعات. ووفقًا لمبادئ حقوق اإلنسان، 
من الناحية المثالية، ينبغي أن يحق ألي شخص، حتى لو كان 

ال يستطيع الدفع أو المساهمة في األموال، الحصول مباشرة 
من الدولة على مزايا مثل التأمين ضد البطالة والرعاية الصحية.

يجب توفير التأمين الصحي أو إتاحة الحصول المجاني 	 
والمنصف على الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين 
كحق أساسي من حقوق اإلنسان. وتقدم حالة المغرب مثااًل 

مفيدًا على كيفية تحقيق ذلك.

وفي جميع أنحاء العالم، من دون استثناء المنطقة العربية، 	 
تأثر تقديم الخدمات االجتماعية سلبًا في عام 2020 بالقيود 

المفروضة بسبب كوفيد-19 مثل اإلغالق وحظر السفر والتباعد 

ينبغي لجميع الجهود المبتكرة التي بذلتها الحكومات لضمان 	 
وصول المواطنين بال انقطاع إلى الخدمات االجتماعية 
األساسية في مجال الرعاية الصحية والتعليم والحماية 

االجتماعية المقدمة خالل عام 2020، أن تستمر في فترة ما 
بعد كوفيد-19 ألنها تمثل الحد األدنى من الخدمات األساسية 

تماشيًا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

لم تقتصر االبتكارات التي ظهرت خالل األزمة في مجال 	 
تصميم خدمات التعليم والرعاية الصحية والحماية االجتماعية 

وتقديمها، على حماية الوصول إلى الخدمات في ظل 
ظروف صعبة للغاية بل سّهلت أيضًا الوصول إلى هذه 

الخدمات على نحو أشمل. واعتمد العديد من هذه التقنيات 
على الذكاء االصطناعي وموارد التعليم المفتوح واإلذاعة 
والتلفزيون وغيرها من المنصات المتصلة بشبكة اإلنترنت 

وغير المتصلة بها.

التعّلم عبر التلفزيون هو حل آخر قدمته دول مثل األردن 	 
والجمهورية العربية السورية والسودان ودولة فلسطين 

وقطر ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا. واسُتخدم التعّلم عبر 
اإلذاعة في اإلمارات العربية المتحدة وتونس ودولة فلسطين 
وموريتانيا. كذلك، اسُتخدمت منصات أخرى على اإلنترنت مثل 
اليوتيوب في األردن والجمهورية العربية السورية والسودان 

والعراق ودولة فلسطين وقطر ومصر.

أقامت العديد من الدول العربية شراكات مع وزارات االتصاالت 	 
لتسهيل الوصول إلى الخدمات وزيادة سرعة اإلنترنت.
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 ألف.  االبتكارات في الوصول
إلى التعليم

تسّببت جائحة كوفيد-19 في أكبر تعطيل لُنُظم التعليم في 
التاريخ. وقدرت اليونسكو أنه بحلول نهاية آذار/مارس 2020، 

أغلقت 165 دولة المدارس والجامعات وأماكن التعلم 
األخرى على الصعيد الوطني، مما أثر على 1.5 مليار طفل/ة 
وشاب/ة أو 94 في المائة من الطالب في العالم، و99 في 
المائة في البلدان المنخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط 
األدنى. وجرى تطوير العديد من الحلول المبتكرة باستخدام 

الذكاء االصطناعي، وموارد التعليم المفتوح، واإلذاعة، 
والتلفزيون، وغيرها من المنصات المتصلة بشبكة االنترنت أو 
غير المتصلة بها. وعلى الرغم من هذه الجهود، ال يزال هناك 
فجوة رقمية وابتكارية هائلة في أجزاء من المنطقة العربية، 
تؤثر بشكل خاص على البلدان التي تعاني من حاالت النزاع.

وفي إطار توصية اليونسكو للتعليم المفتوح، التي اعتمدتها 
الدول األعضاء في اليونسكو في تشرين الثاني/نوفمبر 

2019، عززت اليونسكو تعاونها مع مجتمع موارد التعليم 
المفتوح لدعم مواد التعليم والتعلم المتاحة بموجب ترخيص 
مفتوح101. ووجهت اليونسكو نداًء إلى مجتمع موارد التعليم 

المفتوح التي تعمل على تنفيذ توصية اليونسكو لجمع وتبادل 
م خالل  المعلومات عن موارد كوفيد-19 من أجل دعم التعلُّ

أزمة كوفيد-19.

وبما أّن الجائحة تسببت في إغالق المدارس على نطاق واسع 
في جميع أنحاء العالم، فالموارد التعليمية المفتوحة هامة 

إذ تكّمل الفصول الرسمية عبر اإلنترنت، وتكون )مؤقتًا( بمثابة 

الشكل الرئيسي للتعليم ألولئك الذين ال يستطيعون الوصول 
م عبر اإلنترنت. وفتحت العديد من المؤسسات  إلى التعلُّ

التعليمية، سواء المدارس أو شركات النشر والتقييم الخاصة، 
مواردها حتى يتمكن الطالب في الحجر الصحي، الذين ال 
م.  م، من مواصلة التعلُّ يمكنهم الوصول إلى موارد التعلُّ

وحددت اليونسكو عددًا من الدورات اإللكترونية المفتوحة 
الحاشدة على اإلنترنت وموارد تعليمية مفتوحة توفر دورات 
تدريبية عبر اإلنترنت ومحتوى تعليميًا موجهًا ذاتيًا من خالل 

منصات األجهزة المحمولة والمكتبية102.

وبهدف دعم تطوير مواد التدريس والتعّلم التي من شأنها 
تعزيز قدرة المدربين على تقديم الخدمات عبر اإلنترنت، أتاحت 
اليونسكو أدوات يمكن للحكومات والمؤسسات استخدامها 

بموجب ترخيص مفتوح.

استجابة التعليم لكوفيد-19 في المنطقة العربية. 1

في المنطقة العربية، كان 13 مليون طفل/ة وشاب/ة خارج 
المدرسة بسبب النزاع قبل الجائحة. وبسبب الجائحة، تضرر أكثر 
من 100 مليون طالب/ة في جميع أنحاء المنطقة من إغالق 

المدارس. ومنذ تفشي الجائحة واتخاذ تدابير اإلغالق على 
المستوى الوطني، نفذت بلدان المنطقة العربية مجموعة 
متنوعة من الحلول. وانتشر التعّلم عبر اإلنترنت عندما قدمت 

معظم البلدان منصات عبر اإلنترنت للتعّلم المستمر.

على سبيل المثال، وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
نظام التعّلم عبر اإلنترنت موضع التنفيذ خالل األسابيع األولى 

من األزمة، وقررت وزارة التربية والتعليم مواصلة العام 

االجتماعي. وتم تعليق التعليم الحضوري في معظم البلدان 
– وُأغلقت المدارس والجامعات لعدة أشهر – واسُتبدلت 

بالتعّلم عن ُبعد باستخدام موارد التعليم المفتوح أو المنصات 
الرقمية حسب السياق. وفي جميع البلدان، تم اإلعالن عن 

الرعاية الصحية بوصفها خدمة أساسية واستمّر توفيرها باتباع 
بروتوكوالت السالمة قدر اإلمكان، وذلك مثاًل باستخدام 

معدات الحماية الشخصية. أما في ما يتعلق بالحماية 
االجتماعية، فقد أتاحت جائحة كوفيد-19 للعديد من البلدان 

فرصة التحّول من ُنُظم التسجيل اليدوي إلى ُنُظم التسجيل 
الرقمي وآليات الدفع الرقمية. وهذه التحّوالت في تقديم 

الخدمات الحكومية هي محور تركيز هذا الفصل.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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الدراسي 2019-2020 من خالل هذه المنصة اإللكترونية. 
ووضع األردن منصتين للتعّلم اإللكتروني، هما درسك األول 

ودرسك الثاني، وهما موّجهتان إلى جميع المستويات 
في القطاع الرسمي، باإلضافة إلى بوابة إلكترونية لتدريب 

المعلمين103. وأطلق لبنان منصة وطنية وضعتها شركة 
مايكروسوفت لجميع المراحل الدراسية. وأعلنت قطر عن 
تفعيل منصة Microsoft Teams باستخدام الدروس عبر 

الفيديو للمرحلة التعليمية المبكرة. واختارت مصر مواصلة 
العام الدراسي من خالل منصتها الوطنية على اإلنترنت، بنك 

المعرفة المصري، التي تتيح الوصول إلى موارد وأدوات التعّلم 
للمعّلمين والباحثين والطالب من رياض األطفال حتى الصف 
الثاني عشر، باإلضافة إلى الفصول الفنية، وجميع المواطنين. 
وأتيحت الفرصة للطالب في مصر لمواصلة التعّلم والتفاعل 

اليومي مع المعّلمين من خالل شبكة إدمودو. ووضعت 
المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ منصة وطنية على 

اإلنترنت تستهدف 6 ماليين طالب وطالبة. وأنشأ العراق 
وإقليم كردستان في العراق منصتين لجميع المستويات 

باسم نيوتن وبارواردا اإللكترونية. وقامت الجمهورية العربية 
السورية بتفعيل عدة منصات على اإلنترنت، بما في ذلك منصة 

للتعّلم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وكان التّعلم عبر التلفاز حاًل آخر قدمته دول مثل األردن وتونس 
والجمهورية العربية السورية والسودان ودولة فلسطين 

وقطر ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا. واسُتخدم التعّلم عبر 
اإلذاعة في اإلمارات العربية المتحدة وتونس ودولة فلسطين 

وموريتانيا. واسُتخدمت منصات أخرى على اإلنترنت مثل 
اليوتيوب في األردن والجمهورية العربية السورية والسودان 

والعراق ودولة فلسطين وقطر ومصر.

وباإلضافة إلى ذلك، تم تعزيز الطرق التقليدية إليصال التعليم، 
مثل التعليم في المنزل وبرنامج التعليم المنزلي الذي ينفذ في 

لبنان والمغرب.

ورّوج القطاع الخاص وغير الرسمي لمجموعة متنوعة من 
الحلول لتوفير دورات التوجيه والتدريب والتخطيط، بما في ذلك 
دورات إلكترونية مفتوحة حاشدة، وزوم، والندوات عبر اإلنترنت، 

و Webex، وغيرها.

ونشرت الدول معلومات عن مسارات التعّلم المختلفة للطالب 
واألسر والمتطوعين والمعلمين من خالل الحمالت الوطنية 

والتعميمات والمراسيم ورسائل الفيديو والمقابالت التلفزيونية 
والبرامج الحوارية اإلذاعية، باإلضافة إلى وسائل التواصل 

االجتماعي، وال سيما حسابات تويتر الرسمية في دول الخليج 
وفيسبوك في المشرق العربي والمغرب العربي.

وانطوت الحلول الجديدة على العديد من التحديات واالبتكارات 
التي كان قطاع التعليم بأمس الحاجة إليها. وكانت المساواة 

م عبر اإلنترنت مصدر قلق كبير في  في الوصول إلى التعلُّ
المنطقة، وخاصة بالنسبة للمجتمعات المحرومة التي لديها 

إمكانية محدودة أو ليس لديها أبدًا إمكانية للوصول إلى 
اإلنترنت المجاني والكهرباء والحواسيب واألجهزة اللوحية 

وغيرها من األجهزة. وقد تصدى بعض البلدان مثل لبنان ومصر 
لهذا التحدي من خالل تزويد الطالب بإمكانية الوصول المجاني 

إلى المنصات اإللكترونية وتزويد المستخدمين بحزم إنترنت 
مجانية إضافية للتعويض عن زيادة استخدام اإلنترنت. وأنشئت 
شراكات مع وزارات االتصاالت لتسهيل الوصول إلى الخدمات 

وزيادة سرعة اإلنترنت. وللتخفيف من حدة التعطيل، أنشأ العراق، 
بما في ذلك إقليم كردستان العراق، واإلمارات العربية المتحدة 

خطوطًا ساخنة للمعّلمين والطالب لتزويدهم بالدعم الفني 
في حال واجهوا أي صعوبات.

وشّكل استعداد المعلمين للتكّيف مع التعلم عبر اإلنترنت تحديًا 
آخر خالل هذه األزمة، فالمعلمون هم في الخطوط األمامية 

لالستجابة لضمان استمرار التعّلم. ونفذت معظم بلدان المنطقة 
التعّلم عبر اإلنترنت على الصعيد الوطني ألول مرة. ولهذا، كان 

عليها تعبئة المعّلمين من أجل تيسير التعّلم الجيد. ومع ذلك، 
أثبتت العملية أن معظم المعّلمين ال يحظون بالدعم أو التدريب 

الكافيين ولم يتم إشراكهم في تطوير االستجابات التعليمية 
لكوفيد-19 وباإلضافة إلى ذلك، يتعرض المعّلمون المتعاقدون 

للتهديد بعدم تلقي رواتبهم واستحقاقاتهم.

وألقى التعّلم عن ُبعد والتعّلم عبر اإلنترنت عبئًا ثقياًل على اآلباء 
ومقدمي الرعاية غير القادرين على مساعدة أطفالهم ألسباب 
متنوعة. وأحد األسباب الرئيسية هو عدم اإللمام بالتكنولوجيا 
الرقمية. ويساعد دعم اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية على توفير 

حماية اجتماعية أشمل ويمكن أن يسهم على نحو إيجابي 
في اتباع نهج فعال مدى الحياة مع أنه ليس في حد ذاته من 
متطلبات هذا النهج. وال يملك جميع اآلباء القدرة على تسهيل 
التعّلم عبر اإلنترنت، كونهم غير ملمين بالتطبيقات والمنصات 

واألجهزة المختلفة. ووضعت بعض البلدان مثل اإلمارات العربية 
المتحدة مبادئ توجيهية تعليمية خاصة باآلباء واألمهات.

وتوقفت الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي عن 
التدريس الحضوري. وهذا التعطيل لم يسبق له مثيل، إذ فرض 
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تحديات جديدة ليس فقط على الحكومات لضمان استمرارية 
التعّلم ولكن أيضًا على الطالب وأولياء األمور وأعضاء هيئة 
التدريس. وكان األثر على هذه المؤسسات مفاجئًا، ولم تكن 
هناك خطط طوارئ سوى محاولة مواصلة الدراسة عن ُبعد. 

وكما هو الحال دائمًا، كان الطالب األكثر عرضة للمخاطر 
واألشد حرمانًا هم األكثر تضررًا. وفي المرحلة الالحقة، من 

المهم أن يتحول االنتباه إلى التخطيط لما بعد الجائحة لضمان 
أعلى درجة ممكنة من الجودة والشمول واإلنصاف لجميع 

المعّلمين والطالب. والسؤال الحاسم اآلن هو ما إذا سيعود 
الوضع إلى ما هو عليه اآلن، نظرًا ألوجه عدم المساواة في 

الحصول على التعليم الجيد على اإلنترنت، أو ما إذا كانت 
الجائحة بمثابة جرس إنذار لمجتمع التعليم العالي.

وأثبتت جائحة كوفيد-19 عدم وجود نظام تعليمي قادر على 
الصمود في وجه األزمات. ومع أن االبتكارات في التعليم 
والثورة الرقمية قد حّولت نظام التعليم العالي أكثر من أي 

شيء آخر في العقود األخيرة، ال يخفف ذلك من صعوبة 
الجائحة. فقد يؤدي تأثيرها االقتصادي وحده إلى إجبار ما يصل 

إلى 7 ماليين طالب على التسّرب من المدارس. وتقطعت 
الُسُبل بالطالب الدوليين. وفي كل بلد، يكافح الطالب من أجل 

الحصول على التعليم عن ُبعد ويواجهون العزلة االجتماعية 
والصراع االقتصادي. وفاقمت الجائحة أوجه الهشاشة وعدم 
المساواة بين الجنسين وفي المجاالت الرقمية واالجتماعية 
والتعليمية، ال سيما في المناطق المتضررة أصاًل من النزاع.

واستثمرت الجامعات والكليات جهودًا هائلة في إيجاد واقتراح 
طرق جديدة ومبتكرة للتدريس والتعّلم. ولكن بعد مرور عام 
على تفشي جائحة كوفيد-19، ال يزال قطاع التعليم العالي 
يكافح من أجل توفير تعليم بديل، ويواجه مشاكل متعلقة 
بتنقل الطالب، والقبول، واالعتراف بالمؤهالت األجنبية، 

وضمان الجودة. ووجدت إدارات الجامعات نفسها في مواقف 
غير مألوفة، كما في مسألة تسجيل الطالب الذين لم يحصلوا 

بعد على شهادات تخرجهم من الثانوية بسبب إلغاء االمتحانات، 
أو االعتراف بالمؤهالت التي تم الحصول عليها من خالل 

خدمات بديلة. وال تقبل بلدان كثيرة، بما في ذلك في المنطقة 
العربية، المؤهالت التي يتم الحصول عليها عبر اإلنترنت، بسبب 

قلقها حيال جودة هذه المؤهالت.

وفي 2020-2021، ومن أجل بناء قدرات التعليم اإللكتروني 
لمؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية، قدم مكتب 
اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بالتعاون مع 
المركز الدولي للتعليم العالي واالبتكار في شنتشن، الصين، 

تدريبًا مجانيًا معتمدًا عبر اإلنترنت بشأن البيانات الضخمة والذكاء 
االصطناعي، باللغتين اإلنكليزية والفرنسية. وانضم إلى هذا 

التدريب مشاركون من 153 مؤسسة تعليم عالي في المنطقة.

ما الذي يجب فعله في قطاع التعليم. 2

ينبغي أن تكون األولوية القصوى لقادة العالم ومجتمع التعليم 
بأكمله منع أزمة التعّلم من التحّول إلى كارثة لألجيال. وهذا أمر 

حاسم ليس فقط لحماية حقوق الماليين من الطالب، ولكن لدفع 
التقدم االقتصادي والتنمية المستدامة والسالم الدائم. وشارك 
التحالف العالمي للتعليم، الذي يضّم وكاالت األمم المتحدة 

والمنظمات الدولية وكيانات القطاع الخاص وممثلي المجتمع 
المدني، والذي حشدته اليونسكو، في دعم االستجابات التعليمية 

الوطنية لكوفيد-19. وستساعد حملة جديدة بعنوان "أنقذوا 
مستقبلنا" على توسيع نطاق الدعم العالمي للعمل في مجال 

التعليم في هذه الفترة. وفي هذا الصدد، ُيشجع صانعو القرار على 
متابعة التوصيات واإلجراءات التالية:

ضمان السالمة للجميع: وضعت األمم المتحدة ومجتمع التعليم 	 
العالمي إرشادات لمساعدة البلدان من خالل توقيت وشروط وعمليات 
إعادة فتح المؤسسات التعليمية. ويتمثل أحد الشروط المسبقة الرئيسية 
في القدرة على ضمان العودة اآلمنة إلى المباني المادية مع الحفاظ 
على التباعد البدني وتنفيذ تدابير الصحة العامة، مثل استخدام األقنعة 

وغسل اليدين بشكل متكرر. وقد تكون هذه الظروف أصعب في 
الفصول والمناطق المكتظة التي تفتقد إلى البنى التحتية والخدمات 

األساسية، وستتطلب استثمارات إضافية.

خطة إلعادة الفتح على نحو شامل: ينبغي إدراج احتياجات األطفال 	 
األكثر تهميشًا في استراتيجيات إعادة فتح المدارس. ويجب توفير تدابير 
صحية كافية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. ومن الضروري إجراء 
تقييمات لتقدير الثغرات في التعّلم وإعداد برامج تعليمية تعويضية أو 

متسارعة وقت إعادة الفتح.

التركيز على اإلنصاف والشمولية: ينبغي لتدابير إعادة البناء وتعزيز 	 
المنعة والوصول إلى جميع المتعلمين أن تراعي وتلّبي احتياجات 

الفئات المهمشة وتضمن حصولها على تعليم جيد لمدة كاملة. وينبغي 
إعطاء األولوية للطالب في حاالت الطوارئ واألزمات الممتدة حتى 

ال يتهدد تعليمهم أكثر. وتعتبر برامج الصحة والتغذية المدرسية )بما 
في ذلك الوجبات المدرسية والمياه والصرف الصحي( بالغة األهمية 

بالنسبة لألطفال المعّرضين للمخاطر وحافزًا قويًا، إذ تزيد من إعادة 
االلتحاق بالمدارس والحضور إليها، وال سيما الفتيات واألطفال الذين 
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يعيشون في فقر مدقع أو انعدام األمن الغذائي. وتحتاج الحكومات 
وشركاؤها في التنمية إلى ضمان أن تعالج الُنُظم التعليمية قابلية 

التعرض للمخاطر واالحتياجات الخاصة بالفتيان والفتيات والنساء والرجال، 
والديناميات المتعلقة بالجنس في أوقات األزمات. وال ينبغي أن تمنع 
المعايير المؤذية القائمة على التمييز بين الجنسين، إلى جانب الضغوط 
االقتصادية لألسر المعيشية، الفتيات والطالب األقل حظًا من العودة 

إلى المدرسة وإكمال تعليمهم.

تعزيز تعبئة الموارد المالية والحفاظ على حصة التعليم كأولوية 	 
قصوى: على وزارات التعليم تعزيز الحوار مع وزارات المالية بطريقة 

منهجية ومستدامة للحفاظ على حصة الميزانية الوطنية للتعليم وزيادتها 
حيثما أمكن، ال سيما في السياقات التي تكون فيها إعادة التوزيع 

الداخلي ممكنًة.

نحو االعتراف بالمؤهالت عبر اإلنترنت: في العديد من البلدان، بما 	 
في ذلك المنطقة العربية، ال تقبل العديد من أنظمة التعليم العالي 

المؤهالت عبر اإلنترنت. وتشعر السلطات والجامعات بالقلق إزاء جودة 
المؤهالت التي يتم الحصول عليها حصريًا من خالل الخدمات المقدمة 

عبر اإلنترنت. لذلك، يوصى بأن تقوم وزارات التعليم والتعليم العالي، في 
المنطقة العربية وغيرها، بوضع معايير عالية للتعّلم عبر اإلنترنت وضمان 

جودته.

يوفر اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية والُنُظم الشاملة للتعّلم الرقمي 	 
والتعّلم اإللكتروني نقطة انطالق هامة نحو ُنُظم حماية اجتماعية 

أشمل. ويمكن مالحظة ذلك في جميع أنحاء العالم.

باء.  االبتكارات في الوصول إلى 
الرعاية الصحية

محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية هي أحد األسباب الرئيسية 
التي تسهم في الفقر. وفي كل عام، يقع ما يقدر بنحو 100 
مليون شخص في براثن الفقر بسبب نفقات الرعاية الصحية 

التي ال يمكن تحملها104. ويعزز المرض والحصول المقنن على 
الرعاية الصحية األنماط السابقة لعدم المساواة واالستبعاد في 
المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وكما ذكر أعاله، فإن اتباع 

النهج مدى الحياة هام جدًا لجميع الخدمات االجتماعية، بما في 
ذلك الرعاية الصحية. ولهذا السبب، فإن الحد األدنى للحماية 

االجتماعية الذي وضعته منظمة العمل الدولية له ركيزة رابعة 
باإلضافة إلى ضمان الدخل لألطفال والبالغين في سن العمل 

وكبار السن، وهي الحصول على الرعاية الصحية األساسية لجميع 
المحتاجين، على مدى الحياة.

وحتى وقت قريب، لم تعتبر الرعاية الصحية قطاعًا اجتماعيًا ذا 
أولوية في المنطقة العربية، وال سيما في البلدان المنخفضة 
الدخل والهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث تنفق الحكومات على 

الخدمات الصحية أقل عمومًا من المتوسط العالمي. وفي 
السياقات الهشة، ال تتوفر مرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة، وكثيرًا ما دمرت مرافق الرعاية الصحية بسبب النزاع، 
وهناك نقص حاد في األدوية والمعدات واألفراد المدربين. غير 

أن الطلب على الرعاية الصحية في بلدان مجلس التعاون الخليجي 
قد ارتفع ارتفاعًا حادًا بسبب شيخوخة السكان وارتفاع مستويات 

األمراض غير المعدية مثل مرض السكري، مما دفع الحكومة 
إلى زيادة اإلنفاق واالستثمار الخاص في البنية التحتية للرعاية 

الصحية )المستشفيات والعيادات والمعدات الطبية( والعاملين 
)األطباء والممرضين(. وفي حين أن معظم البلدان العربية لم تكن 

مستعدة بشكل كاٍف لكوفيد-19، فقد قّيمت منظمة الصحة 
العالمية جميع دول مجلس التعاون الخليجي في آذار/مارس 

2020، واعتبرت أنها تتمّتع جميعها، باستثناء قطر، بالقدرة الكافية 
على االستجابة105.

وقد خّصصت جميع البلدان تقريبًا موارد مالية إضافية لخدماتها 
الصحية الوطنية في عام 2020، في إطار حزم التحفيز 

لكوفيد-19 التي تهدف إلى ضمان خدمات صحية جيدة ومتاحة 
لمرضى كوفيد-19 مع حماية العاملين الصحيين في الخطوط 

األمامية. والبلدان التي لديها ُنُظم صحية جيدة األداء وُنُظم تأمين 
صحي تغطي جميع السكان أو معظمهم، هي البلدان األكثر 

قدرة على االستجابة لكوفيد-19 بطريقة سريعة وشاملة. وتشمل 
األمثلة على االستجابات المبتكرة ما يلي:

قدمت قطر والمملكة العربية السعودية فحوصًا واختبارات مجانية 	 
للعمال المهاجرين.

دعمت اإلمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والمملكة العربية 	 
السعودية أبحاث وتجارب لقاح كوفيد-19، بالشراكة مع الصين ودول 

أخرى. وأضافت الصين والفلبين وفيتنام اختبار كوفيد-19 وعالجه 
إلى مزايا الرعاية الصحية الخاصة بها ووّسعت نطاق حصول العمال غير 

النظاميين على هذه المزايا.

منحت تايلند جميع مرضى كوفيد-19، سواء المواطنين أو المقيمين 	 
األجانب أو الزوار، إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المجانية في 

إطار خطة التغطية الشاملة لمرضى الطوارئ106.

وهذه المبادرات جديرة بالثناء. فقد عززت الحصول العادل على 
الرعاية الصحية األساسية استجابة لجائحة لم تزعزع االستقرار على 
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الصعيد العالمي فحسب، بل كانت آثارها أيضًا غير متكافئة إلى 
حد كبير، وكانت األشّد تأثيرًا على الفقراء غير المحميين والفئات 

المستبعدة اجتماعيًا. ومع ذلك، كانت معظم هذه التدخالت 
مؤقتة واقتصرت على كوفيد-19. ولفتت االنتباه إلى الثغرات 

في إمكانية الوصول التي كانت قائمة قبل الجائحة والتي 
ستعود بعد الجائحة ما لم ُتغتنم الفرصة لتوسيع تغطية الرعاية 
الصحية للجميع على أساس دائم. وبهذه الطريقة، تبين هذه 

األمثلة التحديات التي ال تزال تعيق اتباع النهج مدى الحياة في 
السياسات االجتماعية.

وال ينبغي أن تقتصر التدابير الرامية إلى تعزيز الحصول على 
الرعاية الصحية الميسورة الكلفة على اختبار وعالج كوفيد-19، 

بل ينبغي أن توفر أيضًا إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من 
االستحقاقات التي تغطي جميع األمراض المعدية وغير المعدية 

التي كثيرًا ما تكون أمراضًا مصاحبة. ونظرًا للتحديات األوسع، 
من الضروري أن تواصل البلدان اتخاذ تدابير الطوارئ وأن تحّولها 

إلى آليات دائمة ممولة جماعيًا تستمر إلى ما بعد األزمة من أجل 
التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة107.

وقبل جائحة كوفيد-19 العالمية، ُأطلقت أكثر التطبيقات وضوحًا 
للتقنيات الناشئة، مثل الذكاء االصطناعي، واستخدمت في الترفيه 

وفي المجاالت التي تهدف إلى زيادة اإلنتاجية أو الراحة. غير 
أنه في عام 2020، اتضحت إمكانية إسهام التكنولوجيا الرقمية 
في إدارة أزمة صحية عالمية. وقد ساعدت التكنولوجيا الناشئة 
على تسريع تطوير اللقاح، والتنبؤ بتدابير الصحة العامة األكثر 
فعالية، وإطالع الجمهور على آخر المعلومات العلمية ذات 

الصلة. وسمحت للناس بالقيام بجزء كبير من نشاطات حياتهم 
عبر اإلنترنت، وحافظت على النشاط االقتصادي والحصول على 

الخدمات عندما كان معظم الناس يقيمون في منازلهم، وساعدت 
الناس على الحفاظ على التواصل في ما بينهم.

ودفعت الجائحة إلى استثمارات كبيرة في الرقمنة والخدمات 
الصحية عن ُبعد في أجزاء من المنطقة العربية، مع زيادة بنسبة 

400 في المائة في االستشارات عن ُبعد في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي في عام 2020. وطور المغرب قدراته باستخدام 
مركز للبحث والتطوير إلنتاج مليون اختبار لفيروس كورونا شهريًا. 
وإلى جانب بلدان أخرى، بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة 

وقطر والكويت قدم المغرب اإلمدادات الطبية والقفازات 
والمعدات الصحية إلى بلدان أخرى متضررة من كوفيد-19، وال 
سيما في أفريقيا. وقدمت اإلمارات العربية المتحدة مساعدات 

إنسانية إلى البلدان المتضررة بدءًا من آذار/مارس 1082020.

وفي عام 2020، استخدمت حكومات المنطقة أيضًا 
استراتيجيات مبتكرة لالتصال العام. وإلى جانب حمالت التوعية 
بشأن كوفيد-19 على شاشات التلفزيون واإلذاعة، استخدمت 

الحكومات وسائل التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت لتقديم 
رسائل ومعلومات صحية هامة عن التدابير الوقائية. وقامت 

وزارة الثقافة في األردن بتصوير ممثلين ومشاهير محليين في 
حمالتها التوعوية، وذلك لتبادل األفكار بشأن كيفية استفادة 

األطفال من وقتهم في بيوتهم أثناء اإلغالق. وفي لبنان، 
نظمت منظمة غير حكومية بارزة دورات تدريبية على اإلنترنت 

للشباب في مجال الصحة النفسية، ووزعت ألعاب الطاولة على 
األسر، وصورت ونشرت مقاطع فيديو مع الشباب بشأن كيفية 

قضاء بعض الوقت في فترة اإلغالق109.

جيم.  االبتكارات في مجال الحماية 
االجتماعية

لوحظت أربعة مجاالت ابتكار رئيسية في حقل الحماية 
االجتماعية في السنوات األخيرة. وقد سّلطت الجائحة الضوء 

عليها في عام 2020، مما وفر حافزًا لتسريع االتجاهات 
الجارية. وهذه المجاالت األربعة هي: توسيع نطاق التغطية 

إلى الفئات التي كانت مستبعدة سابقًا )مثل العمال 
غير النظاميين والمهاجرين والالجئين(؛ وتكييف تدخالت 

الحماية االجتماعية )مثل خطط التغذية المدرسية( مع تغّير 
الظروف بسبب القيود التي فرضتها الجائحة؛ وزيادة استخدام 
التكنولوجيا الرقمية إلدارة المستفيدين؛ وزيادة التقارب بين 

تدخالت اإلغاثة اإلنسانية والحماية االجتماعية التنموية.

نحو حماية اجتماعية شاملة. 1

من خالل الكشف عن الثغرات الفاضحة في توفير الحماية 
االجتماعية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في بلدان الدخل 

المنخفض والمتوسط ولكن حتى في البلدان المرتفعة 
الدخل، أعطت الجائحة زخمًا جديدًا لمناصري أنظمة الحماية 

االجتماعية الشاملة - أو األكثر شمواًل على األقل.

ومن المؤكد أن تغطية الحماية االجتماعية قد توّسعت 
خالل عام 2020. وكما نوقش في الفصول السابقة، أضيف 
المستفيدون المعرضون للمخاطر حديثًا إلى البرامج القائمة، 

على األقل بصفة مؤقتة، ووضعت برامج جديدة لتلبية 
االحتياجات نتجت عن عمليات اإلغالق بسبب كوفيد-19. 
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وُنفَذت العديد من هذه المبادرات الجديدة في المناطق 
الحضرية، حيث كان لعمليات اإلغالق بسبب كوفيد-19 أشد 

اآلثار على التنقل والنشاط االقتصادي، وحيث تغطية الحماية 
االجتماعية في أدنى مستوياتها في أغلب األحيان110. فعلى 
سبيل المثال، كجزء من االستجابات لكوفيد-19، بدأ جيل جديد 

من برامج شبكات األمان الحضرية في التوسع في عشرات 
المدن األفريقية، بما فيها كينشاسا ومنروفيا وأنتاناناريفو111. 
وقد ُصممت أو ُكيفت طرائق مبتكرة لتحديد المستفيدين من 

هذه البرامج وتسجيلهم ودفع أجورهم. وحتى لو تراجعت 
البرامج الجديدة أو أغلقت بعد انحسار جائحة كوفيد-19، 

ستبقى المنصات الرقمية قائمة، وسيتم بالتأكيد االحتفاظ 
بالدروس المستفادة من الممارسات الجيدة ويمكن توسيعها 

لتشمل المنطقة العربية.

وال تعني التغطية الشاملة للحماية االجتماعية بالضرورة 
المستحقات الشاملة. ويعني الحق في الحماية االجتماعية 
أن األشخاص لديهم الحق بطلب المساعدة من الدولة عندما 
يحتاجون إليها112. ولعدة سنوات، كان هناك ضغط من أجل 

 Basic Income تطبيق الدخل األساسي الشامل، بقيادة شبكة
Earth Network منذ عام 1986، وال تقتصر األهداف على 
الحد من الفقر بل تشمل أيضًا الحد من عدم المساواة وتعزيز 

اإلدماج االجتماعي113.

وُقدَمت أول منحة لتوفير الدخل األساسي في العالم في 
مدينة ريفية في ناميبيا لمدة 24 شهرًا في 2009-2008. 

وانخفض الفقر الغذائي انخفاضًا كبيرًا، وازداد النشاط 
االقتصادي واإليرادات بسبب مضاعفة الدخل المحلي، 

وتحسنت فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، 
وانخفضت مستويات المديونية، وانخفضت معدالت الجريمة 

أيضًا، وتحسنت مؤشرات تغذية األطفال114.

وُقدَمت منحة لتوفير الدخل األساسي في فنلندا في عام 
2017، حيث تلقى 2,000 عاطل عن العمل 560 يورو 

شهريًا لمدة عامين. وإلى جانب الحد من فقر الدخل، أبلغ 
المستفيدون أيضًا عن تحسن الصحة النفسية في عدة 

مؤشرات115.

وفي عام 2020، حّفزت الجائحة مناقشات حول الدخل 
األساسي الشامل، على الصعيد العالمي وفي العديد من 

البلدان. فعلى الصعيد العالمي، اقترح برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي منحة لتوفير دخل أساسي مؤقت أو حد أدنى 

مضمون للدخل أعلى من خط الفقر. وكان ينبغي توفيره 

لحماية الفقراء واألشخاص المعّرضين للمخاطر من آثار 
كوفيد-19 في 132 بلدًا ناميًا116.

ورغم عدم تنفيذ أي بلد نام القتراح الدخل األساسي المؤقت، 
قدمت بعض البلدان المرتفعة الدخل منحًا شبه شاملة لتوفير 

الدخل األساسي من أجل االستجابة لكوفيد-19 من خالل 
المساعدة االجتماعية. ودفعت إسبانيا 1,015 يورو شهريًا 
إلى 850,000 أسرة معيشية من خالل خطة الحد األدنى 
المضمون للدخل، وقدمت الواليات المتحدة شيكًا تحفيزيًا 

بقيمة 1,200 دوالر إلى جميع البالغين الذين يكسبون 
أقل من 99,000 دوالر سنويًا، في إطار برنامج اإلغاثة 

لكوفيد-11719.

وفي المملكة المتحدة، وّجهت مجموعة برلمانية وحكومية 
محلية مشتركة بين األحزاب حول الدخل األساسي الشامل 

رسالة إلى المستشار، مطالبًة بأن تدير المجالس المحلية 
مخططات تجريبية لتوفير الدخل األساسي الشامل من 

أجل حماية الناس من تداعيات انتهاء خطة اإلجازة الخاصة 
بـكوفيد-19. "وعلينا تجربة ُنُهج مبتكرة لتوفير الحد األدنى 
للدخل للجميع، مما يسمح لعائالتنا ومجتمعاتنا باالزدهار. 
أظهرت الجائحة أننا بحاجة ماسة إلى تعزيز نظام الضمان 

االجتماعي لدينا. وقد يكمن الحل في توفير دخل أساسي 
شامل – وهو مبلغ نقدي ُيدَفع بانتظام ومن دون شروط إلى 

كل فرد في المملكة المتحدة"118.

وفي عام 2020 أيضًا، قدمت كينيا الدخل األساسي الشامل 
في 295 قرية. ووجد تقييم دقيق أن حاالت الجوع واألمراض 
الجسدية ومشاكل الصحة النفسية تراجعت بشكل ملحوظ بين 

14,474 أسرة معيشية مستفيدة119.

وفي جنوب أفريقيا، قام المجتمع المدني بحملة إلدخال 
دعم الدخل األساسي الدائم للبالغين من ذوي الدخل 

المنخفض الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا )أعمارهم أكبر 
من أن يستفيدوا من منحة األطفال( والذين تقل أعمارهم 

عن 60 عامًا )أعمارهم أصغر من أن يستفيدوا من منحة كبار 
السن(120. وقد اكتسبت الحملة زخمًا مع اقتراب منح اإلغاثة 

الخاصة بكوفيد-19 من نهايتها وتلقت الدعم من وزارة التنمية 
االجتماعية، التي عقدت مشاورة عامة عبر اإلنترنت حول هذا 

االقتراح في كانون األول/ديسمبر 2020.

وال يبدو أن هذه المناقشات قد تسّربت إلى خطاب السياسات 
العامة في المنطقة العربية، حيث الحماية االجتماعية 
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محدودة عمومًا في تغطيتها وقائمة على االستنسابية، بداًل 
من أن تكون عالمية وقائمة على الحقوق. وعلى مستوى 
المنطقة العربية، كان هناك "استيعاب" للحماية االجتماعية 
في األطر السياسية والمؤسسية القائمة التي ال ترقى إلى 

مستوى اإلمكانات التحويلية التي رحبت بها األدبيات121. 
وبداًل من ذلك، هيمن على جهود الحماية االجتماعية في 
هذه المنطقة اتجاه عكسي، وهو الضغط الذي تقوم به 
الوكاالت الدولية، مثل البنك الدولي، لتفكيك اإلعانات 

الشاملة للغذاء والوقود واستبدالها بتحويالت نقدية موّجهة 
إلى فئات محددة. ومن االستثناءات الملحوظة المغرب الذي 
التزم بتنفيذ توسيع تدريجي لتغطية العالوات األسرية والتأمين 

الصحي، لتحقيق التغطية الشاملة بحلول عام 1222024.

الحماية االجتماعية للعّمال غير النظاميين. 2

هناك توافق متزايد في اآلراء بشأن الحاجة إلى توسيع نطاق 
تغطية الحماية االجتماعية لتشمل العمال غير النظاميين غير 

ه في  المؤهلين للحصول على المساعدة االجتماعية )التي ُتوجَّ
الغالب إلى الفئات المعّرضة للمخاطر وغير العاملة( أو على 

ه إلى العمال النظاميين الذين  التأمين االجتماعي )الذي يوجَّ
يدفعون اشتراكات في صناديق الضمان االجتماعي(. وقد 

سّلطت الجائحة، التي أثرت على أكثر من 1.5 مليار عامل غير 
نظامي، الضوء على هذه الفجوة وأعطت زخمًا متجددَا لهذه 

القضية.

وشددت األزمة على الحاجة الملحة إلى تعزيز ُنُظم الحماية 
االجتماعية الوطنية، بما في ذلك الحدود الدنيا، لتغطية العمال 

في جميع أشكال العمل من خالل األطر القانونية المناسبة، 
والُنُظم اإلدارية الفعالة وآليات التمويل المستدامة والمنصفة. 
ويجب تحقيق ذلك من خالل الجمع بين الخطط القائمة على 
االشتراكات وغير القائمة على االشتراكات، مع مراعاة تنوع 
االقتصاد غير النظامي وإعطاء األولوية للفئات األكثر عرضة 
للمخاطر123. ومن المقترحات المبتكرة التي يمكن أن تجعل 

الضمان االجتماعي قائمًا على الحقوق هو فصل االستحقاق 
للتأمين االجتماعي عن اشتراكات العمال إذ يحق لجميع البالغين 

العاملين الحصول مباشرة من الدولة على تأمين ضد البطالة 
وإجازة أمومة مدفوعة األجر وغير ذلك من حاالت الطوارئ 

الخاصة بالرعاية االجتماعية.

ومن أجل إعادة البناء على نحو أفضل لما بعد كوفيد-19، 
ُيقترح تنفيذ ُنُظم وطنية للحماية االجتماعية قائمة على الحقوق 

بمكونين: المساعدة االجتماعية الموّجهة إلى الفئات المعرضة 
للمخاطر وغير العاملة )مثل األطفال وكبار السن وذوي 

اإلعاقة(؛ والتأمين االجتماعي الشامل لجميع البالغين العاملين 
)النظاميين أو غير النظاميين أو العاملين لحسابهم الخاص(، 

لْين من اإليرادات العامة بداًل من المساهمات اإللزامية  الُمَموَّ
التي يدفعها الموظفون وأصحاب العمل124.

وإلى جانب العمال غير النظاميين، تشمل الفئات األخرى 
المعّرضة للمخاطر والتي كثيرًا ما تستبعد من الحماية االجتماعية 

المهاجرين والالجئين والنازحين داخليًا. وتستضيف المنطقة 
العربية حاليًا أكبر عدد من الالجئين والنازحين قسرًا في العالم.

المهاجرونأ. 

يشكل المهاجرون حصة كبيرة من القوى العاملة، وال سيما 
العمال غير النظاميين، في العديد من البلدان في المنطقة 

العربية، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث دعموا 
أنشطة الرعاية الصحية والتمريض والنقل والزراعة والقطاع 

الصناعي، وال سيما صناعة النفط، طوال فترة األزمة. ومع ذلك، 
كان المهاجرون الذين أجبروا على التوقف عن العمل معّرضين 
للمخاطر خالل جائحة كوفيد-19، حيث تقطعت الُسُبل بالعديد 

منهم في بلدان أجنبية بسبب حظر السفر، ولم يكن لديهم 
أي حق في الحصول على المساعدة االجتماعية المحلية أو 

االستفادة من نظام التأمين االجتماعي. وعادة ما ال تكون هذه 
االستحقاقات منقولة من بلدانهم األصلية، مما جعل ماليين 
العمال المهاجرين غير قادرين على المطالبة بالحماية من أي 

مصدر. ومن الحاالت التي حظيت باهتمام وسائل اإلعالم الدولية 
محنة آالف المهاجرين اإلثيوبيين في اليمن الذين اسُتبعدوا من 
الخدمات األساسية ولم ُيعادوا إلى إثيوبيا إال بعد عدة أشهر125.

وينبغي وضع استراتيجيات مبتكرة ودعمها بتشريعات، إما 
إلدراج العمال المهاجرين والمقيمين األجانب والالجئين في 

ُنُظم الحماية االجتماعية المحلية أو لضمان قابلية تحويل 
االستحقاقات عبر الحدود الوطنية. وقد ُوضع بروتوكوالن 

دوليان في هذا الصدد هما اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين 
– الذي اعتمدته جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ 
عددها 193 دولة في أيلول/سبتمبر 2016 – والميثاق العالمي 

لالجئين الذي أعقب ذلك في عام 2018، والذي يؤكد على 
ضرورة دمج الالجئين في المجتمعات المحلية وإعطائهم الحق 

في الحصول على جميع الخدمات االجتماعية التي تقدمها 
الحكومة المضيفة، بما في ذلك الحماية االجتماعية.
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التحويالت	. 

تسهم التحويالت المالية من المواطنين العاملين في الخارج، 
وخاصة في أوروبا ودول الخليج، مساهمة كبيرة في اقتصادات 
العديد من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ففي 

مصر ولبنان، مثاًل، شكلت التحويالت 10 في المائة و12.5 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي في عام 
2019. وبسبب الصدمة االقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، 
التي خفضت إيرادات المحولين، كان من المتوقع أن تنخفض 

التحويالت المالية بنسبة 20 في المائة في عام 2020. وتأثرت 
بشدة بلدان مثل مصر )خامس أكبر متلقي للتحويالت المالية 

في العالم(، وتونس ولبنان )حيث انخفضت التحويالت من 5.5 
في المائة إلى 4.4 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

بين عامي 2019 و2020(126. وكان لذلك آثار سلبية على األسر 
المعيشية التي تتلقى تحويالت مالية، والتي يعتمد عيشها في 
كثير من األحيان على تدفقات الدخل هذه، مما أدى إلى زيادة 

الحاجة إلى الحماية االجتماعية أو اإلغاثة اإلنسانية.

الالجئون والنازحون داخليًا	. 

زاد عدد الالجئين والنازحين داخليًا في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا زيادة حادة خالل العقد الماضي، ويرجع ذلك، إلى 

حد كبير، إلى الحرب األهلية التي طال أمدها في الجمهورية 
العربية السورية. ويستضيف األردن ولبنان حاليًا أكبر عدد من 

الالجئين في العالم للفرد الواحد. وأكثر من نصف مجموع الالجئين 
هم من النساء والفتيات، الالتي يواجهن مخاطر تتعلق بالجنس 

مثل العنف القائم على الجنس، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، 
والزواج المبكر، باإلضافة إلى تقييد فرص الحصول على الخدمات 

االجتماعية والتعليم، مع انخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس 
وارتفاع معدالت التسرب بين الفتيات الالجئات مقارنة بالفتيان.

وغالبًا ما يعيش الالجئون في الفقر )ثلث الالجئين في لبنان فقراء(، 
إما معتمدين على المساعدات اإلنسانية في مخيمات الالجئين 
أو يبحثون عن عمل في القطاع غير النظامي، ويكسبون لقمة 

عيشهم يوميًا من عملهم كتجار في الشوارع أو متسّولين أو عمال 
مياومين أو عمال زراعيين. وقد انقطعت ُسُبل العيش هذه خالل 
عمليات اإلغالق بسبب كوفيد-19 في عام 2020، مما وضع 
هذه األسر المعيشية المنخفضة الدخل في حالة عوز وجعلها 

مستبعدة من خطط المساعدة االجتماعية والضمان االجتماعي 
الرئيسية في البلدان المضيفة.

وكان الالجئون الذين يعيشون في المخيمات والمناطق السكنية 

عالية الكثافة معرضين لخطر متزايد لإلصابة بكوفيد-19 ونشره. 
ونفذت وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان، بدعم من شركاء 
التنمية، خطة لمنع ذلك من خالل اتخاذ عدة تدابير منها تنظيم 
حمالت توعية وتوزيع مواد تعقيم لمخيمات الالجئين. وحرصت 

حكومة األردن، بدعم من مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، على أن يحصل الالجئون باستمرار على خدمات الصحة 

العامة127.

3.  تكييف التغذية المدرســية

واجــه مــا يقدر بنحــو 1.6 مليار طفل في 197 بلدًا انقطاعًا 
في التعليم خالل عام 2020 بســبب إغالق المدارس، وفقد 

370 مليــون طفل من هــؤالء األطفال إمكانية الحصول على 
وجباتهــم اليوميــة في المدارس128. واعتمدت بلدان كثيرة 
ممــن لديهــا برامج تغذية مدرســية، نوعًا مختلفًا من "التغذية 

المدرســية في المنزل" التــي يقدمها برنامج األغذية العالمي، 
والتــي تتضمن تقديــم الوجبات المطبوخة للطالب في 

المدرســة )وهي غالبًا وجبة غداء ســاخنة، وأحيانًا وجبة افطار 
و/أو وجبة خفيفة مثل البســكويت المقوى( مع الحصص 
الغذائيــة المقدمــة إلى هؤالء األطفال في المنزل طوال 

فترة التزام المدارس باإلغالق بســبب كوفيد-12919.

وتتخذ التغذية المدرســية في المنزل عدة أشــكال )كما هو 
مبين في اإلطار 2 الذي يقدم دراســات حالة من أفريقيا 
وآســيا وأمريكا الالتينية(. ففي ليبيا، مثاًل، ســاعد برنامج 
األغذيــة العالمــي وزارة التعليم من خالل تقديم وجبات 

خفيفة مغذية للطالب وأســرهم. وفي عام 2020، ُنّفَذت 
مبــادرات مماثلة في بلــدان مختلفة، وكانت االختالفات بينها 

على النحو اآلتي:

االستالم/التســليم: في بعض البلدان، تم تســليم الطرود الغذائية 	 
إلــى منــازل الطالب. وفي بلدان أخرى، جاء أولياء األمور إلى 

المدرســة أو إلى نقاط اســتالم أخرى الستالم الطعام.

المحتــوى الغذائي: تنوعــت محتويات الطرود الغذائية المقدمة 	 
كحصــص غذائية منزلية، مــن األغذية الجافة مثل الحبوب إلى 
الخضــروات الطازجة والفواكــه والوجبات الخفيفة المقوية.

كمية األغذية: لم تســلم بلدان كثيرة ســوى كمية صغيرة من 	 
األغذيــة أو لمــرة واحدة فقــط، في حين قدمت كميات أكبر في 

حاالت أخرى في عمليات تســليم متكررة طوال فترة اإلغالق.
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اإلطار 2.  االبتكارات في التغذية المدرسية

ليبيــا: فــي حيــن أغلقــت المدارس بســبب كوفيد-19، واصلــت وزارة التعليم برنامجها التعليمي من خالل التعّلم عن ُبعــد. ودعم برنامج األغذية العالمي الوزارة 

بتوفيــر صناديــق وزنهــا 2 كــغ وتحتــوي على ألواح التمر المدّعمــة بالمعادن والفيتامينات كحصص غذائية منزلية إلــى 18,000 طالب في جنوب ليبيا، وهو ما 

يكفي لتغطية 30 في المائة من احتياجات األســرة الغذائية اليومية لمدة خمســة أيام.

كولومبيا: بعد إغالق المدارس في نيســان/أبريل 2020 بســبب كوفيد-19، فقد 112,000 طالب إمكانية الحصول على الوجبات المدرســية. ومن بين هؤالء 

األطفال، حصل 86,000 طفل على حصص اإلعاشــة المنزلية بداًل من وجبات الطعام في المدرســة. واســتلم أحد أفراد األســرة الحصص الغذائية – وهي حزمة 

مغذية شــملت الحبــوب ومنتجات األلبان وزيت الطهي والفواكه.

الكونغــو: عندمــا ُأغلقــت المدارس بســبب كوفيد-19، قدمــت وزارة التعليم االبتدائي والثانوي برنامج "التعليم فــي المنزل" على الراديو والتلفزيون. وفي 

الوقت نفســه، أطلق برنامج األغذية العالمي "التغذية المدرســية في المنزل"، حيث قدم األرز والبازالء والزيت النباتي والملح والســردين كحصص إعاشــية 

منزلية.

كمبوديــا: بدعــم مــن برنامــج األغذيــة العالمي، قدمت وزارة التعليم والشــباب والرياضة 10 كيلوغرامات مــن األرز المتبرع به ألكثر من 100,000 طالب في أكثر 

من 900 مدرســة ابتدائية، لحماية أســرهم من الصدمات التي تعّرضت لها ُســُبل عيشــهم نتيجة ما ُفرض من قيود بســبب كوفيد-19. وبما أن هذه المســاعدة 

ُقدَمت مرة واحدة لكي تســتهلكها األســرة بأكملها، ربما لم يكن لها ســوى تأثير محدود على نتائج تغذية األطفال.

مــزود الخدمة: في بعض الحــاالت، قدمت الحكومة الغذاء للطالب 	 
فــي منازلهم. وفي حــاالت أخرى، قدم برنامج األغذية العالمي 

الطعام بالشــراكة مع الحكومة.

وفي عام 2020، كان للتغذية المدرســية في المنزل دوٌر 
هــام ولكّنهــا خضعت لبعض القيود. أواًل، كانت األغذية 
المقدمــة في المنــزل عمومًا أقل كميًة وجودًة من تلك 
المقدمة في المدرســة. وُقدمت حصص اإلعاشــة الجافة 
بــداًل من الوجبــات المطبوخة. ولم يكن الطعام الذي تم 

توصيله طازجًا في كثير من األحيان بســبب نقص الخضروات 
والفواكــه، ولم تكن عمليات التســليم يومية دائمًا. ثانيًا، لم 

تكن آثار التغذية المدرســية في المنزل كبيرة ألن حصص 
اإلعاشــة المنزلية تســتهلكها حتمًا األسرة بأكملها، وليس 

فقط الطفل الذي كان يســتهلك جميع الوجبات في 
المدرسة.

واعُتمَدت التغذية المدرســية في المنزل كإجراء طارئ مؤقت 
وكجزء من الدعم المقدم إلى األســر المعيشــية التي ُأجبرت 
على البقاء في المنزل بســبب التدابير الرامية إلى الســيطرة 

على كوفيد-19 . ومع ذلك، يطرح ذلك مســألة االنقطاع 
في برامج التغذية المدرســية العادية. فاألطفال يحصلون 

على وجبات الطعام في أيام الدراســة، باســتثناء عطل نهاية 
األســبوع وأيام العطل المدرســية األخرى، مما يقلل من اآلثار 

المحتملــة على األمن الغذائي والتغذية. ويمكن لتوســيع 
نطاق التغذية المدرســية في المنزل أن يغطي هذه الثغرات 
ويضمن اســتمرار توفير الغــذاء المغذي لألطفال الذين يعانون 

من ســوء التغذية والمعّرضين للمخاطر، على مدار الســنة.

4.  االبتكارات في توفير الحماية االجتماعية باســتخدام 
الرقمية التكنولوجيا 

عّجلت الجائحة العملية الجارية في جميع أنحاء العالم، وهي 
االنتقال من توفير الخدمات االجتماعية يدويًا إلى تقديم 

مكونات معينة من هذه الخدمات عبر منصات رقمية، مثل 
اإلنترنت والتلفزيون والهاتف المحمول وتطبيقات وسائل 
التواصل االجتماعي. ولوحظ أكبر قدر من التقدم في هذا 

الصدد من حيث العمليات االبتكارية المرتبطة بالحماية 
االجتماعية، وال سيما آليات تسجيل المستفيدين والدفع لهم، 

بما في ذلك التحّول في تسليم التحويالت االجتماعية من 
األساليب اليدوية إلى المنصات اإللكترونية أو الرقمية، مثل 

نقل األموال عبر الهواتف المحمولة.
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هنــدوراس: عندمــا ُأغلقــت المــدارس، تم تعليق البرنامج الوطني للتغذية المدرســية الذي يقدم وجبات ســاخنة لعــدد من األطفال يبلغ 1.2 مليون طفل. 

وأعــّدت لجــان التغذيــة المدرســية طرودًا غذائية )تحتــوي على األرز والفاصوليا ودقيق الذرة والزيت( بعد أن وضع برنامج األغذية العالمي ومنظمة اليونيســف 

بروتوكــوالت الســالمة المتعلقــة بكوفيــد-19. وُســّلمت الطرود في المدارس ألقارب الطالب البالغين. وفي بعــض المناطق، ولتجّنب االزدحام في المدارس، 

ســّلم المعلمون الطرود إلى المنازل كحصص إعاشــة منزلية، باســتخدام الدراجات الهوائية والنارية.

.World Food Programme, 2020 :المصــدر

فــي تونــس، أعلنــت وزارة األســرة والمــرأة والطفولــة وكبار الســن في بيــان صحفي في أيار/مايو 2020 أنهــا تفتح خطــًا ائتمانيًا رقميــًا لصالح عامالت 

المنــازل بالشــراكة مــع البنــك التونســي للتنميــة والجمعيــة المهنيــة لمؤسســات التمويل الصغير، وهــي مبــادرة للتخفيف من آثار كوفيــد-19 على الفئات 

د على مدى 24 شــهرًا مع فترة  األكثــر عرضــة للمخاطــر مــن الناحيــة االقتصاديــة. وبلــغ هــذا االئتمان 1,000 دينار تونســي وُقدم بفائدة مخّفضة، وُيســدَّ

ســماح مدتهــا شــهران. والطريقــة الوحيــدة المحــددة هي اإليداع لدى الوفود اإلقليمية لشــؤون المرأة واألســرة. وشــدد البيــان الصحفي على ضرورة 

احتــرام أصحــاب العمــل لحقــوق العامــالت. وسيســمح هــذا البرنامــج الحقًا بوضع إطــار قانوني وإطار للحمايــة وبتنفيذ برامــج خاصة لصالحهــن، بما في ذلك 

انضمــام تونــس إلــى االتفاقية الدولية رقم 189 بشــأن العمــل المنزليأ.

وفــي كمبوديــا، تتيــح بطاقــة اإلنصــاف فــي النظــام الوطني لتحديد الفقر ألكثر من 500,000 أســرة معيشــية )15 فــي المائة من الســكان( الحصول على 

خدمــات اجتماعيــة متعــددة، بمــا فــي ذلــك الرعاية الصحيــة المجانية والمنح الدراســية ألطفال المــدارس والتحويالت النقدية للنســاء الحوامــل الفقيرات. 

ذ على مســتوى المجتمــع المحلي لقياس مســتوى الدخل، ويتم  ويتــم تحديــد األســر المســتحقة مــن خــالل اختبار بالوســائل غير المباشــرة للُســُبل المعيشــية ُينفَّ

تســجيل هــذه األســر فــي قاعــدة بيانــات وطنية واحدة. وســمحت التقنيات الرقميــة بمعالجة أســرع للتطبيقات خــالل جائحة كوفيد-19. ويقلل اســتخدام 

األجهــزة اللوحيــة مــن العمــل والــورق فــي االســتبيانات، ويجعــل البيانات متاحة علــى الفور في قاعــدة البيانات الوطنية، ويحســن نوعية البيانات ويســهل 

المدفوعات للمســتفيدينب.

وقدمــت كولومبيــا تحويــالت نقديــة لألســر المعرضــة للمخاطــر من الناحيــة االقتصادية والمتضــررة من كوفيد-19 والتي لــم تكن مشــمولة بالحماية 

االجتماعيــة، وفقــًا لقاعــدة بيانــات سيســبين )Sisbén( الوطنيــة. وقــد ُصمــم برنامج دخــل التضامن وبدأ تشــغيله في أقل من ثالثة أســابيع لتوفيــر التحويالت 

إلــى األســر المعيشــية التــي ســتتأثر بتدابيــر الحجــر الصحــي ]...[. وقــد مكنت الجائحة من وضع قاعدة بيانات رئيســية، وهي خطوة أولى نحو إنشــاء ســجل 

 اجتماعــي وطنــي. وأتــاح البرنامــج أيضًا الشــمول المالي لعدد من األســر المعيشــية بلغ عددها 851,000 أســرة اســتخدمت الخدمات الماليــة الرقمية 

ألول مرةج.

وفــي الهنــد، يســتخدم برنامــج "JAM Trinity" التكنولوجيــا الرقميــة بطــرق متعــددة لتقديم التحويــالت االجتماعية إلى مالييــن المســتفيدين. ويتألف هذا 

البرنامــج مــن ثالثــة ابتــكارات هــي توفيــر الحســابات المصرفية األساســية على نطاق واســع )برنامج Jan Dhan Yojana(، وتحديــد الهويــة البيومترية الفريدة 

)Aadhaar(، وإتاحــة ملكيــة الهاتــف المحمــول التــي تســمح باتباع نهج جديد لتحويل االســتحقاقات مباشــرة إلى أفقر األســر المعيشــيةد.

وفــي ناميبيــا، أتاحــت جائحــة كوفيــد-19 فرصــة الســتخدام النظام الوطني لتســجيل الســكان، وهو نظام متكامــل للتســجيل المدني والهويــة، لتقديم الدخل 

الطــارئ إلــى مــا يقــرب مــن ثلــث المواطنين )32 فــي المائة(. وكانت هذه هي المــرة األولى التي تســتخدم فيها الحكومــة الناميبيــة بيانات الهوية 

اإللكترونيــة لتيســير برمجــة الحمايــة االجتماعيــة وتوزيع المنحهـ.

اإلطار 3.  االبتكارات في التسليم الرقمي للتحويالت النقدية
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وفــي باكســتان، عّجلــت جائحــة كوفيــد-19 بإطــالق برنامــج الحماية االجتماعية األكثر طموحًا لمســاعدة األشــخاص المهمشــين، الذي تم إطالقه باالســتناد 

إلــى تطبيــٍق قائــم علــى الرســائل القصيــرة ونظاٍم للدفع البيومتري جرى إنشــاؤهما مؤخرًا. وســّرع هــذا البرنامج اعتمــاد مبادرات رقميــة فعالة من حيث 

الكلفــة ســمحت بإيجــاد ُســُبل جديــدة للتنســيق بيــن أصحــاب المصلحــة المتعددين ونشــر نهج للحكومة بأســرها. ويجري أيضًا تســريع الشــمول المالي للمرأة 

مــن خــالل مبــادرة "امــرأة واحدة، حســاب مصرفي واحد"، التي تنشــئ حســابات مصرفيــة مرتبطة بمحافــظ الهاتف المحمــول لجميع اإلناث المســتفيدات 

البرنامجو. من 

_______________________
أ .  اإلســكوا، ورقة معلومات أساســية بشــأن الهدف 10 من أهداف التنمية المســتدامة، المنتدى العربي للتنمية المســتدامة 2020.

.Pagnathun, Cerceau and de Riel, 2021  .ب

.Pabón, 2021  .ج

.Rutkowski, 2020  .د

.Forsingdal, Munyika and Dokovic, 2021  .ھ

.Nishtar, 2021  .و

اإلطار 4.  الشمول المالي من خالل السجل البرازيلي الموحد اإلضافي

اســُتخدم الســجل الموحــد للبرازيــل لدعــم دخــل ثــالث فئات من المســتفيدين في عام 2020، بموجب أحــكام البرنامجيــن الحكوميين "مســاعدات الطوارئ" 

و"تمديــد مســاعدات الطــوارئ". وهــذه الفئــات هي: )أ( األســر المعيشــية التــي تتلقى باألصل تحويــالت نقدية من برنامــج Bolsa Familia والتي تلّقت 

دعمــًا إضافيــًا؛ )ب( أضيفــت إلــى قوائم المســتفيدين األســر المســجلة ســابقًا في الســجل الموحد ولكنها ال تســتفيد مــن البرامج القائمــة؛ )ج( العمال غير 

النظامييــن، والعاملــون لحســابهم الخــاص، والعاطلــون عــن العمــل الذيــن تقدمــوا بطلبات من خالل منصة تســجيل رقميــة، وجرت معالجتها في الســجل 

الموحــد اإلضافــي. وقــام مصــرٌف تملكــه الدولة بإنشــاء المنصــة الرقمية الجديــدة )التطبيق باإلضافــة إلى الموقــع اإللكتروني(. وتلقى مقدمــو الطلبات 

المقبولــون مدفوعــات فــي حســاب توفيــر رقمــي، واُتبَعت هــذه الطريقة أيضًا لدفــع اســتحقاقات الحماية االجتماعية إلــى مســتفيدين آخرين أثناء اإلغالق. 

وأدى الســجل الموحــد اإلضافــي إلــى شــمول مالي واســع النطاق، حيث تم إنشــاء 48.6 مليون حســاب ادخار جديــد لمتلقي التحويــالت النقدية من 

برنامجــي "مســاعدات الطوارئ" و"تمديد مســاعدات الطوارئ".

.Yamasaki and Rodopoulos, 2021 :المصــدر



72

وكما هو مبين في حالتي باكستان وكولومبيا، ُيعد الشمول 
المالي فائدة ثانوية للعديد من البرامج التي تقدم دعمًا للدخل 
من خالل المنصات الرقمية. ومن األمثلة األخرى حالة البرازيل 
التي أنشأت حسابات مصرفية لماليين المستفيدين الجدد في 

عام 2020 )اإلطار 4(.

5.  التنســيق بين اإلغاثة اإلنســانية والحماية االجتماعية 
اإلنمائية

مع أن عمليات اإلغالق بسبب كوفيد-19  تسببت في أزمة 
إنسانية، فقد استجابت الحكومات باستخدام برامج الحماية 

االجتماعية وطرائقها ومنصاتها، حيثما أمكن ذلك. وفي إطار 
تسمية "الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات"، تلقى 

المستفيدون الحاليون مدفوعات أعلى خالل أشهر اإلغالق 
)التوّسع الرأسي(، وتم تسريع دخول المستفيدين الجدد إلى 

هذه البرامج على أساس مؤقت )التوّسع األفقي(. وقد مّكن 
البناء على البرامج القائمة واستخدام المنصات القائمة من 

توفير استجابة سريعة وفعالة.

وتتضمن األمثلة على االستجابة السريعة لكوفيد-19  
باستخدام قواعد بيانات المستفيدين القائمة ما يلي130:

حدد برنامج منح الطوارئ في شيلي مستفيدين جددًا من خالل 	 
السجل االجتماعي، وقدم المساعدة في غضون أسبوعين.

دفع المغر	 مبالغ للعمال غير النظاميين المسجلين في قاعدة 	 
بيانات المساعدة الصحية الوطنية في غضون ثالثة أيام من اإلعالن 

عن برنامج الدعم الطارئ للعمال غير النظاميين.

 	No- توغو إلى التقدم بطلبات لالنضمام إلى برنامج الطوارئ  دعت
vissi من خالل تطبيق الهاتف المحمول الذي يتيح التحقق من هوية 
المتقدمين استنادًا إلى قاعدة بيانات الناخبين الوطنية. وُأرسَلت عبر 
هذا التطبيق المدفوعات األولى إلى المستفيدين المستحقين في 

محافظ الهاتف المحمول بعد خمسة أيام من إطالق البرنامج.

وثبت أن التوّسع األفقي والرأسي لبرامج الحماية االجتماعية 
الفعالة يتيح االستجابة الفعالة والسريعة لكوفيد-19 . ويمكن 

االستفادة من هذه الدروس في فترة ما بعد كوفيد-19 . 
وقد وضعت أزمة كوفيد-19  الحماية االجتماعية في الصدارة 

كأداة لالستجابة للصدمات، ومن المرجح أن يزداد طلب 
المجتمعات على ُنُظم أقوى وأشمل131. وينبغي أن تّتسم 

جميع ُنُظم الحماية االجتماعية بميزات تتيح التصدي للصدمات 

والتنسيق مع االستجابات اإلنسانية، مثل التوّسع المؤقت 

وتقليص المدفوعات والمستفيدين، في أوقات األزمات 

المقبلة.

وأخيرًا، وعلى الرغم من التجارب االبتكارية المتعددة التي 

تناولها هذا الفصل، من المهم مالحظة أنه ليس بمقدور 

جميع البلدان والفئات االجتماعية على قدم المساواة تسخير 

إمكانات التكنولوجيا الرقمية. ووفقًا للتقرير عن حالة النطاق 

العريض لعام 2019، يبلغ معدل انتشار مستخدمي اإلنترنت 

على الصعيد العالمي 51.2 في المائة132. ومع ذلك، ال 

تتجاوز هذه النسبة 45 في المائة في البلدان النامية و20 

في المائة في أقل البلدان نموًا. ولطالما ُوجدت هذه الفجوة 

الرقمية والمعرفية، ولكن عندما ُيضطر كثير من الناس إلى 

البقاء في منازلهم، تتحول هذه العقبة إلى إعاقة منهكة. 

وهناك حاجة إلى العمل على المدى الطويل لزيادة الوصول 

إلى التكنولوجيا الرقمية، وعلى المدى القصير لكي ال يحول 

عدم الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية دون االستمرار في 

الحياة اليومية والوصول إلى الخدمات األساسية. وليست 

الجائحة سوى تذكير في الوقت المناسب بضرورة تعزيز 

تطبيقات التكنولوجيا الرقمية المفيدة من الناحية االجتماعية، 

مع التركيز على تحسين الوصول إلى هذه التكنولوجيا 

واستخدامها في البلدان التي تفتقر إليها، والحفاظ على 

البروتوكوالت المناسبة لحماية الخصوصية وعدم التمييز 

وحماية البيانات الشخصية. وهناك أيضًا حاجة إلى االعتراف 

بالتأثير اإلقصائي المحتمل للتكنولوجيا الرقمية، ال سيما عند 

استخدامها في تنفيذ اآلليات التي توّجه خدمات الحماية 

االجتماعية إلى فئات محددة.

ومع أن الجائحة قد سّببت معاناة هائلة لماليين الناس في 

المنطقة العربية والعالم، وّلدت أيضًا استجابات مبتكرة 

ودروسًا هامة للحكومات ال ينبغي نسيانها بعد انتهاء األزمة 

 الحالية. ومن بين الدروس اإليجابية التي أبرزها هذا الفصل 

ما يلي:

ينبغي لجميع الجهود المبتكرة التي تبذلها الحكومات لضمان 	 

وصول المواطنين بال انقطاع إلى الخدمات االجتماعية األساسية 

)الرعاية الصحية والتعليم والحماية االجتماعية( المقدمة خالل عام 

2020، أن تستمر في فترة ما بعد كوفيد-19 ، ألنها تمثل الحد 

 األدنى من الخدمات األساسية تماشيًا مع القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان.
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في هذا السياق، ينبغي الحفاظ على الجهود الرامية إلى توسيع 	 
نطاق تغطية الخدمات لتشمل الفئات المهمشة والمستبعدة، من 

العمال غير النظاميين إلى المهاجرين واألشخاص المعنيين )الالجئين 
والنازحين داخليًا(، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها الحقًا، ال سيما 
أن ذلك يتماشى مع مبدأ عدم إهمال أحد الذي تتناوله خطة عام 

.2030

أبرز تعطيل برامج التغذية المدرسية الناجم عن إغالق المدارس 	 
الثغرات في هذا الدعم الهام لتغذية األطفال، وال سيما خالل عطل 

نهاية األسبوع والعطل المدرسية. وبما أن التغذية المدرسية في 

المنزل قد ُقدَمت في بعض البلدان لضمان استمرارية المساعدة 
الغذائية للطالب المحتاجين، فيمكن لهذا االبتكار أن يستمر حتى 

بعد إعادة فتح المدارس واستئناف التغذية المدرسية، لضمان حصول 
األطفال المعرضين للجوع وسوء التغذية على الغذاء على مدار 

العام.

ينبغي توفير التأمين الصحي أو إتاحة الحصول المجاني والمنصف 	 
على الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين كحق أساسي من 
حقوق اإلنسان. وتقدم حالة المغرب مثااًل مفيدًا على كيفية تحقيق 

ذلك.
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قبل تفشــي جائحة كوفيد-19 ، كانت ُنُظم الحماية االجتماعية 
فــي المنطقة العربية ضعيفة ومجزأة ومكلفة وغير مســتدامة وغير 
شــاملة. وواجهت نقصًا في االستثمار واســتبعدت الفئات السكانية 

المعّرضة للمخاطر. وقد ســّلطت أزمة كوفيد-19  الضوء على 
المشــاكل، وأتاحــت فرصة تاريخيــة لمعالجة بعض التحديات التي تواجه 
ُنُظــم الحماية االجتماعية. وقدمت العديد من الدروس المســتفادة في 
مختلــف البلــدان في العالم، وشــّجعت على بعض االبتكارات المفيدة.

وفي المنطقة العربية، أظهرت االســتجابة لجائحة كوفيد-19 
، مــن حيــث تدابير الحماية االجتماعية، إرادة سياســية تجّلت في 

اإلنفاق الملموس لألموال من أجل تلبية احتياجات الســكان 
المعّرضيــن للمخاطر، وتضامنًا اجتماعيًا من خالل إنشــاء صناديق 

التضامن واســتخدامها على نحو مبتكر. وقد اســتقطب هذا 
الجهد المســاعدة من القطاع الخاص وأصحاب المصلحة 

اآلخريــن لتغذية برامــج الحماية االجتماعية الحكومية.

والجديــر بالذكر أيضًا هو التحّول في السياســات خالل الجائحة، 
من التوّجه إلى أفقر الســكان فقط إلى شــمل "الوسط 

المفقــود"، مثــل العمال غيــر النظاميين الذين لم يحصلوا في 
كثير من األحيان على أي اســتحقاقات على مســتوى الحماية 

االجتماعية قبل تفشــي الجائحة لعدم اعتبارهم مســتحقين 
)كما في األردن ومصر والمغرب(. وقد ســلط ذلك الضوء 

علــى التحديــات الهيكلية التي ســبقت الجائحة من حيث إهمال 
الحقــوق االجتماعية لهــذه الفئة من العمال. ويجري حاليّا 

وضــع خطط إصالحية في بعــض البلدان العربية لمواجهة هذا 
الهيكلي. التحدي 

وتفّوقــت الدول العربية في اســتخدام التكنولوجيا المبتكرة 
فــي تقديم برامج الحماية االجتماعية، وال ســيما التحويالت 

النقدية التي تم تســليمها للمســتفيدين في غضون أيام قليلة 
فقــط من خالل منافذ ُأنشــئت حديثًا والمحافظ اإللكترونية 
وآليات التســجيل الرقمي. وفــي العديد من البلدان العربية، 

ســاعدت الجائحة في تســريع شراكات أقوى وتعاون أكبر بين 
مختلــف أصحــاب المصلحة. وتجلى ذلك من خالل التعاون، 

مثــاًل، بين مختلف األطــراف الحكومية على الصعيد الوطني، 
ومشــاركة أو اســتخدام قواعد بيانات المستفيدين )السجل 

المدني، واإلحصــاءات الحيوية، وقاعدة بيانات الضرائب 
والتأمينــات االجتماعيــة(، والمنصات اإللكترونية مثل مواقع 
التعامــل بين الحكومــة والدوائر الحكومية األخرى في مصر.

واختلف مســتوى اإلنفاق علــى الجائحة في المنطقة العربية 
من مجموعة بلدان إلى أخرى، لكنه ظّل على المســتوى 

اإلقليمــي عمومًا أقل مــن اإلنفاق العالمي. وبلغ إجمالي 
الدعــم المالي فــي المنطقة 3.9 في المائة من الناتج 

المحلي اإلجمالي، مقارنة بمتوســط عالمي قدره 22.6 
فــي المائة. وأنفقت البلــدان العربية األغنى أكثر من البلدان 

الفقيــرة. وكان اإلنفــاق في الدول األعضاء في مجلس 
التعــاون الخليجــي هو األعلى، حيث بلغ 69.9 مليار دوالر، 

مقارنــة بمبلغ قــدره 24.78 مليار دوالر أنفقته الدول العربية 
األخرى معًا.

واختلفــت مصادر اإلنفــاق من بلد إلى آخر. ومن بين البلدان 
العربيــة التي تتوفــر عنها بيانات حتى حزيران/يونيو 2021، 

ســاهم القطاع الخاص في تونس والمغرب بمبلغ قدره 410 
ماليين دوالر و104.5 مليون دوالر على التوالي لالســتجابة 

للجائحة. واضطلعت األعمال الخيرية بدور رئيســي في 
التمويــل في اإلمارات العربيــة المتحدة والمغرب، حيث بلغت 

حوالي 2.2 مليون دوالر.

وبينمــا أعادت معظم الــدول العربية ترتيب أولويات إنفاقها 
الوطني أو أنشــأت صناديق تمويل خاصة، اعتمدت البلدان 
المتأثرة بالنزاعات بشــكل أساســي على المعونة اإلنسانية 

المانحين. وتمويل 

واختلــف اإلنفاق على كوفيد-19  باختالف المجاالت، 
بما في ذلك المســاعدة االجتماعية )التحويالت النقدية، 
والتغذية المدرســية وغيرها(، والقروض واالستحقاقات 

الضريبية )اإلعفاء الضريبي، واإلعفاءات من أســعار الفائدة 
وغيرهــا(، والتأمين االجتماعــي )إعفاء العاطلين عن العمل 

من الرســوم، ومعاشــات اإلجازات المرضية وغيرها(، وأسواق 
العمــل )إعانــات األجور، واإلجازة المدفوعة األجر، والعمل 
مــن المنزل(، والدعم المتصــل بالصحة )اللقاحات المجانية، 

واالختبار، وُنُظم الرعاية الصحية، وغيرها(، ودعم السياســات 
المالية )القروض الميســرة والدعم االئتماني، واإلعفاء 

الضريبي وغيرها( ودعم السياســات العامة )إنشــاء صناديق 
وتوفيــر الحلول الرقمية وغير ذلك(.

وفي هذا الســياق، خّصصت المنطقة العربية ما متوســطه 18 
فــي المائة مــن الدعم المالي، وخّصصت الصومال 100 في 
المائــة مــن الدعم المالي، يليها لبنان بنســبة 96.8 في المائة 

والعراق بنســبة 95 في المائة. وركزت البلدان المســتوردة 
للنفــط إنفاقها على الصحــة والتحويالت االجتماعية الموجهة 
إلــى فئات محددة، في حيــن أعطت البلدان المصدرة للنفط 

األولويــة للتخفيضات الضريبيــة المؤقتة، وتمديد المواعيد 
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النهائيــة للدفــع، وزيادة أوجه أخرى من اإلنفاق مثل دفع 
الرواتــب جزئيًا للحفاظ على الوظائف.

وقدمــت معظم البلدان العربية برامج مؤقتة لتســهيل 
االســتهالك مثل المســاعدة النقدية أو اإلعفاء الضريبي 

للفئــات المعّرضــة للمخاطــر، بما في ذلك العاطلون عن العمل 
والنســاء واألطفال، بداًل من توســيع نطاق برامج التأمين 

االجتماعــي والبرامــج مدى الحياة. ويرجع ذلك إلى عدم توفر 
قاعــدة ضريبية مناســبة وانخفاض الحيز المالي الناجم عن 

ارتفاع مســتويات الدين وضعف األداء االقتصادي وانخفاض 
عائــدات النفط. وتبّرر هــذه العوامل الفجوة في تغطية 

الحمايــة االجتماعية خالل فترة الوباء والتعافي.

وللتصدي للجوائح التي قد يشــهدها العالم في المســتقبل، 
ال بد من أن تؤخذ ثالثة دروس في االعتبار. أواًل، ســتكون 

الخدمات العينية والمشــتريات العامــة أكثر مالءمة لتحمل تأثير 
تقلب سالســل التوريد أو األســعار التي قد تجعل المساعدة 

النقديــة أقــل موثوقية )كما في لبنــان مثاًل(. ثانيًا، يرتبط كثير 
مــن التحويالت النقدية المشــروطة في المنطقة العربية 

بتوفيــر خدمات التعليم والصحــة اإلنجابية والصحة، وينبغي 
إعادة النظر في هذه السياســات أثناء األزمات. وينبغي 

االســتمرار في إزالة الشــروط حتى بعد الجائحة، ففي حالة 
برامج التغذية المدرســية، مثاًل، حيث ظل األطفال يتلقون 
وجبات الطعام في أيام الدراســة، باســتثناء عطالت نهاية 

األســبوع والعطل المدرســية، مما قلل من آثار الجائحة على 
األمن الغذائي والتغذوي. ويمكن أن يســد تمديد التغذية 

المدرســية في المنزل هذه الثغرات، ويعزز النهج مدى الحياة 
لإلصالحات، ويضمن اســتمرار توفير األغذية المغذية لألطفال 

الذين يعانون من ســوء التغذيــة والمعرضين للمخاطر على 
مدار الســنة. ثالثًا، يؤثر توجيه المســاعدات إلى فئات محددة 
على القدرة على إدراج النهج مدى الحياة في االســتجابة 

لكوفيد-19  )باستخدام المؤشــرات االجتماعية الديمغرافية 
أو االقتصادية(. وقد أســفرت إعادة حســاب نقاط الفصل 
في معايير االســتحقاق في بعض البلدان في المنطقة 

العربيــة عــن نتائج إيجابية، واســتفاد المحتاجون أكثر من برامج 
المســاعدة االجتماعية الحكومية.

وبما أن معظم تدابير االســتجابة لكوفيد-19  كانت مؤقتة، 
فمن غير المرجح أن تســتمر ولن تشــكل حافزًا كافيًا أو لن 

تســهم في تحويل ُنُظم الحمايــة االجتماعية في المنطقة 
إلى ُنُظم مســتدامة على مدى الحياة وشــاملة ومنصفة. 
وفــي الحالة المثلى، ينبغــي أن تتطور هذه الُنُظم لتصبح 

اســتحقاقًا شــاماًل للخدمات األساسية التي تقدم للجميع وال 
ترتبط بالمســاهمات وحدها. وعلى وجه الخصوص، سيســاعد 

ضمان الدخل األساســي أو توفير البدل الشــامل إلعالة 
األطفــال علــى إجراء إصالح هيكلي طويل األجل، ويدعم 
على نحو مباشــر اتباع النهج مدى الحياة في السياســات 

االجتماعيــة. ويتخذ المغرب خطوات إيجابية من خالل اســتبدال 
إعاناته تدريجيــًا ببرنامج اإلعانات العائلية.

وخالل الجائحة، بداًل من وضع تشــريعات جديدة، اعتمدت 
معظم البلدان على أموال من خارج الميزانية أو مراســيم 

تنفيذيــة لتقديم حزم اإلنفاق. وفي حين ســهلت هذه التدابير 
اإلنفــاق على برامج الحمايــة االجتماعية، إال أنها قّوضت آليات 
المســاءلة في قرارات السياســات المالية في البلدان العربية.

وســيتعين إجراء بعض اإلصالحات الرئيســية لتزويد هذه الُنُظم 
بنهج مدى الحياة، بما في ذلك اإلصالحات التشــريعية، وال 

ســيما في مجال الضرائب، وتوســيع قاعدة المساهمين، 
والبحث عن مصادر تمويل أخرى، وتعزيز هياكل ومؤسســات 
الحوكمة مثل تدابير الشــفافية ومكافحة الفســاد، وضمان 

المشــتريات العامة الفعالة، وتعزيز القدرات في مجال 
الرقمنــة، وتطبيق نهج الحكومة المفتوحة. وســيتطلب 

ذلك أيضًا إرادة سياســية يمكن تعزيزها من خالل الحوارات 
المجتمعيــة بيــن الدولة والقطاع الخاص، والموظفين 
والمســتفيدين المحتمليــن العاطلين عن العمل وغير 

المســاهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة. وخالل فترة 
التعافــي، ينبغي أن تنظر البلدان العربية في االســتدامة 

البيئيــة من خالل اتخاذ تدابيــر االنتعاش االقتصادي المنخفضة 
الكربون مثاًل، وإتاحة الوصول إلى الموارد األساســية مثل 

النظيفة. المياه 

ومــن خالل جعل التحوالت فــي مجال الطاقة النظيفة أمرًا 
محوريــًا في خطط التعافي، يمكــن للبلدان العربية المنتجة 
للنفــط أن تمهــد الطريق إلجــراء تغييرات هيكلية أكثر متانًة 
لدعــم االنتعاش االقتصادي المســتدام بيئيًا وماليًا على حد 
ســواء. ويمكــن أن تتيح تدابيــر التحفيز فرصة للبلدان العربية 
لالســتثمار في التحــوالت االقتصادية الحقيقية واالبتكارات 
التكنولوجية )تجنب الغســل األخضــر(، مثل تعزيز تكنولوجيا 
الطاقة الشمســية وطاقة الرياح، والمدن الخضراء الذكية، 

ومشــاريع تحلية مياه البحــر )التي تعمل بمصادر الطاقة 
المتجــددة( وتطوير ُنُظم النقل العام وتخضيرها. وعلى ســبيل 

المثال، قد تشــمل سياســات تعزيز االستدامة في البلدان 
العربية ربط الدعم المالي لقطاع معّين بشــرط إجراء تحســينات 
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بيئيــة. ويمكن توجيــه تدابير الدعم المالي مثل القروض 
التفضيليــة وضمانات القــروض والتخفيضات الضريبية نحو دعم 
التزامــات بيئية وأداء أقوى فــي القطاعات الكثيفة التلوث 

التي قد تتأثر بشــكل خاص باألزمة.

وألهمت القيود االســتثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19  
ابتــكارات في تصميــم وتقديم خدمات التعليم والصحة 
والحمايــة االجتماعيــة، وهي ابتكارات لم تحافظ على 

الوصول إلى الخدمات فحســب في ظل ظروف شــديدة 
الصعوبة، بل ســّهلت أيضًا الوصول إلى المســتفيدين على 

نحو أشــمل. وال تزال الفجوة الرقمية تشــكل عائقًا في البلدان 
المنخفضــة الدخل والبلــدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة، 
وتؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المســاواة في الحصول على 

الخدمات الحكومية. وال بد من دعم ما حصل من اســتثمارات 
فــي الحلول المبتكرة )مثــل التعّلم عبر اإلنترنت وتطبيقات 

الصحــة عن ُبعد( من خالل االســتثمار فــي البنية التحتية الرقمية 
وخفــض تكاليف الوصول إلــى التكنولوجيا المتنقلة وعبر 

اإلنترنت.

ومن خالل البناء على الممارســات الجيدة التي اُتبَعت 
أثنــاء التصدي للجائحة، تحتــاج البلدان العربية إلى مواصلة 

التعاون الحكومي الدولي في تقاســم أو اســتخدام قواعد 
بيانات المســتفيدين )الســجل المدني، واإلحصاءات الحيوية، 
وقاعــدة بيانات الضرائــب والتأمينات االجتماعية(، والمنصات 

اإللكترونيــة، وتعزيز قدراتها في مجال تســجيل البيانات 
ورصدها وتقييمها.

وعمومــًا، تبيــن المبادرات التي حللها هــذا التقرير أن هناك 
أمثلة على تدابير صغيرة النطاق من شــأنها أن تؤســس 
لنهــج مــدى الحياة في البلــدان العربية، إال أن التحديات 

ال تــزال قائمــة على صعيــد التمويل الطويل األجل وإعادة 
صياغــة الحمايــة االجتماعية بما يتجــاوز التوّجه إلى الفئات 

المنخفضــة الدخل. وســيكون هناك حاجة إلــى فترة انتقالية 
بيــن الُنُظــم الحالية وتلك التي تــّم إصالحها، وقد تتطلب 

تمويــاًل تضامنيًا لســد الفجوة. وفي الوقت نفســه، يمكن أن 
يســاعد التخطيــط للطوارئ في التصدي لألزمــات المحتملة 

المستقبل. في 
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حسا	 التنمية الثالث عشر بشأن تعزيز 
الحماية االجتماعية للتصدي للجائحة

أداة متابعة الحزم التحفيزية المنّفذة استجابًة لكوفيد-19.

المرصد العالمي الستجابات سياسة الحماية االجتماعية.

إطار تدابير السياسات المنسقة عبر المناطق التي أقّرها المنّسقون في حساب 
التنمية في جميع اللجان اإلقليمية الخمس، 20 تشرين األول/أكتوبر 2020.

©istock, credit: Umesh Negi

المرفق
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 فئة تدابير السياسات/
المستفيدون المستهدفونتدابير السياساتالمجاالت المواضيعية

1. المساعدة االجتماعية

1.1- التحويالت النقدية / دعم الدخل
1.2- التحويالت العينية/ القسائم

1.3- إعانات اإليجار واإلسكان
1.4- اإلعفاء/تخفيض فواتير المرافق العامة )مثل فواتير المياه والغاز 

والكهرباء واالتصاالت(
1.5- اإلعفاء/تخفيض الرسوم الحكومية

1.6- إعانات أخرى للخدمات االجتماعية )تحديد(

األفراد  -1

]1.1 األطفال والمراهقون؛ 1.2 الطالب؛ 1.3 الشباب؛ 
1.4 كبار السن؛ 1.5 العاطلون عن العمل؛ 1.6 

الموظفون؛ 1.7 العاملون لحسابهم الخاص 
والمهنيون؛ 1.8 النساء؛ العامالت؛ رائدات األعمال؛ 

1.11 النساء ضحايا العنف؛ 1.12 غير المواطنين 
بمن فيهم المهاجرون والالجئون وعديمو الجنسية؛ 

1.13 السكان األصليون؛ 1.14 مرضى فيروس 
الكورونا؛ 1.15 ذوو اإلعاقة؛ 1.16 المساجين؛ 
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قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كانت ُنُظم الحماية االجتماعية في المنطقة العربية ضعيفة ومجزأة 
ومكلفة، وتفتقر إلى الشمول والشفافية واالستدامة. وكانت أبرز التحديات تتمثل في نقص االستثمار في 
هذه الُنُظم وفي عدم شمولها للفئات السكانية المعرضة للمخاطر. وقد ألقت أزمة كوفيد-19 الضوء على 

المشاكل، وأتاحت فرصة تاريخية لمعالجة بعض التحديات التي تواجه ُنُظم الحماية االجتماعية. وقد كان 
في الدروس المستفادة من بلدان مختلفة أمثلة مفيدة على التغيير، وعلى بعض االبتكار.

وقد استند هذا التقرير إلى بحوث عملية في مجال السياسات من أجل دراسة وتقييم التفاعل بين أبعاد 
السياسات االجتماعية، والتجارب العالمية، واالستجابات اإلقليمية للجائحة في المنطقة العربية. ومن خالل 

االستفادة من إجراءات وأولويات مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، يدعو التقرير إلى وضع سياسات 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على نحو رشيد ومنهجي، ومكافحة عدم المساواة، ودعم مبدأ عدم 

إهمال أحد على النحو الوارد في خطة عام 2030.




