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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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العالم

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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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

.http://tracker.unescwa.org :المصدر
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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.



33 جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية: فرصة إلصالح ُنُظم الحماية االجتماعية

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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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 
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الشكل 11.  المستفيدون من االستجابة لكوفيد-19 في البلدان العربية
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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
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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(.

77%
7%

27%
60%

18%
59%

29%
61%

11%
35%

1%

30%
76%

69%
7%

13%
49%

45%
35%

33%
18%

55%
11%

29%
14%

12%
12%

10%
6%

7%

14%

12%

5%

2%
0%
1%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

 bono familia – غوا�يماال

bono familiar universal – ي�و�

Ingreso familiar de Emergencia – األرجنتين

NA

NA

NA

NA

الكفاية (االستحقاقات كنسبة مئوية من الدخل الشهري لألسرة المعيشية ) الكفاية (االستحقاقات كنسبة مئوية من اإلنفاق الشهري لألسرة المعيشية)

التغطية (النسبة المئوية من مجموع السكان)

Auxilio Emergencial – الب�ا��ل

bono universal - بوليفيا

Bantuan Sara Hidup – مالي��ا

Social Amelioration Programme – الفل�ين

Ehsas Emergency Cash -باكستان

Cash Handouts – تايلند

Bantuan Prihatin Nasional – مالي��ا

المغرب - دعم العمال غير النظام�ين واألسر

الع�اق – منح حاالت الطوارئ

األردن - ب�امج الحماية االجتماعية للعمال بأجور �ومية

تونس - تحويالت نقدية للعائالت المتض�رة من الحجر الصحي

مصر – معاشات للعمال غير النظام�ين

COVID-19 Emergency CT – ام�يا�

Programa subsidio social Basico – موزن�يق

Vision 2020 umurenge programme – وندا�

CT – مبابوي��

Nafa Emergency CT – غينيا

ي
��ب

كا
وال

ة 
يني

الت
 ال

كا
مير

أ
ئ

اد
له

ط ا
حي

لم
وا

يا 
س

آ
ط

س
ألو

ق ا
ش�

 ال
قة

ط
من

قيا
ف��

ل أ
ما

ش
و

ب
نو

 ج
قيا

ف��
أ

ى
كبر

 ال
�اء

صح
ال

[3] 

[3] 

[3] 

[3] 

[3] 

[3] 

[3] 

[2] 

[2] 

[8] 

[2] 

[2] 

[9] 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

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.




