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مقدمة

ً
ً
شديدا بتفشي جائحة كوفيد 19-سواء من حيث الخسائر
تأثرا
تأثرت المنطقة العربية
البشرية أو من حيث التداعيات االجتماعية واالقتصادية .وحتى شهر أيلول/سبتمبر
 ،2021تم اإلبالغ عن حوالي  131,000حالة وفاة .1وبحلول الربع الثالث من عام ،2020
ُ
ُفقد ما ُي َّ
قدر بنحو  15مليون وظيفة بدوام كامل .2وتشير دراسة أجريت في أوائل

عام  2020أن  8.3مليون شخص في المنطقة سيقعون في الفقر حسب التقديرات.3
وللتخفيف من آثار الجائحة ،كان على البلدان أن تسارع إلى إيجاد الحلول على الرغم من
محدودية الموارد والظروف الصعبة.
ّ
يسلط هذا الموجز للسياسات الضوء على التدخالت في مجال الحماية االجتماعية
ً
جزءا من مجموعة أوسع من تدابير الدعم المالي التي ّ
تتخذها الحكومات في
باعتبارها
ّ
المنطقة العربية للتخفيف من تداعيات الجائحة على األسر الخاصة .ويركز الموجز على
االختالفات داخل المنطقة وفي ما بين المناطق في العالم في مجال اإلنفاق على الحماية
االجتماعية باستخدام المعلومات واألرقام الواردة في اإلعالنات العامة التي تصدرها
ً
ّ
ّ
استجابة لكوفيد19-
المنفذة
تتعقبها أداة متابعة الحزم التحفيزية
الحكومات والتي
4
التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .

01

لوحة متابعة جائحة
كوفيد 19-التابعة لمنظمة
الصحة العالمية.
02

للجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا)2020 ،ب.
03

اإلسكوا2020 ،أ.
04

أطلقت اإلســكوا ،بالتعاون
مــع اللجنة االقتصادية
ألفريقيــا ،أداة متابعــة الحزم
ً
ّ
ـتجابة
المنفذة اسـ
التحفيزيــة
لكوفيــد 19-خالل المنتدى
السياســي الرفيع المستوى
المعنــي بالتنمية المســتدامة
فــي  13تموز/يوليو .2021
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 .1االستجابة لجائحة كوفيد 19-على مستوى
السياسات :الدعم المالي الحكومي
ً
نظرا لعدم التجانس في اقتصادات المنطقة،
ّ
التعرض للمخاطر واالستجابة
تتفاوت قابلية
ً
ً
كبيرا بين مجموعات البلدان كما هو
تفاوتا
مبين في متوسط نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي.

اإلجمالي لعام  .2020ولم تقدم البلدان
المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل
المتوسط األعلى سوى ما يقرب من  3.7مليار
دوالر و 2.7مليار دوالر على التوالي ،أي 5
في المائة و 1في المائة من ناتجها المحلي
اإلجمالي لعام ( 2020الشكل .)1

وفي أيلول/سبتمبر  ،2021بلغ الدعم المالي
في المنطقة العربية  95.2مليار دوالر .ومن
إجمالي الدعم المالي اإلقليمي ،قدمت البلدان
ً
ً
ماليا قدره  70مليار
دعما
المرتفعة الدخل
دوالر أو  5.1في المائة من ناتجها المحلي
اإلجمالي لعام  ،2020وقدمت البلدان ذات
الدخل المتوسط األدنى نحو  18.7مليار دوالر
أو نحو  2.7في المائة من ناتجها المحلي
5

وي َ
ُ
ذكر في هذا السياق أن نسبة  9في المائة
ُ
من الدعم المالي خ ّ
ص َ
صت لتدابير الحماية
االجتماعية على المستوى العالمي ،في
حين أنفقت المنطقة العربية على الحماية
االجتماعية ضعف هذه النسبة أي حوالي
 18في المائة.

الدعم المالي الحكومي في المنطقة ،حسب
مستوى الدخل (مليار دوالر)
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يشير الدعم المالي إلى
اإلجراءات التي ّ
تتخذها
الحكومة لتنفيذ سياسات
الميزانية ،مثل تدابير
ً
فضال
اإليرادات والنفقات،
عن إصدار أدوات َ
الدين العام
وإدارة َ
الدين العام .ولمزيد
من المعلومات ،يمكن االطالع
على مسرد مصطلحات
اإلسكوا على الرابط https://
www.unescwa.org/
sd-glossary/fiscalً
ووفقا ألداة
.operations
متابعة الحزم التحفيزية
ً
ّ
استجابة لكوفيد،19-
المنفذة
ُي َّ
صنف اإلنفاق على الدعم
ً
عموما ضمن
المالي الحكومي
الفئات التالية :المساعدة
االجتماعية ،والقروض
والمزايا الضريبية ،والتأمين
االجتماعي ،وأسواق العمل،
والدعم المتعلق بالصحة،
ودعم السياسة المالية ،ودعم
السياسة العامة ،والسياسات
المتعددة (غير المص ّنفة).
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 .2المقارنة بين المناطق:
نصيب الفرد من اإلنفاق على
الحماية االجتماعية
المرتفع والمتوسط والمنخفض هو أقل في

من أجل فهم هذا اإلنفاق على الحماية

االجتماعية ووضعه في السياق المناسب،

المنطقة العربية مقارنة بالمناطق األخرى.

يمكن إجراء المقارنات على نحو "أفقي"
أي بين المناطق في فئة الدخل نفسها بدالً

وكما هو مبين في الشكل  ،2أنفقت البلدان

ذات الدخل المتوسط األعلى في المنطقة

من مقارنة البلدان بين فئات دخل متباينة

العربية  22.1دوالر للفرد ،وهو مبلغ أعلى

داخل المنطقة نفسها .وفي المتوسط ،بلغ

بكثير مما أنفقته البلدان ذات الدخل المتوسط

اإلنفاق على الحماية االجتماعية ،كما أعلنته

األعلى في المناطق األخرى .وفي المقابل،

الحكومات في المنطقة العربية 41.4 ،دوالر

للفرد مقارنة بمبلغ قدره  132.4دوالر في

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي و6.7

دوالر في أفريقيا (من دون شمال أفريقيا).

أنفقت البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة
ً
دوالرا للفرد ،وهو أقل بكثير مما
العربية 140

أنفقته البلدان المرتفعة الدخل في المناطق
ّ
ولعل هذا هو السبب الرئيسي للنقص
األخرى.

في اإلنفاق اإلجمالي على الحماية االجتماعية

والجدير بالذكر أن الفرق النسبي في اإلنفاق

في المنطقة العربية مقارنة بالمناطق األخرى.

على الحماية االجتماعية بين بلدان الدخل

نصيب الفرد من اإلنفاق على الحماية
االجتماعية ،حسب مستوى الدخل (دوالر)
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 .3المستفيدون من الدعم
المالي الحكومي :من يحصل
عليه وما مقداره
كما هو مبين في الشكل  ،3فإن أنماط
اإلنفاق على الحماية االجتماعية للتصدي
لجائحة كوفيد ،19-وال سيما من حيث الفئات
المستهدفة ،في البلدان ذات الدخل المتوسط
األعلى والبلدان ذات الدخل المتوسط األدنى
والبلدان المنخفضة الدخل في المنطقة
العربية ،مشابهة ألنماط إنفاق البلدان النظيرة
ّ
خصصت
لها في المناطق األخرى .وقد
البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى معظم
إنفاقها لحماية الموظفين والعاملين لحسابهم
الخاص ،مما يعكس الحاجة إلى توسيع
نطاق دعم الدخل في هذه البلدان ليشمل
العاملين في القطاع غير النظامي الذين
ّ
تضرروا بشدة جراء الجائحة .أما البلدان ذات
الدخل المتوسط األدنى والبلدان المنخفضة
الدخل عبر المناطق ،فقد ّ
قدمت الدعم المالي
ّ
ّ
الموجه
ولعل هذا الدعم
لألسر إلى حد كبير.
لألسر يشير إلى أن البلدان ذات الدخل
المتوسط األدنى والبلدان المنخفضة الدخل
قد استخدمت برامج المساعدة االجتماعية
القائمة من خالل توسيعها على نحو أفقي
ٌ
أسر إضافية مشمولة بالتغطية،
بحيث تصبح

وعلى نحو رأسي عن طريق زيادة مستويات
االستحقاقات.
ومن المثير لالهتمام أن نمط اإلنفاق في
البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة العربية
ً
ً
واضحا عن نمط اإلنفاق في
اختالفا
يختلف
البلدان المرتفعة الدخل في المناطق األخرى،
التي أنفقت إلى حد كبير على دعم الموظفين
والعاملين لحسابهم الخاص واألسر .وعلى
النقيض من ذلك ،أنفقت البلدان المرتفعة
الدخل في المنطقة العربية ما يقرب من
ثالثة أرباع دعمها المالي على فئات محددة
ّ
ومعرضة للمخاطر مثل المرضى ،واألشخاص
ّ
ذوي اإلعاقة ،والسجناء والمشردين ،واألسر
ّ
ولعل هذا النمط المختلف
التي تعيلها نساء.
ً
في اإلنفاق يعكس اختالفا في تركيبة سوق
العمل لدى البلدان المرتفعة الدخل في
المنطقة العربية ،أي بلدان مجلس التعاون
الخليجي ،حيث نسبة العمال غير النظاميين
ً
نسبيا في سوق العمل وحيث معدل
صغيرة
المشاركة في سوق العمل منخفض ،وال سيما
بالنسبة للنساء.
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توزيع الدعم المالي الحكومي عبر المناطق،
حسب مستوى الدخل (النسبة المئوية)
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 .4تدابير سياسة
الحماية االجتماعية
حتــى أيلول/ســبتمبر  ،2021بلــغ عــدد تدخالت
الحمايــة االجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة
 189تدخـ ً
ـا .وفــي المتوســطّ ،
نفــذ كل بلد
حوالــي  10تدخــات مــع أن العــدد تراوح
عمومـ ًـا بيــن  0فــي اليمــن و 24تدخـ ً
ـا في
البحريــن (الشــكل .)4

عدد تدخالت الحماية االجتماعية في المنطقة
العربية ،حسب البلدان

الشكل 4
البحرين
الكويت
مرص
األردن
السودان
اإلمارات العربية املتحدة
لبنان
تونس
اململكة العربية السعودية
الجزائر
قطر
ُعامن
املغرب
العراق
دولة فلسطني
موريتانيا
الصومال
ليبيا
اليمن

وعلى الرغم من تركيز اإلنفاق على الفئات
ّ
المعرضة للمخاطر ،كان ما يقرب من نصف
تدابير الحماية االجتماعية الرامية إلى
التصدي لجائحة كوفيد 19-في البلدان
موجهاً
ّ
المرتفعة الدخل في المنطقة العربية
ً
بدال من
نحو التدخالت في سوق العمل
المساعدة االجتماعية.6
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ُت َّ
مول المساعدة االجتماعية
أو تدابير الحماية االجتماعية
غير القائمة على االشتراكات
من اإليرادات الحكومية
العامة ُ
وت َّ
قدم إما إلى
مجموعات مختارة (أي إلى
فئات محددة) أو إلى الجميع
(من خالل توفير المساعدة
على نحو شامل) .وتشمل
الدعم المباشر في شكل
تحويالت نقدية أو عينية
ً
فضال عن الدعم غير المباشر
مثل اإلعفاء من الفواتير
والرسوم.
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توزيع سياسات المساعدة االجتماعية حسب
نوع التدابير (النسبة المئوية)
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 6.3مليار
دوالر

ً
وعموماّ ،
شكلت المساعدة االجتماعية الحصة
الكبرى من تدخالت الحماية االجتماعية

الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد 19-في
ً
انتشارا من بين
المنطقة .وكان التدبير األكثر

هذه التدخالت التحويالت النقدية وآليات دعم
الدخل التي ّ
شكلت أكثر من نصف برامج التدخل
( 52في المائة) ُ
ً
ً
عربيا.
بلدا
وطبّقت في 15
وعلى سبيل المثالّ ،
نفذت مصر ما مجموعه

تسعة تدخالت مختلفة لدعم الدخل وتوفير
ً
ووفقا ألداة متابعة الحزم
التحويالت النقدية.

ً
ّ
استجابة لكوفيد ،19-كانت
المنفذة
التحفيزية
ً
استخداما من
التحويالت النقدية التدبير األقل

بين آليات االستجابة في البلدان المرتفعة الدخل

في المنطقة العربية مقارنة بالبلدان النظيرة لها
في المناطق األخرى.

أنفقت كتحويالت
نقدية/دعم نقدي في
المنطقة العربية مقابل

 2.7تريليون
دوالر

مساعدات على
مستوى العالم
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وفي البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى

ويبين الشكل  5أن المنطقة العربية،

وال سيما البلدان المرتفعة الدخل ،قد

والبلدان المنخفضة الدخل في المنطقة

اإليجار والسكن وآليات اإلعفاء من الرسوم

المقدمة إلى الموظفين والعاملين

المرتفعة الدخل في المناطق األخرى.

في المائة على التوالي .وتلقى األفراد

استخدمت على نحو متزايد إعانات

العربية ،بلغت المساعدة االجتماعية

الحكومية أو تخفيضها مقارنة بالبلدان

لحسابهم الخاص  80في المائة و74

وعالوة على ذلك ،حصل الموظفون

اآلخرون واألسر األخرى  23في المائة من

المائة من إجمالي اإلنفاق على المساعدة

اإلنفاق على المساعدة االجتماعية على
الصعيد اإلقليميُ ،
وس ّج َلت أعلى نسبة،

بنسبة  22في المائة على الصعيد العالمي.

الدخل (الشكل .)6

والعاملون لحسابهم الخاص على  59في

وهي  32.2في المائة ،في البلدان المرتفعة

االجتماعية في المنطقة العربية مقارنة

توزيع المساعدة االجتماعية بين المستفيدين
(النسبة المئوية)
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 .5ابتكارات الحماية االجتماعية التي
ح ّفزتها االستجابة لجائحة كوفيد19-
منذ تفشي جائحة كوفيدّ ،19-
اتخذ العديد
من البلدان تدابير مبتكرة لتوسيع تغطية
الحماية االجتماعية لتشمل األسر واألفراد،
وال سيما من لم يسبق أن ُشملوا بالمساعدة

االجتماعية أو بالتأمين االجتماعي .وفي كثير
من الحاالت ،ترتبط هذه التدابير بتحديد
المستفيدين المحتملين واستحقاقاتهم على
وجه السرعة:7
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المعرضة للمخاطر:
إتاحة التسجيل المفتوح وإلحاق الفئات
ّ
أتاح المغرب لألسر العاملة في القطاع غير النظامي ،التي لم تستفد سابقاً من نظام
التأمين الصحي المدعوم أي نظام المساعدة الطبية ( ،)RAMEDالتسجيل عبر اإلنترنت
من أجل المطالبة بالدعم النقدي عن طريق البرنامج.
اختيار مستفيدين جدد من خالل السجالت االجتماعية القائمة:
حددت موريتانيا نحو  80في المائة من المستفيدين من برنامج "التحويالت النقدية
المعرضة للمخاطر" باستخدام سجالتها االجتماعية القائمة.
الطارئة إلى األسر المعيشية
ّ
تعديل معايير األهلية لتحقيق التغطية الشاملة:
وسع العراق نطاق تغطية برنامج شبكة األمان االجتماعي ليشمل  60,000مستفيد
ّ
إضافي.

تمكين الشركاء الدوليين من الوصول إلى قواعد البيانات الوطنية:
في دولة فلسطين ،أُتيح لمنظمة ميرسي كوربس الدخول إلى السجل الوحيد لوزارة
التنمية االجتماعية من أجل الوصول إلى السكان الذين سبق تسجيلهم ولم يتم إلحاقهم
في برامج التحويالت النقدية التابعة للوزارة بسبب القيود النقدية.
اعتماد البطاقات المسبقة الدفع:
في مصر ،حصل المستفيدون من برنامج المساعدات النقدية الطارئة على بطاقات ميزة،
التي تتيح سحب االستحقاقات النقدية من أجهزة الصراف اآللي والدفع إلكترونياً.
اعتماد محافظ الهاتف المحمول:
في األردن ،تم تشجيع المستفيدين من برنامج تكافل  2للمساعدات الطارئة
على فتح محافظ إلكترونية لتلقي استحقاقاتهم.
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 .6التحديات الرئيسية في االستجابة
للجائحة من خالل تدابير الحماية
االجتماعية في المنطقة العربية
مــن بيــن مجموعة التحديــات التي تواجهها

وفــي ظــل ّ
تقلب البيئة االقتصادية ،يشــكل

المنطقــة العربيــة ،يمكــن للحيّ ــز المالي المحدود

ّ
التوجــه بدقة إلى فئات
ضمــان منهجيــات
محــددة تحديـ ًـا آخر .فقــد أصبح من الصعب

إلــى إنفــاق مبلــغ إضافي قدره  450.6مليار

االجتماعيــة واالقتصاديــة لألســر تتغيّ ر خالل

أن يهــدد التعافــي في المنطقة .وباالســتناد
إلى تقديرات اإلســكوا ،ســتحتاج المنطقة

دوالر لالســتجابة بشــكل متناســب للتداعيات

تحديــد الفئــات المحتاجة ألن الحالة

فتــرة زمنيــة قصيــرة .وعلى المدى الطويل،

االجتماعيــة واالقتصاديــة لجائحة كوفيد،19-

كاف للحماية
ســيتطلب ضمــان تمويــل
ٍ

 96مليــار دوالر الــذي تــم إنفاقــه حتى أيلول/

خفــض العمــل غيــر النظامي وزيادة معدل

باإلضافــة إلــى الدعم المالــي الحكومي البالغ

سبتمبر .82021

االجتماعية باســتخدام مصادر مســتدامة

العمل والمشــاركة في ســوق العمل.
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 .7توصيات على مستوى السياسات
أحد الدروس الرئيسية المستفادة خالل
الجائحة هو أنه ال ينبغي اختزال ُن ُظم الحماية
االجتماعية في شبكة أمان ضيّ قة تغطي فقط
أفقر السكان .ولذلك تتيح أزمة كوفيد19-

ً
ً
شموال للجميع
فرصة العتماد ُن ُهج أوسع وأكثر
في توفير الحماية االجتماعية بما يؤدي إلى
عدم إهمال أحد.

وتشمل التوصيات الرئيسية على مستوى السياسات ما يلي:

1

توسيع تغطية برامج الحماية االجتماعية لتشمل الفئات

المستبعدة حالياً ،وال سيما العاملين في القطاع غير النظامي
وكثير منهم من اإلناث.
والعاملين لحسابهم الخاص،
ٌ

ضمان التمويل المستدام والعادل للحماية االجتماعية ،مثال ً
من خالل فرض ضرائب تصاعدية مصحوبة بمصادر مبتكرة

للتمويل مثل صناديق التضامن والزكاة.

3

2

تعزيز ِمنعة ن ُ ُ
ظم الحماية االجتماعية وقدرتها على التصدي

للصدمات ،مثال ً من خالل توسيع نطاق السجالت االجتماعية.

تعزيز اآللية اإلقليمية للتضامن والتعاون من أجل تسهيل
إعادة توزيع الموارد وتبادل المعرفة بين البلدان.

4

: في المنطقة العربية19-االستجابة على مستوى السياسات لجائحة كوفيد
ُ ُ الحيز المالي وغياب ن
ظم الحماية االجتماعية الفعالة
محدودية
ّ
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