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 توسيع برامج التحويالت النقدية خالل جائحة كوفيد-19: 

تجارب من بلدان عربية مختارة



7 تعزيز الحماية االجتماعية في أُطر االستجابات للجائحة
بناء القدرات في مجال الحماية االجتماعية

دور نُُظم المعلومات المتعلقة ببرامج الحماية االجتماعية في 
 توسيع برامج التحويالت النقدية خالل جائحة كوفيد-19: 

تجارب من بلدان عربية مختارة

01 
من خالل تيسير تحديد الفئات األكثر 

تضرراً وتوجيه المساعدة إليها، تُمّكن نُُظم 
المعلومات المتطورة الحكومات من توسيع 

برامج المساعدة بسرعة خالل حاالت الطوارئ، 
كما في حالة جائحة كوفيد-19 المستمرة.

02 
لتقليل أخطاء االستهداف إلى الحد األدنى، 

ينبغي تحديث بيانات الظروف االجتماعية-
االقتصادية لألسر المعيشية المخزّنة في 

نُُظم المعلومات بانتظام ألخذ التقلبات 
بالحسبان.

03 
لتحسين كفاءة وفعالية وشفافية تقديم 

الحماية االجتماعية، تنشأ الحاجة إلى تحسين 
التغطية وإدارة برامج الحماية االجتماعية 
المختلفة بطريقة منهجية ومنّسقة، كما 

إلى تحقيق درجة عالية من تكامل البيانات 
أو قابليتها للتشغيل التبادلي عبر مختلف 

المكونات والبرامج والجهات الفاعلة.

04 
يمكن ربط نُُظم معلومات الحماية 

االجتماعية بقواعد البيانات اإلدارية مثل 
سجالت الضرائب وملكية العقارات والسيارات 

والسجالت المدنية خارج نطاق الحماية 
االجتماعية ليصبح باإلمكان تبادل البيانات، 

ما ييسر تحديد الفقراء والمعرضين للمخاطر 
والتحقق من المعلومات المتعلقة بأحوالهم 

االجتماعية-االقتصادية وتحديثها، لتحسين 
فهم احتياجاتهم الفورية وتكييف خدمات 
الحماية االجتماعية مع هذه االحتياجات. 

وما يمّكن تبادل البيانات بين قواعد البيانات 
المختلفة هو وجود نُُظم هوية تأسيسية أو 

وظيفية ومعايير للبيانات مشتركة. 

05 
كشفت أزمة كوفيد-19 وجود فجوة خطيرة 

في تغطية الحماية االجتماعية: فالعمال غير 
النظاميين الذين لم يكونوا فقراء قبل األزمة 

لكنهم فقدوا دخلهم بسبب المرض أو بسبب 
القيود التي فرضتها الحكومات، لم يكونوا في 

كثير من األحيان مشمولين بأي شكل من 
أشكال الحماية االجتماعية. وفي كثير من 

الحاالت، كانت الحكومات تفتقر إلى معلومات 
متينة عن األسر المعيشية التي تنتمي إلى 

هذه المجموعة. وللتخفيف من تأثير الجائحة 
عليها وتحسين قدرتها على الصمود في وجه 

الصدمات، ينبغي ضمان حصول العمال 
غير النظاميين على الفور على الحماية 

االجتماعية غير القائمة على االشتراكات، 
بينما يجب، على المدى الطويل، بذل الجهود 

إلضفاء الطابع النظامي عليهم وإشراكهم في 
الحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات. 
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بناء القدرات في مجال الحماية االجتماعية

دور نُُظم المعلومات المتعلقة ببرامج الحماية االجتماعية في 
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باالستناد إلى مراجعة مكتبية للمعلومات من مصادر مفتوحة، ومع 
التركيز بشكل خاص على استخدام نُظم المعلومات الرقمية في 

برامج الحماية االجتماعية، بما في ذلك السجالت االجتماعية وسجالت 
المستفيدين، تقدم هذه الورقة نظرة عامة حول كيفية قيام الدول العربية 
المختارة بتقديم مساعدات اجتماعية استجابًة لتبعات جائحة كوفيد-19، 

إما عن طريق توسيع نطاق برامج المساعدة الحالية أو نشر خطط 
المساعدة في حاالت الطوارئ. 

ال تزال المنطقة العربية، منذ أوائل عام 2020، تعاني من جائحة كوفيد-19، مثلها في 
ذلك مثل بقية العالم. وللحد من انتشار الفيروس، فرضت الحكومات في كافة أنحاء 

العالم إغالقات كاملة أو جزئية، فُعّلقت األنشطة التجارية غير األساسية، وحيثما أمكن، 
ُطلب من العاملين العمل عن بعد، وُقّيدت حركة الناس والتجمعات العامة. وقد أدت 

هذه التدابير إلى ارتفاع معدالت البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي، ما عرّض ُسُبل 
عيش ماليين من الناس للخطر. وتتحمل القسط األكبر من وطأة هذه األزمة الفئات 
السكانية األكثر عرضة للمخاطر، مثل العمال غير النظاميين والمهاجرين والالجئين 

والنساء والمسنين. 

وللتخفيف من آثار الجائحة وتدابير اإلغالق التي نجمت عنها، تقوم الحكومات بتنفيذ 
تدابير تحفيزية أو توسيع نطاق تدابير كهذه. ويختلف نطاق التدابير اختالفاً كبيراً بين 
البلدان، فهي قد تشمل تدخالت تتعلق بالمساعدة االجتماعية والضمان االجتماعي 

والقروض واإلعفاءات الضريبية وسوق العمل والدعم المتعلق بالصحة والدعم الذي 
توفره السياسة المالية العامة ودعم األعمال والدعم االقتصادي،01 وتشكل المساعدة 

االجتماعية، التي تشمل التحويالت النقدية والمعاشات االجتماعية والمساعدة العينية 
والوجبات المدرسية، واألشغال العامة وتعليق أو دعم أو تأجيل فواتير المرافق العامة 

واإليجارات ومدفوعات القروض والضرائب، أحد تدابير االستجابة األكثر استخداماً.02

وتواجه الحكومات، لدى تقديم المساعدة االجتماعية استجابة للجائحة، تحدي القيام 
بتحديد سريع للفئات السكانية التي ُيحتمل أن تكون أكثر تأثراً باألزمة. وعالوة على 

ذلك، كي تقوم بتوزيع المساعدة بسرعة، فإنها تعتمد في الغالب على تكييف قنوات 
تسليم المساعدة القائمة، أي على برامج المساعدة االجتماعية ونُُظم المعلومات 

وآليات الدفع الموجودة، لتستطيع التعامل مع تنامي الطلب ونشوء مجموعات هشة 
جديدة ومتطلبات التباعد االجتماعي.

وتُعرَّف نُُظم معلومات الحماية االجتماعية على أنها نُُظم “تتيح تدفق المعلومات 
وإدارتها ضمن قطاع المساعدة االجتماعية، وتتجاوز في بعض األحيان هذا القطاع 
لتشمل التأمين االجتماعي والقطاعات االجتماعية األخرى”،03 وتشمل هذه النُُظم 

السجالت االجتماعية، وهي قواعد بيانات اجتماعية-اقتصادية عن المستفيدين 
المحتملين من المساعدة االجتماعية، وسجالت المستفيدين المتكاملة، وهي تخزن 

معلومات عن المستفيدين الحاليين من أكثر من برنامج مساعدة اجتماعية واحد.04

وخالل األزمات، كاألزمة الراهنة، تُستخدم السجالت االجتماعية وسجالت المستفيدين 
لتوسيع برامج المساعدة االجتماعية بسرعة عمودياً أو أفقياً أو عمودياً وأفقياً معاً. 

ويتشكل التوسيع العمودي من رفع مستويات المنافع التي توفرها البرامج القائمة 

01
لمزيد من المعلومات بشأن 

تدابير التحفيز العالمية 
المعتمدة استجابة ألزمة 

كوفيد-19، يرجى الرجوع إلى: 
اإلسكوا، »أداة تتبع الحزم 

التحفيزية المنّفذة استجابة 
لكوفيد-19: المرصد الدولي 

لالستجابات عبر السياسات 
االقتصادية وسياسات الحماية 

https://tracker. »االجتماعية
./unescwa.org

02
لمزيد من المعلومات، يرجى 
الرجوع إلى تقریر: استجابات 
الحماية االجتماعية لجائحة 

كوفيد-19 في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا/

https:// الدول العربية
socialprotection.org/

discover/publications/
social-protection-responses-

covid-19-crisis-mena-arab-
.states-region

03
Barca, 2018. تبعا لتصميم 
البرنامج أو نظام معلومات 
اإلدارة المعين، يمكن لنظام 

معلومات اإلدارة أن ييّسر 
تبادل المعلومات واستخدامها 

لدعم المراحل المختلفة من 
برنامج اإلنجاز، بما في ذلك 

تسجيل المتقدمين بطلبات 
واالستهداف والتحقق من 

االمتثال لشروط التحويالت 
النقدية المشروطة وإدارة 

المظالم وإدارة المدفوعات 
للمستفيدين ومغادرة البرنامج 

 Chirchir and Barca, 2020;(
.)Chirchir and Kidd, 2011

04 
اإلسكوا، 2021 )يصدر قريباً(. 

تستند ورقة المعلومات 
األساسية هذه جزئياً إلى الورقة 
التقنية التي ستصدرها اإلسكوا 
قريباً حول الحماية االجتماعية 
الهادفة في الدول العربية قبل 

وخالل جائحة كوفيد-19.

تعزيز الحماية االجتماعية في أُطر االستجابات للجائحة
بناء القدرات في مجال الحماية االجتماعية
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 توسيع برامج التحويالت النقدية خالل جائحة كوفيد-19: 
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أو تقديم أنواع مختلفة من االستحقاقات للمستفيدين الموجودين أصالً، أما التوسيع 
األفقي فيتشكل من زيادة عدد المستفيدين، إما بتوسيع البرامج القائمة أو بطرح 

برامج جديدة. والواقع أنه يمكن استخدام سجالت المستفيدين لتقديم مزايا أو خدمات 
إضافية للمستفيدين الحاليين من المساعدة االجتماعية، بينما يمكن استخدام 

السجالت االجتماعية لزيادة عدد المستفيدين دون القيام بعمليات تسجيل طويلة 
ومكلفة وزيارات ميدانية للتحقق من الظروف االجتماعية-االقتصادية لمقدمي 

الطلبات. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن ربط صنفي السجالت كليهما مع قواعد بيانات 
إدارية أخرى خارج نطاق الحماية االجتماعية لتحديد أهلية المتقدمين بطلبات و/
أو التحقق من أهليتهم. فمثالً، يمكن أن تعتمد برامج المساعدة االجتماعية التي 

تستخدم اختبار الوضع االقتصادي لألسرة المعيشية على تبادل البيانات مع سجل 
ضريبة الدخل وقواعد بيانات التأمين االجتماعي و/أو قواعد بيانات أخرى.

تعزيز الحماية االجتماعية في أُطر االستجابات للجائحة
بناء القدرات في مجال الحماية االجتماعية

دور نُُظم المعلومات المتعلقة ببرامج الحماية االجتماعية في 
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منذ بداية الجائحة وّسع عدد من البلدان في المنطقة 
العربية برامج التحويالت النقدية إما عمـوديـاً أو أفقياً،05 

وذلك في الغالب باالعتماد على القنوات القائمة، بما في 
ذلك السجالت االجتماعية وسجالت المستفيدين. وفيما 

يلي نعرض بإيجاز تجربة هذه البلدان.

03
حاالت ُقطرية

05
في كثير من الحاالت، يصعب 
تصنيف إجراء االستجابة على 

أنه أفقي محض أو عمودي 
بحت، ألن الكثير من اإلجراءات 

يستخدم مزيجاً من التوسع 
األفقي والتوسع العمودي. 

وعلى نحو شبيه، أعلن بعض 
برامج االستجابة لحاالت 

الطوارئ على أنه جديد، لكن 
هذه البرامج كانت عملياً تستند 

إلى حد كبير إلى يرامج قائمة. 
ومن هنا، يمكن النظر إليها 

على أنها توسيع لهذه البرامج.

11 تعزيز الحماية االجتماعية في أُطر االستجابات للجائحة
بناء القدرات في مجال الحماية االجتماعية
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التوسع العمودي
رفعت عدة بلدان مستويات المنافع التي تقدمها البرامج القائمة أو قدمت 

أنواعاً مختلفة أو إضافية من المنافع للمستفيدين الحاليين:

 تونس
في تونس، في عام 2020، استهدف البرنامج 

الوطني إلعانة العائالت المحتاجة، وهو 
برنامج تحويالت نقدية، 260 ألفاً من األسر 
المعيشية األفقر،06 أما برنامج “المساعدة 

الطبية المجانية صنف 2” فهو برنامج ال 
يقوم على االشتراكات ويوّفر تغطية صحية 

مدعومة لألسر المعيشية التي تعتبر 
معرضة للمخاطر لكنها ليست فقيرة. 

وباإلضافة إلى التحويالت الشهرية العادية 
التي تبلغ 180 ديناراً )حوالي 63 دوالراً أمريكياً(، 
حصلت األسر التي يغطيها البرنامج الوطني 

على ثالثة استحقاقات إضافية: قيمة اثنان 
منهما 60 ديناراً )حوالي 21 دوالراً أمريكياً( 
وقيمة الثالث 50 ديناراً )حوالي 18 دوالراً 

أمريكياً(،07 أما األسر المعيشية التي تغطيها 
المساعدة الطبية، والتي ال تحصل عادة 
على تحويالت نقدية، فقد تلقت دفعتين 
استثنائيتين قيمة كل منهما 200 دينار 
)حوالي 71 دوالراً أمريكياً(. وباإلضافة إلى 

ذلك، تقرر في 12 تشرين األول/أكتوبر تقديم 
شريحة أخرى من الدعم االستثنائي لفئتي 

األسر المعيشية كلتيهما.08

 األردن
في األردن، أطلقت الحكومة برنامجاً مؤقتاً 

للتحويالت النقدية استهدف األسر المعيشية 
الفقيرة وتلك المتضررة من الجائحة 

ويتشّكل من مكونين أحدهما توّسع عمودي 
واآلخر توّسع أفقي )سنتطرق له الحقاً(. وقد 
وّفر التوسع العمودي استحقاقات إضافية 

لمدة ستة أشهر لكافة األسر المعيشية 
المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية 

التي تتلقى تحويالت نقدية أقل من 50 ديناراً 
)حوالي 71 دوالراً( لألسرة المعيشية المكونة 

من فرد واحد و70 ديناراً )حوالي 99 دوالراً( 
لألسرة المعيشية المكونة من شخصين 

و136 ديناراً )حوالي 192 دوالراً( لألسرة 
المعيشية المكونة من ثالثة أشخاص أو 

أكثر. وبلغ عدد األسر المعيشية المستفيدة 
38 ألف أسرة.09

لبنان
في لبنان، زيدت قيمة كل قسيمة من 

قسائم المعونة الغذائية المقدمة من خالل 
البرنامج الوطني الستهداف األسر األكثر فقراً 

من 43 ألف ليرة لبنانية للشخص الواحد 
إلى 70 ألف ليرة لبنانية،10 على أن يكون الحد 

األقصى لكل أسرة معيشية 6 قسائم.11

العراق
في العراق، وّفرت سالل غذائية قيمة كل 
منها 15 دوالراً لـ 708,360 أسرة معيشية 
فقيرة مسّجلة في قاعدة بيانات برنامج 

التحويالت النقدية الرئيسي الذي تديره وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية.12

المغرب
في المغرب، وّفرت وزارة االقتصاد والمالية 

وإصالح اإلدارة ثالثة تحويالت نقدية استثنائية 
لـ 2.8 مليون أسرة معيشية مستخدمة 

قاعدة بيانات نظام المساعدة الطبية،13 وهو 
برنامج تغطية صحية يوفر التأمين الصحي 

مجاناً لألسر المعيشية الفقيرة ولقاء 
مساهمة متواضعة نسبياً لألسر المعيشية 

المعرضة للمخاطر.14 واستهدفت التحويالت 
النقدية االستثنائية المستفيدين من 

06
 Tunisia, Ministry of Social 

Affairs, 2020.

07 
ما لم ُينص على خالف ذلك، 

تستند جميع تحويالت 
العمالت إلى الدوالر األمريكي 
على متوسط أسعار الصرف 

الرسمية لعام 2020.

08
Chaabane, 2020.

09
UNCIEF and Jordan 

Strategy Forum, 2020, p. 27.

10
نظرا لوجود عدة أسعار 

صرف )مثالً، سعر الصرف 
الرسمي، سعر الصرف 

في السوق السوداء، سعر 
الصرف المستخدم من 

نقابة الصرافين في لبنان، 
أسعار الصرف المستخدمة 

لسحب األموال من الحسابات 
المصرفية بالدوالر أو الشيكات 

النقدية الخ.(، لن نقدم قيمة 
إرشادية بالدوالر مقابل مبالغ 

بالليرة اللبنانية.

11
Antonios, 2020.

12
Gentilini et al, 2020. عدد 
 المستفيدين بدءاً من 13

.نيسان/أبريل 2020

13
Chaoui, 2020.

14
Law No. 6500- of 3 

October 2002, section III; 
Observatoire National du 
Développement Humain, 

2017, p. 2424.
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نظام المساعدة الطبية من العمال غير 
النظاميين الذين لم تعد لديهم إيرادات 

بسبب إلزامهم بالبقاء في المنازل. وحدد 
مستوى التحويالت بـ 800 درهم )حوالي 

84 دوالراً( لألسر المعيشية التي تتكون من 
شخصين أو أقل، و1000 درهم )حوالي 105 
دوالرات( لألسر المعيشية المكونة من 3–4 

أشخاص، و1200 درهم )حوالي 126 دوالراً( 
لألسر المعيشية التي تتكون من أكثر من 

أربعة أشخاص.15 ,16

البحرين
في البحرين، لدعم األسر الفقيرة وذوي 

اإلعاقة، ضوعفت قيمة االستحقاقات 
التي ُوزعت في نيسان/أبريل 2020 على 

17 ألف أسرة معيشية تتلقى مستحقات 
اجتماعية و12 ألفاً من ذوي اإلعاقة 

مسّجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية ويحصلون على 

معاش إعاقة.17

15
Morocco, Ministry of 

Economy and Finance, 
2020a. World Bank, 2020d.

16
لغرض التحويالت 

النقدية االستثنائية، ُعرّف 
»المستفيدون من رامد« 

على أنهم من كانت بطاقات 
المستفيدين لديهم صالحة 
في 31 كانون األول/ديسمبر 
2019. غير أن المسوح التي 

أجريت في الماضي أشارت أن 
عدداً كبيراً من األسر المعيشية 

المشمولة ببرنامج »رامد« 
لم تجدد بطاقاتها لكون إجراء 

تقديم الطلبات مرهقة وألن 
البرنامج يخفق في أحيان 

كثيرة في توفير رعاية صحية 
كافية. هكذا، ربما يكون هؤالء 

قد استبعدوا من الدفعات.

17
وكالة أنباء البحرين، 2020.
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التوسع األفقي 
في عدد من البلدان، زِيد عدد األفراد المستفيدين أو األسر المعيشية 

المستفيدة من برامج قائمة. غير أن هذه الزيادات كانت في بعض الحاالت 
مثالً، في األردن ومصر وموريتانيا مقررة قبل األزمة، كلياً أو جزئياً، ولم 

تحدث كرد فعل على األزمة فحسب:

مصر
في مصر ُوّسع البرنامج الرئيسي للتحويالت 

النقدية، برنامج “تكافل وكرامة”. والمكون 
األول لهذا البرنامج، أي “تكافل”، مشروط 
ويغطي األسر الفقيرة التي لديها أطفال، 

بينما المكون الثاني، أي “كرامة”، غير 
مشروط ويغطي المسنين الفقراء وذوي 

اإلعاقة. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 
2020، تلقى ما مجموعه 3,413,006 

مستفيدين تحويالت من برنامج “ تكافل 
وكرامة” )استفادت 2,173,274 أسرة معيشية 

من مكون “تكافل” و1,239,732 من مكون 
“كرامة”(، ما يشكل زيادة ملحوظة منذ 15 
آذار/مارس 2020، عندما ُغطي 2,980,148 

مستفيداً. وحدث أكبر توّسع خالل ربيع عام 
2020، فبلغ عدد المستفيدين 3,116,883 
18 وقد جرى اختيار 

في 15 أيار/مايو 2020. 
المستفيدين الجدد من السّجل االجتماعي 

للبرنامج، فلم يكن هناك ما يستدعي القيام 
بزيارات منزلية خالل األزمة.

األردن
في األردن، استهدف مكّون التوّسع األفقي 

من برنامج التحويالت النقدية المؤقت تقديم 
هذه التحويالت لمدة ستة أشهر لـ 200 أسرة 

معرضة للمخاطر، غير تلك التي يغطيها 
صندوق المعونة الوطنية،19 اختيرت من 

قاعدة بيانات برنامج “تكافل”، وهو برنامج 
شامل أُطلق في عام 2019 لتوفير تحويالت 

نقدية وتأمين صحي ومعونات دعم للكهرباء 
والنقل لألسر الفقيرة والمعرضة للمخاطر. 
وكان برنامج “تكافل” ُيستخدم في السابق 

أيضاً لتوزيع تعويضات دعم الخبز، ما وّسع 
عدد األسر المسّجلة في قاعدة بياناته إلى ما 

يقرب من مليون شخص.20 وسُيطلق في 
أوائل عام 2021، برنامج مماثل هو برنامج 

“تكافل 3”.

فلسطين
في فلسطين، يجري استخدام نظام 

إدارة المعلومات الذي يستند إليه برنامج 
التحويالت النقدية الوطني الذي يوزع 

تحويالت نقدية فصلية على األسر المعيشية 
الفقيرة والمهمشة، لتحديد المتضررين 
من الجائحة.21 وتضم شبكة نظام إدارة 
المعلومات 16 مكتباً للمحافظات في 

الضفة الغربية وغزة. ويقوم بتحديث 
المعلومات على مستوى المحافظات 

بانتظام أخصائيون اجتماعيون يجمعون 
ويدخلون البيانات عن األسر المعيشية 

المستفيدة، كما يجري التحديث أيضاً 
من خالل المعلومات التي يقدمها الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني. هكذا 
تُيّسر قاعدة بيانات نظام إدارة المعلومات 

تحديد المستفيدين ومواقعهم. وقد 
استخدمت وزارة التنمية االجتماعية البيانات 
االجتماعية-االقتصادية عن األسر المعيشية 
التي ال تتلقى مساعدات من برامج مسجلة 
في نظام إدارة المعلومات لتحديد أولويات 
توزيع األموال اإلضافية، التي وفرها القطاع 

الخاص في المقام األول. وباإلضافة إلى ذلك، 
أطلقت الوزارة استبياناً وحملة تسجيل، كما 
مّكنت الشركاء، بما في ذلك المنظمات غير 

الحكومية الدولية ومنظمات اإلغاثة، من 
الوصول إلى برنامج نظام إدارة المعلومات 

وإضافة معلومات عن األسر المعيشية 
الجديدة التي أصبحت معرضة للخطر 

18
ما لم ينص على خالف ذلك، 

استمدت بيانات المستفيدين 
من برنامج »تكافل وكرامة« من 
 موقع وزارة التضامن االجتماعي 
)www.moss.gov.eg/(. ويجدر 

الذكر أن توسع هذا البرنامج 
مستمر منذ بعض الوقت، 

وقد تقّدم العمل عليه بوتيرة 
سريعة قبيل اندالع األزمة: 
ففي الفترة بين 15 شباط/

فبراير و15 آذار/مارس وحدها، 
أضيفت إلى البرنامج 389,391 

أسرة معيشية جديدة. ولذا 
ينبغي أال ينظر بالضرورة إلى 
التوسع الالحق باعتباره تدبيراً 

اتخذ خصيصاً لمواجهة األزمة، 
بل ينبغي أن ُينظر إليه جزئياً 

على األقل على أنه استمرار 
التجاه طويل األمد.

19
Moheyddeen, 2020.

20
المرجع نفسه.

21
World Bank, 2020b.
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بسبب األزمة. وتلقى حوالي 10,000 من 
األسر المعيشية المتأثرة التي لم تكن تتلقى 
معونة من وزارة التنمية االجتماعية من قبل 

دفعة قيمتها 500 شاقل إسرائيلي جديد 
)حوالي 145 دوالراً(، وتلقت آالف أسر أخرى 

طروداً غذائية.22

لبنان
في لبنان، يجري توسيع البرنامج الوطني 

الستهداف األسر األكثر فقراً كي يدعم 
األسر الشديدة الفقر المتضررة من األزمة 

االقتصادية والجائحة. وقد ارتفع عدد األسر 
المعيشية المستفيدة من قسائم المعونة 

الغذائية من خالل البرنامج من 15 ألفاً 
إلى 55 ألفاً.23 وتُخطط الحكومة اللبنانية، 

مبدئياً، للمزيد من توسيع البرنامج لتوفير 
تحويالت نقدية لـ 147 ألف أسرة معيشية 
شديدة الفقر.24 ويفترض أن يجري اختيار 
المستفيدين من قاعدة بيانات البرنامج 

ومن قاعدة بيانات منصة IMPACT، وهي 
أول منصة حكومة إلكترونية في لبنان وقد 

أطلقتها معاً وزارة الداخلية والبلديات ووزارة 
الشؤون االجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء 
ومكتب التفتيش المركزي “لجمع طلبات 

األسر المهتمة بتلقي مساعدة اجتماعية”.25 
وما تزال قاعدة بيانات IMPACT، التي تحتوي 

حتى اآلن على حوالي 467 ألف طلب، وهي 
في المراحل األولى من التطوير، إال أنها يمكن 

أن تصبح أساساً لسجل وطني اجتماعي 
لبناني، رغم بعض االنتقادات المتعلقة 

بجودة البيانات وأخطاء االستبعاد.26 وبغية 
اختيار مستفيدين ُجدد، تخطط الحكومة 

اللبنانية لتطبيق اختبار غير مباشر للوضع 
االقتصادي لألسر المعيشية لقياس مستوى 

دخل كافة المتقدمين بطلبات في قاعدة 
بيانات IMPACT كما على األسر المعيشية 

في قاعدة بيانات البرنامج الوطني الستهداف 
األسر األكثر فقراً التي ال تحصل على 

استحقاقات نقدية.

موريتانيا
في موريتانيا، استُخدم السّجل االجتماعي، 
الذي أنشأ في عام 2016 والذي كان في عام 

2020 يغطي حوالي 160 ألف أسرة معيشية 
فقيرة، لتوزيع المساعدات االجتماعية.27 
وفي الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/

يونيو 2020، ُوزّعت تحويالت نقدية وسالل 
أغذية على أكثر من 200 ألف أسرة معيشية، 

بما في ذلك المستفيدون من برنامج 
التحويالت االجتماعية، “تكافل”. وكان من 
المقرر أن تصدر في أوائل عام 2021 دفعة 
أخرى من التحويالت النقدية إلى 210 آالف 
أسرة معيشية. وقد اختير المستفيدون 

من المساعدة االستثنائية في الغالب من 
السّجل االجتماعي، أما في المناطق التي 

لم ُينّفذ فيها السّجل بعد، فقد ُحددت األسر 
المعيشية المستفيدة بدالً من ذلك من 
خالل قوائم األسر المعيشية الفقيرة من 

مصادر مختلفة، بما في ذلك وزارة العمل 
االجتماعي والطفولة واألسرة والسلطات 

المحلية والمنظمات غير الحكومية.28

22
دنيا الوطن،2020.

23
Antonios, 2020..

24
Ghorpade, 2020a.

25
Ghorpade, 2020a.

26
Ghorpade, 2020a.

27
المرسوم رقم 2020/006 
المؤرخ 20 أيار/مايو 2020.

28
مراسالت مع ممثل تازور، 
تشرين األول/أكتوبر 2020.
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المساعدات الموجهة إلى فئات سكانية هشة محددة 
وضعت عدة حكومات في المنطقة خططاً جديدة مؤقتة للتحويالت النقدية 

في حاالت الطوارئ لتوفير المساعدة للفئات السكانية المتضررة من أزمة 
كوفيد-19. وفي عدة حاالت، أطلقت نُُظم مكرسة، كثيراً ما كانت عبر اإلنترنت، 

لجمع الطلبات لهذه الخطط التي كانت غالباً تستهدف فئات سكانية 
معرضة للمخاطر محددة، كالعمال غير النظاميين الذين ال يشملهم 

الضمان االجتماعي وال المساعدة االجتماعية. والذين يزيد دخلهم وأسرهم 
قليالً عن خط الفقر أو يتأرجح حواليه. ويتفاوت الحجم النسبي لمثل هذه 

الفئات السكانية من بلد آلخر تبعاً لنضج نظام الحماية االجتماعية:

مصر
في مصر، أطلقت وزارة القوى العاملة، 

بعد صدور مرسوم رئاسي، خطة طوارئ 
للعمال غير النظاميين، أي من يعملون 

بشكل غير منتظم،29 المتضررين من األزمة. 
فتلقى المستفيدون الذين كانوا مسّجلين 

في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة 
ثالثة تحويالت نقدية استثنائية قيمة كل 

منها 500 جنيه )حوالي 32 دوالراً(. وبلغ 
عدد الطلبات التي قدمت أثناء التسجيل 
للدفعات الثالث األولى 4 ماليين طلب،30 

ُمنح المساعدة منها 1.6 مليون طلب،31 ما 
يشير إلى أنها لم تغِط غير جزء صغير إلى 
حد ما من القوى العاملة غير النظامية.32 

وعالوة على ذلك، أفيد أن النساء وقعن 
ضحية تمييز فعلي، إذ ُطلب من المتقدم)ة( 

اإلفصاح عن مهنته)ا( ولم تكن الخيارات 
المتاحة تغطي غير “فئات العمل التي 

يقوم بها الذكور )نجار، عامل لحام، إلخ(” 
مستثنية فئات العمل التي تقوم بها النساء 

عادة )عاملة منزلية، قائمة بالرعاية، عاملة 
نظافة، وما إلى ذلك(”.33 وفي تشرين األول/

أكتوبر 2020، ُمددت التحويالت النقدية ثالثة 

أشهر أخرى، وقدم 6 ماليين طلب للدفعات 
الرابعة والخامسة والسادسة وحصل على 

المساعدة 2.2 مليون شخص.

المغرب
في المغرب، منحت الحكومة تحويالت نقدية 

استثنائية لـ 2.65 مليون أسرة معيشية 
تعتمد على عمال غير نظاميين ال يشملهم 

برنامج المساعدة الطبية المجانية، وكانت 
التحويالت على نفس مستوى التحويالت التي 

وّفرت للمستفيدين المشمولين بالبرنامج 
)نوقشت أعاله(. وكان الهدف تعويض الناس 
عن اإليرادات المفقودة، وليس تخفيف حدة 

الفقر.34 وأُنشئت بوابة إلكترونية تقدم من 
خاللها المستفيدون المحتملون بطلبات في 

35
 الفترة من 10 إلى 16 نيسان/أبريل 2020. 

وفي المجموع، تّلقى 5.45 مليون من األسر 
المعيشية المستفيدة وغير المستفيدة من 
برنامج المساعدة الطبية المجانية تحويالت 

من خالل الجولتين األولى والثانية، وتلت 
ذلك في تموز/يوليو 2020 الجولة الثالثة التي 

ُوزعت فيها التحويالت على المستفيدين 
الذين ُحددوا قبالً.

29
إعالن على موقع وزارة القوى 

العاملة 12 نيسان/أبريل 2020. 
ذكر أن من يرد على هويتهم 

»عمل غير نظامي« هم فقط 
المؤهلون للحصول على 

منح مقدمة إلى العمال غير 
النظاميين، أما من ال عمل 

 Rizk, ،لديهم فليسوا مؤهلين
.2020

30
ميرفت صابرين، 2021.

31
إعالن صفحة فيسبوك لوزارة 
القوى العاملة في 15 تشرين 
األول/أكتوبر 2020. قد تجدر 

اإلشارة أنه أبلغ في البداية عن 
عدد مستفيدين أقل: مثالً، 

ذكرت وزارة القوى العاملة في 
نيسان/أبريل أن حوالي 0.5 
مليون طلب من الطلبات 

البالغة 1.9 مليون قد رفضت. 
إعالن على صفحة فيسبوك 

وزارة القوى العاملة في 12 
نيسان/أبريل 2020.

32
تقدر منظمة العمل الدولية 

أن نسبة العمل غير النظامي 
في مصر تصل إلى 63 في 

 International Labour( المائة
 .)Organization, 2018, p. 85

 Rizk, يمكن االطالع أيضاً على
.2020

33
Rizk, 2020.

34
Chaoui, 2020.

35
Morocco, Ministry of 

Economy and Finance. 
)2020b(.



17 تعزيز الحماية االجتماعية في أُطر االستجابات للجائحة
بناء القدرات في مجال الحماية االجتماعية

دور نُُظم المعلومات المتعلقة ببرامج الحماية االجتماعية في 
 توسيع برامج التحويالت النقدية خالل جائحة كوفيد-19: 

تجارب من بلدان عربية مختارة

العراق
في العراق في 11 نيسان/أبريل 2020، أطلق 

برنامج مؤقت، هو برنامج “منحة”، لدعم 
الفئات السكانية المتضررة من اإلغالقات 

وحظر التجول.36 وشمل البرنامج المواطنين 
المسّجلين في نظام البطاقات التموينية، 

ممن ليسوا موظفين حكوميين و/أو ال 
يحصلون على معاشات تقاعد أو معاشات 

ضمان اجتماعي أو أي نوع آخر من الدخل 
من الدولة. وشّجعت األسر المعيشية 

المؤهلة على التقديم عبر اإلنترنت بين 11 
و16 نيسان/أبريل وٌقّدم حوالي 2.8 مليون 

طلب.37 وجرى التحقق من أهلية المتقدمين 
باستخدام قاعدة بيانات وزارة التخطيط 

ووزارة العمل والشؤون االجتماعية اللتين 
تحتويان معلومات عن المستفيدين من 

مرتبات أو بدالت تدفعها الدولة.38 ووزع 
البرنامج استحقاقين شهريين بلغت قيمة 

كل منهما 30 ألف دينار عراقي )حوالي 25 
دوالراً( لكل فرد من أفراد األسرة المعيشية.39

تونس
في تونس، ُشّجعت األسر المعيشية الفقيرة 

أو ذات الدخل المنخفض التي ال تظهر على 
قوائم المستفيدين من البرنامج الوطني 

إلعانة العائالت المعوزة على تقديم طلب إلى 
السلطات المحلية للحصول على مساعدة. 

ومن بين الطلبات التي قّدمت والتي بلغ 
عددها 1.2 مليون طلب تقريباً، تمت الموافقة 

في نهاية المطاف على حوالي الربع، أي 
ما يزيد قليالً عن 300 ألف طلب، وبدأت 

40
 المدفوعات في أوائل أيار/مايو 2020، 

 كما ُدعيت األسر المعيشية المستفيدة إلى 
التسجيل في السّجل االجتماعي الجديد، 

سجل “آمن”، كي تتمكن من االستفادة من 
هذا البرنامج على المدى الطويل.

لبنان
في لبنان، أطلقت الحكومة اللبنانية 

خطة طارئة للتحويالت النقدية، من خالل 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 
أعلن عنها وزير الشؤون االجتماعية في 

8 نيسان/أبريل.41 وقد بلغت التحويالت 
النقدية 400 ألف ليرة لبنانية ُوزّعت على 
نحو 200 ألف أسرة معيشية من ضحايا 

األلغام األرضية وسائقي وسائل النقل 
العام واألسر التي لديها أطفال ملتحقين 

بمدارس عامة، فضالً عن األسر المعيشية 
التي يغطيها البرنامج الوطني الستهداف 

األسر األفقر باستثناء تلك المستفيدة 
من قسائم المعونة الغذائية.42 وقد اختير 

المستفيدون من خالل مزيج من االستهداف 
غير المباشر واالستهداف القائم على تحديد 

الفئات، فبينما اختيرت األسر المعيشية 
التي يشملها البرنامج الوطني الستهداف 

األسر األفقر من سجل هذا البرنامج، وقامت 
بتزويد قوائم األسر المنتمية إلى فئات 

إضافية يستهدفها البرنامج مؤسسات أخرى، 
مثل المركز اللبناني لألعمال المتعلقة 
باأللغام )وحدة تابعة للجيش اللبناني( 

ووزارة األشغال العامة والنقل ووزارة التربية 
والتعليم العالي.42 وفي مرحلة الحقة، اختير 

مستفيدون إضافيون من قاعدة بيانات 
IMPACT: وهي األسر التي لديها ما ال يقل عن 
3 أطفال قاصرين، واألسر التي لديها أشخاص 
تزيد أعمارهم عن 75 عاماً، واألسر التي ترأسها 

امرأة، واألسر التي لديها شخص مصاب 
بمرض مزمن أو ذو إعاقة، واألسر الكبيرة 

التي ليس لها غير معيل واحد.43 وبدءاً من 
تشرين األول/أكتوبر، أفيد أن ثالث جوالت 

من مدفوعات الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي قد نُفّذت.44 وفي 10 تشرين 

الثاني/نوفمبر، أكد رئيس الوزراء اللبناني، 
لدى إعالنه إعادة تطبيق تدابير اإلغالق، 

أن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
سيبقى حتى نهاية العام وربما فترة أطول45 

وبدأت جولة إضافية لتوزيع التحويالت 
النقدية في كانون الثاني/يناير 2021 بعد 

تمديد تدابير اإلغالق.46

فلسطين
في فلسطين، وزّعت وزارة العمل في أيار/

مايو تحويالت نقدية استثنائية بقيمة 700 
شاقل )203 دوالرات( على 40500 أسرة 

معيشية من العمال المتضررين من 
األزمة، اختيرت من بين ما مجموعه 276 

ألف أسرة معيشية تقدمت بطلبات. وقد 
أُعطيت األولوية للعمال الذين يعيشون في 

المناطق التي تضررت من الجائحة بشكل 

36
حكومة العراق، 2020.

37
Food and Agriculture 

Organization, World Bank 
Group and World Food 

Programme, 2020.

38
وكالة العهد نيوز، 2021.

39
ديارنا، 2020.

40
إعالن على موقع وزارة الشؤون 
االجتماعية، 4 أيار/مايو 2020. 

ليس معروفا بعد كيف حددت 
األهلية بالضبط.

41
لبنان، وزارة الشؤون 

االجتماعية، 2020.

42
Jalkh, 2020; El-Hage, 2020; 

United Nations, 2020b, p. 81.

43
 Newsom, 2020; Jalkh, 2020

41
L’Orient le Jour )2020b(.

44
 .World Bank, 2020c, pp. 6

من الجدير بالذكر أن المصادر 
المختلفة تقدم معلومات 

مختلفة عن عدد جوالت 
التوزيع التي نُّفذت وعدد األسر 

المستفيدة من كل جولة. 
 United Nations, وفقاً لـ

2020c ]IAC[ استهدفت الجولة 
األولى 500,187 أسرة معيشية، 

قدم الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي في 12 

حزيران/يونيو 2020 مساعدة 
لـ 679,160 منها. مع ذلك، وفقاً 

 United Nations, 2020b, لـ
p. 81، وصلت الجولة األولى 

من المساعدات إلى 140,000 
أسرة فقط.

45
وفقاً لرئيس الوزراء، سيستفيد 

اآلن من الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي ما يصل 
إلى 240,000 أسرة معيشية. 
 L’Orient le يمكن االطالع على

.Jour، 2020

46
L’Orient le Jour )2020b(.
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خاص؛ وللعمال الذين تقل أعمارهم عن 65 
عاماً، ألن من هم في سن 65 عاماً فما فوق 

مؤهلون للحصول على مساعدة من وزارة 
التنمية االجتماعية؛ وللمتزوجين الذين 

لديهم أطفال؛ وللعمال في القدس وفي 
مخيمات الالجئين. وُضبطت معايير األهلية 

بالتعاون مع الوزارات األخرى والسلطات 
المحلية، فمثالً، أُرسلت قائمة المستفيدين 

المؤقتة إلى وزارة المالية والتخطيط 
الستبعاد من يتلقون رواتب أو دخالً من 

الوزارة، وإلى وزارة التنمية االجتماعية 
الستثناء من يتلقون مساعدة منها، وإلى 

وزارة االقتصاد الوطني الستثناء كل من 
لديه مؤسسة مسجلة أو من هو شريك 

في شركة أو مؤسسة. وجرت عملية تحقق 
شبيهة باستخدام قواعد بيانات وزارة النقل 

والمواصالت ووزارة الحكم المحلي ووزارة 
العمل ووزارة الداخلية.47

وفي أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، 
ُقدمت دفعتان أخريان من المساعدة 

على المستوى نفسه بمعايير استهداف 
مماثلة إلى ما مجموعه حوالي 25 ألف أسرة 

معيشية. واختير المستفيدون من قوائم 
من تقدموا بطلب للحصول على الدفعة 
األولى من التحويالت النقدية االستثنائية 
ولكنهم لم يحصلوا على أي تحويل ومن 
قاعدة بيانات وزارة التنمية االجتماعية.48

47
شبكة راية اإلعالمية، 2020.

48
إعالنات على صفحة فيسبوك 

وزارة التنمية االجتماعية.
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أتاحت نُُظم معلومات الحماية االجتماعية للحكومات العربية زيادة برامج التحويالت 
النقدية بسرعة خالل الجائحة. واستخدمت سجالت المستفيدين لتقديم استحقاقات 

إضافية وخدمات إضافية للمستفيدين الحاليين من المساعدة االجتماعية. 
واستخدمت السجالت االجتماعية بدورها في انتقاء مستفيدين جدد. وبما أن البيانات 

االجتماعية-االقتصادية للمستفيدين المحتملين موجودة في هذه السجالت، أُمكن 
للبرامج المضي مباشرة إلى اختيار المستفيدين المؤهلين للحصول على المساعدة، 
دون الحاجة إلى عمليات جمع البيانات وتقديم الطلبات من األسر المعيشية واألفراد 
التي تستغرق وقتاً طويالً. ويّسر ربط السجالت االجتماعية وسجالت المستفيدين مع 

قواعد البيانات الحكومية األخرى، مثل قواعد بيانات الضمان االجتماعي وقواعد بيانات 
مالك األراضي والسيارات، عمليات التحقق الصريحة من األهلية وسمحت باستثناء 

األسر المعيشية غير المؤهلة للحصول على المساعدة االجتماعية، كما حدث في 
بلدان منها تونس والعراق وفلسطين، مع أنه ليس من الواضح إلى أي مدى كان 

التدقيق آلياً في كل حالة.

ولكن، رغم الفوائد المتعددة لنُُظم المعلومات، ينبغي التصدي لعدد من المخاطر 
والسلبيات لتصبح هذه النُُظم أدوات أكثر فعالية وكفاءة لتقديم المساعدة وتوفير 

االستجابة لحاالت الطوارئ.

والجانب الســلبي األوضح هو أن اإلعداد األولي للســّجل االجتماعي، بما في ذلك 
جمــع المعلومات والتحقق منها، مكلف ويتطلب شــراء معدات وجهوداً لجمع 

البيانــات. غير أنه يمكن للســجالت على المدى الطويــل تقليل التكاليف اإلدارية لتوفير 
االجتماعية.  المساعدة 

وباإلضافة إلى ذلك، هناك مخاطر أن تؤدي السجالت االجتماعية إلى تفاقم أخطاء 
االستهداف، إذ ستُستثنى األسرة المعيشية التي ال تكون مدرجة في السّجل من جميع 

برامج المساعدة االجتماعية التي تعتمد على ذلك السجل في اختيار المستفيدين. 
وفي الوقت نفسه، إذا كانت البيانات الواردة في السّجل غير دقيقة، سواء كان ذلك 

بسبب عيوب في عملية جمع البيانات األصلية49 أو ألن حالة األسرة المعيشية تغيرت 
في وقت الحق، قد تُستبعد أو تُدرج بعض األسر المعيشية خطأ. وهكذا يجب تحديث 

البيانات في السجالت بانتظام ألخذ التقلبات بالحسبان. غير أن التحديث الشامل 
لقاعدة البيانات عملية طويلة ومكلفة، زادتها تعقيداً خالل الجائحة متطلبات التباعد 

االجتماعي والحاجة إلى تقديم المساعدة في أقصر وقت ممكن والتنامي الهائل 
للطلب الذي أجهد موارد برامج الحماية االجتماعية.

قبل األزمة، كان العديد من نُُظم إدارة المعلومات في المنطقة قد صمم لتقديم 
المساعدة االجتماعية ألفقر السكان. غير أن الجائحة أدت إلى ظهور مجموعات 

معرضة للمخاطر جديدة، مثل العمال غير النظاميين الذين لم يكونوا فقراء قبل 
األزمة لكنهم فقدوا دخلهم بسببها. وكثيراً ما تفتقر السجالت االجتماعية وسجالت 

المستفيدين إلى معلومات عن هؤالء، ما اضطر الحكومات إلى اللجوء إلى حلول 
طارئة، كفتح نُُظم طلبات مؤقتة للعمال غير النظاميين لتحديدهم وتقديم المساعدة 

لهم، ما ولد أخطاء استبعاد متعددة. هكذا، من الواضح أن من شأن اتباع نُُهج أكثر 
شمولية في تصميـم نُُظم إدارة المعلومات وتحسين تكامل قواعد البيانات عبر 

نظام الحماية االجتماعية بأكمله ومع قواعد البيانات اإلدارية أن يحّسن بقدر كبير 
فعالية وكفاءة وسرعة االستجابة لحاالت الطوارئ. والواقع أن المعلومات الموجودة 

في قواعد البيانات اإلدارية يمكن أن تُستخدم في تحديد المستفيدين المحتملين من 
المساعدة االجتماعية بتطبيق عالمات التعرض للمخاطر أو في التحقق من بعض 
الخصائص االجتماعية-االقتصادية لألسر المعيشية دون الحاجة إلى القيام بزيارات 

لألسر المعيشية.

49
في مصر، أدى تصميم 

استبيان جمع بيانات 
لخطة الطوارئ للعمال غير 
النظاميين المتضررين من 

أزمة كوفيد، الذي شمل فقط 
فئات العمل الذي يؤديه 

تقليديا الذكور، إلى التمييز 
ضد المرأة.
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ويتطلب تبادل البيانات بين السجالت االجتماعية وسجالت المستفيدين من جهة 
وقواعد البيانات اإلدارية األخرى من جهة ثانية أن تحدد األجهزة المعنية المواطنين 

واألسر المعيشية بالطريقة نفسها. ويترتب على ذلك وجود نظام هوية تأسيسي 
يكون فيه لدى كل مواطن رقم وطني. غير أن من المشاكل المحتملة أن المواطن 

الذي ال يحمل رقماً وطنياً معرض لخطر االستبعاد من جميع برامج المساعدة 
االجتماعية. وبالمقابل، قد يشكل استخدام الرقم الوطني في السجل االجتماعي حافزاً 

لألفراد واألسر للحصول على هوية، ما قد تكون له آثار إيجابية خارج نطاق المساعدة 
االجتماعية.50 أما بديل الهوية التأسيسية فهو الهوية الوظيفية، حيث تكون هناك 
وسيلة لتحديد الهوية خاصة بكل برنامج أو سّجل معين، غير أن عيب خيار كهذا 

هو أنه يحد بقدٍر كبير من فرصة توفير التشغيل التبادلي فيما بين قواعد البيانات، 
باإلضافة إلى مخاطر االزدواجية.51

مع ذلك، تكامل البيانات هو في األســاس مســألة تتعلق بالسياســات العامة وتتطلب 
ترتيبات سياســاتية ومؤسســية وليس إصالحات تقنية، إذ قد تتردد المؤسسات 

الحكوميــة فــي تبادل بياناتها فيما بينها، ويتطلب التصدي لهذه المشــكلة حلوالً 
إدارية مالئمة، كإنشــاء وكالة مســتقلة تتولى مســؤولية سجل واحد أو عدة سجالت.52 

كما أن تخزین البيانات الشــخصية وتقاســمها قد يعرضان خصوصية المواطنين 
واألســر المعيشية وســالمتهم وأمنهم للخطر، ما يستلزم اعتماد تشريعات كافیة 

البيانات. لحماية 

وأخيراً، لضمان أن تكون نُُظم المعلومات متيّسرة للمستخدمين، ال بد من أن تكون 
هناك بنية إنترنت تحتية مالئمة ومعدالت تغلغل لإلنترنت وانتشار ألجهزة الوصول 

إليه عالية في كافة أرجاء البلد، كما ال بد من توفر مهارات تكنولوجيا المعلومات.

50
Chirchir and Barca, 2020, 

p. 31.

51
Barca, 2017, p. 50.

52
لالطالع على بحث موّسع إلدارة 

نُُظم الحماية االجتماعية، 
يمكن الرجوع إلى اإلسكوا، 

.2019
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distribuer les aides promises en toute discrétion. 29 
January 2021. Available at https://www.lorientlejour.
com/article/1249955/larmee-a-commence-a-distribuer-
les-aides-promises-en-toute-discretion.html#:~:tex-
t=Crise%20%C3%A9conomique-,L’arm%C3%A9e%20a%20
commenc%C3%A9%20%C3%A0%20distribuer%20les%20
aides%20promises%20en,vont%20recevoir%.

Moheyddeen, K. A. A. )2020(. Project Information Docu-
ment - Jordan Emergency Cash Transfer COVID-19 
Response Project - P173974 )English(. Washington, DC: 
World Bank. Available at http://documents.worldbank.
org/curated/en/328901590211842779/Project-Infor-
mation-Document-Jordan-Emergency-Cash-Trans-
fer-COVID-19-Response-Project-P173974.

Morocco, Ministry of Economy and Finance. )2020a(. 
Opération de soutien provisoire des ménages opérant 
dans le secteur informel impactés par le Coronavirus.

Morocco, Ministry of Economy and Finance. )2020b(. 
Procédure de déclaration pour les non-Ramedistes opérant 
dans le secteur informel. Retrieved April 2020, from 
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.
aspx?fiche=5014.

Newsom, Nick )2020(. Why Lebanon is facing a chaotic 
end to subsidies. Daily Star, 28 October. Available at 
www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/
Oct-28/513632-why-lebanon-faces-a-social-catastrophe-
when-subsidies-are-lifted.ashx.

Observatoire National du Développement Humain. 
)2017(. Evaluation du Régime d’Assistance Médicale aux 
économiquement démunis )RAMed(. Rabat. 

Raya. )2020(. بدء توزيع المستحقات ألكثر من 40 الف عامل 
//:Retrieved October 2020, from https .متضرر من كورونا
www.raya.ps/news/1086280.html. 



24 تعزيز الحماية االجتماعية في أُطر االستجابات للجائحة
بناء القدرات في مجال الحماية االجتماعية

دور نُُظم المعلومات المتعلقة ببرامج الحماية االجتماعية في 
 توسيع برامج التحويالت النقدية خالل جائحة كوفيد-19: 

تجارب من بلدان عربية مختارة

Rizk, N. )2020(. Vulnerabilities Exposed: COVID-19 and 
Informal Livelihoods in Egypt. Retrieved September 2020, 
from Medium: https://medium.com/the-network-of-cen-
ters-collection/vulnerabilities-exposed-covid-19-and-infor-
mal-livelihoods-in-egypt-b6f755ea01bd.

Tunisia, Ministry of Social Affairs. )2020, 
April 23(. ندوة صحفية. Retrieved from www.
social.gov.tn/index.php?eID=tx_cms_show-
pic&file=uploads%2Fpics%2FSans_titre2_07.
png&md5=f9e7083bf5a5e5c6937aeecff3ba6762c-
0798c46&parameters]0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzO-
jQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parame-
ters]1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0O.

UNCIEF and Jordan Strategy Forum )2020(. Jordan’s 
National Social Protection Response during Covid-19. 
Retrieved from https://www.unicef.org/jordan/media/3921/
file/Jordan’s%20National%20SP%20Response%20
During%20COVID-%20UNICEF%20%20JSF.pdf.

United Nations )2020b(. Rapid Socio-Economic Assess-
ment. September. Available at www.arabstates.undp.org/
content/rbas/en/home/library/crisis-response0/rapid-so-
cio-economic-impact-assessment-lebanon.html.

United Nations )2020c(. Minutes of National Inter-Agency 
Meeting 12 June. Available at https://data2.unhcr.org/en/
documents/download/77196.

World Bank. )2020a(. Proposed Loan in the Amount of 
US$350 Million and a Proposed Grant in the Amount of 
US$24.17 Million Equivalent. Project Appraisal Document. 

World Bank. )2020b(. Proposed Grant in the Amount of 
US$30 Million from the Trust Fund for Gaza and West 
Bank for a West Bank Emergency Social Protection 
Covid-19 Response Project. Project Appraisal Document. 
Available at: http://documents.worldbank.org/curated/
en/357071595970203856/West-Bank-and-Gaza-Emergen-
cy-Social-Protection-COVID-19-Response-Project.

World Bank )2020c(. Lebanon Emergency Crisis and Covid-
19 Response Social Safety Net Project )P173367(. Project 
Information Document. PIDISDSA30792World Bank 
)2020d(. Morocco - COVID-19 Social Protection Emer-
gency Response Project )English(. Washington, D.C.: World 
Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/
en/268051607310105981/Morocco-COVID-19-Social-Pro-
tection-Emergency-Response-Project.



تصدر هذه الورقة الفنية في إطار مشروع “تعزيز الحماية االجتماعية 
في أُطر االستجابات للجائحة”، الذي ُينفذ بالشراكة بين إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتماعية الدولية في األمم المتحدةـ ومؤتمر األمم 
المتحدة للتجارة والتنمية ولجان األمم المتحدة اإلقليمية، وبتمويل 
من حساب األمم المتحدة للتنمية. يهدف المشروع إلى بناء القدرات 

في مجال الحماية االجتماعية، وتنفيذ السياسات في هذا المجال 
بمنظور يراعي المساواة بين الجنسين، وذلك من أجل التعافي 

بسرعة من تداعيات جائحة كوفيد19-؛ كما يرمي المشروع إلى دعم 
المنعة إزاء التبعات السلبية للصدمات الخارجية في المستقبل، وال 
سيما بين السكان األكثر ضعفاً وتعرضاً للمخاطر. يتألف المشروع 

من ثالثة مسارات: بناء القدرات في مجال الحماية االجتماعية؛ 
والنهوض باقتصاد الرعاية؛ وتوجيه الجهود للحد من الفقر.
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