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 مقدمة

أو  ل اقتصادية  مؤسسة  أو  دولة  أي  تعد  اجتماعيةم  أو  األزمات،    إنتاجية  عن  بمنأى 

فاألزمات على ما يبدو أصبحت جزء ال يتجزأ من نسيج الحياة املعاصرة، كما أصبح وقوع األزمات 

 فحسب
ً
  ، من حقائق الحياة اليومية، وال يقتصر مفهوم األزمة على األزمات الكبرى املعروفة دوليا

ناك أزمات قد يتعرض لها اإلنسان في مسيرة حياته الشخصية أو األسرية أو قد تتعرض لها  وإنما ه

املؤسسات االجتماعية واالقتصادية، وهو األمر الذي يدفع إلى االهتمام بموضوع إدارة األزمات على 

 عرضة لألزمات، إن هذه الدراسة  ا اعتبار أن الجميع قد يكونو 
ً
جابة على إال محاولة لل ما هي أحيانا

 عن 
ً
متعلقة بكيفية تفادي حدوث األزمات أو السيطرة عليها وإدارتها   تساؤالتسؤال مطروح فضال

واألزمة   آثارها،  من  الحد  قدم ببهدف  قديمة  هي  بل  الحديث  العصر  وليدة  ليست  طبيعتها 

العاملجتمعات في  األزمات  بارتفاع معدالت وقوع  األحيان  في بعض  اإلنسان يشعر  كان  وإذا  صر  ، 

 وتعقيداتها.  الحديث فإن مرجع ذلك هو تطور الحياة

 ال يتم اكتشافه إال ساعة حدوثه، ومن ثم  
ً
فاألزمات شأنها شأن أي ش يء آخر يتطور وغالبا

الالزمة لدرء   الناتجة عنها  يتطلب وضع الخطط  ، وهذا في حد ذاته انعكاس األخطار والسلبيات 

ف ولذا  والتطور،  التقدم  في  اإلنسان  وذات لرغبة  املتعلقة  العلوم  تطور  مالحظة  مصادفة  ليس 

تلك  واستفادة  النامية،  البلدان  مع  بالقياس  املتقدمة  البلدان  في  خاصة  األزمات  بإدارة  الصلة 

  البلدان املتقدمة من التطورات العلمية الحديثة في التعامل مع األزمات والكوارث ملعالجة األخطار 

األ   والسلبيات أنها  الناجمة عنها رغم أن   وأشد خطورة، ورغم 
ً
أكثر عددا النامية  البلدان  زمات في 

املمتلكات تدمير  عن   
ً
فضال األرواح  من  اآلالف  طريقها  في  االستعدادات   ،تحصد  لضحالة  وذلك 

 املادية وافتقاد اإلمكانيات العلمية ملواجهة تلك املخاطر املباغتة. 

  ، ومسار التنمية البشرية   د تهديد جهو نذكر منها؛    .هذا، ولألزمات عديد من اآلثار السلبية

إضعاف حالة االستقرار السياس ي، التوترات والصرعات د االستقرار والتماسك االجتماعي،  يتهد

على  القدرة  وعدم  األسعار  ارتفاع  مصدرها  هائلة  اقتصادية  ضغوط  والسياسية،  االجتماعية 

قتصادية واالجتماعية، اإلضرار  وتراجع املخصصات املالية املتاحة للسياسات اال  ،السيطرة عليها

، وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وغير ذلك. 
ً
 بمصالح الفئات األقل دخال
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وفي إطار ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية كبيرة منذ األزمة االقتصادية العاملية نهاية  

ــــرار السيـــــــ ف االستقـــــــالي، وحالة ضعــــــة األولى من القرن الحـــــالعشري ـــــ ــ ــــــاس ي العاملي، جـ ــ  ةـــــــ اءت جائحــ

COVID-19    على مستوى النسق العاملي وعلى شكل ونوعية الحياة بشكل عام، وتؤثر 
ً
 جديدا

ً
لتفرض واقعا

 بشكل سلبي على جهود التنمية بشكل عام وجهود تحقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل خاص.  

النتشار املتزايد  ا  ملواجهة عديد من الدول بتطبيق تدابير وإجراءات مختلفةقامت  لذلك،  

"كإغالق املطارات، وفرض حظر على بعض السلع واملنتجات الطبية، وتقليل    COVID-19لجائحة 

العمل التجول املنزلي  الصحي، والحجر  ، والعمل عن بعدوقت  وأثرت هذه    ".، وغير ذلك، وحظر 

اقتصادية  جراءاتاإل  قطاعات  و   واسعة  على  العالم،  دول  مختلف  فزيادة  في    تعزيزي  املخاطرة 

الفقر. ومن ثم، بدأت عديد من الدول تنفيذ مجموعة من  ارتفاع معدالت  املساواة االجتماعية و 

االقتصادية   اآلثار  مع  للتعامل  االجتماعية  الحماية  الطبيعة  االجتماعية  و برامج  السلبية  ذات 

 .   COVID-19لجائحة  

بداية االجتماعية   كانت الجائحة،    تفش ي  في  الحماية  الجوع  تستهدف  برامج  مكافحة 

بتسليط الضوء على Hidrobo et al. (2018) و  Andrews et al. (2018)كل من  والفقر، لذلك  قام  

الرئيسة   االجتماعية   التي األدوار  الحماية  برامج  من   تلعبها  للخروج  الفقراء  دعم  الفقر  دائرة  في 

شار عديد من الباحثين إلى أن برامج الحماية االجتماعية  ففي السابق أ  والعوز والحاجة،  والجوع

من   والحد  املزمن،  الفقر  بعالج  الفقراء   ضعف  تقوم  دخل  وتعزيز  االجتماعية،  املساواة 

(Alderman and Yemtsov, 2012)  بشكل   برامج الحماية االجتماعيةالعمل ب، ونتيجة لذلك انتشر

 في أفريقيا  ف  ،سريع
ً
 .Beegle et al)  2003ثالث مرات منذ عام   تفيدين منها تضاعف عدد املس   مثال

( على أن تقديم التحويالت النقدية له تأثيرات 2018)  .Handa et alأكد  ، وفي ذات اإلطار  (2018

 مضاعفة على اقتصاد الدول منخفضة الدخل.  

املالية اآلسيوية قامت  Atinc and Walton  (1998كما الحظ كل من   أنه خالل األزمة   )

الحماية   برامج  من  مجموعة  بتنفيذ  وماليزيا  وتايالند  وإندونيسيا  الجنوبية  كوريا  مثل  دول 

لألزمة وشدة الحرمان والعوز، وأشارت   السلبية عية بهدف التخفيف من اآلثار االقتصادية  االجتما

( أنه تم تنفيذ برامج الحماية  2020)  Hallegatte and Hammer  و(  2020منظمة العمل الدولية )
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في مجاالت   COVID-19االجتماعية كخطط جديدة لدعم الفقراء والفئات الضعيفة خالل جائحة  

 الحماية من البطالة، الضمان االجتماعي، التحويالت العينية والنقدية".   الصحية، "الرعاية 

إلى   الدراسة  هذه  تهدف  سبق،  ما  على  برامج  بناء  مختلف  تنفيذ  مدى  استكشاف 

  والسيما في البلدان األكثر  COVID-19الحماية االجتماعية في ظل تفش ي جائحة 
 
، وترتكز تضررا

ودعم    ،
ً
احتياجا األكثر  والفئات  الفقراء  مساعدة  على  البرامج  في هذه  الوظائف  على  والحفاظ 

جائحة   عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف  االقتصادية  وتشمل  COVID-19القطاعات   ،

من   والحد  والفقر،  الجوع  مكافحة  االستقرار   ضعفبرامج  وتحقيق  االجتماعية،  املساواة 

ما أبرز برامج  وفي هذا الصدد يمكن طرح تساؤل رئيس ي لهذه الدراسة يتمثل في اآلتي:    ادي.االقتص 

 ؟ COVID-19الحماية االجتماعية التي تم استخدامها في مواجهة جائحة 

ملنهجية   بالنسبة  فقدأما  استخدام    الدراسة  املنهجية  تم   Systematicاملراجعة 

Review  للنقاش.   مطروح  يتتكون من تلخيص وتقييم لحالة املعرفة وثيقة الصلة بسؤال بحث التي

من  و  لكل   
ً
وفقا املنهجية  املراجعة  األدبيات   Ford and Pearce  (2010)تختلف  مراجعة  عن 

إنهاالتقليدية،    والدراسات حيث  على    من  وصياغة  واضحة؛    تساؤالتتركز  تحديد  يتم  ثم  ومن 

   منهجية ومعايير واضحة
ً
تكون هناك  الصلة. لذلك أو الدراسة أو املقالة ذات    الختيار البحث  أيضا

الدراسة على  هذه  مصطلحات البحث ومعايير إدراج واستبعاد املقاالت، وتستند  حاجة إلى تحديد  

التي اإلنجليزية    باللغة  العلمية  مختلف األدبيات والدراسات واملقاالتالبيانات التي تم جمعها من  

كيفية  تقوم بتوثيق مفهوم برامج الحماية االجتماعية و   يوالت ،  ا في متن الدراسةضهااستعر   سيتم 

  COVID-19جائحة   أثناءتنفيذها وأنواعها  
ً
املقاالت املعلومات و   ، وتم اختيار في الدول األكثر تضررا

ية، ، ومنظمة العمل الدولGoogle Scholar databasesمن خالل    جائحةالاملنشورة ذات الصلة ب

العاملية،   الصحة  الدوليومنظمة  يعرضها والبنك  كما  محددة  ملعايير   
ً
وفقا ذلك.  وغير   ،                 

 (.1الجدول رقم )

الحماية االجتماعية، برامج الحماية  هذا، وقد تم تحديد مصطلحات الدراسة لتشمل "

االجتماعي،   اتاملساعد  ،COVID-19جائحة    االجتماعية، التأمين  الوبائية،  االجتماعية، األزمات 

األزمة من حدة    صابة، التخفيف كثر عرضة لل والفئات الضعيفة األ  التحويالت النقدية والعينية، 

البلدان ذات الدخل   األزمات،، إدارة  COVID-19  فيروسواجهة  مالوبائية، إستراتيجية االختراق /  
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ذل رتفعواملاملتوسط   بعد  وتم  اختيار  ".  وبعد    250ك  الدراسة،  بموضوع  مقالة علمية ذات صلة 

   180القيام باملراجعة األولية تم االحتفاظ بعدد  
ً
 بصريا

ً
مقالة. وأجرى الباحثان بعد ذلك فحصا

مقال ودراسة    100مقالة أخرى. وتم قراءة ملخصات لنحو    80نحو    ةلعناوين املقاالت حيث تم إزال

 ملعايير التضمين التي تم من خاللها االحتفاظ بــــ  
ً
مقالة، وبعد املراجعة النهائية تم االحتفاظ    80وفقا

 مقالة ذات صلة )دراسات، أبحاث، تقارير، وغيرها( إلجراء املراجعة الشاملة.   62بما مجموعة 

 : ملخص معايير التضمين واالستبعاد املستخدمة في املراجعة املنهجية (1جدول رقم ) 

 معايير االستبعاد معايير التضمين  املحاور 

برامج الحماية االجتماعية ملواجهة  

 COVID-19جائحة 

الحماية  مفهوم برامجمقاالت معنية ب

 COVID-19االجتماعية ملواجهة جائحة 

مقاالت ليس لها صلة بمفهوم برامج  

الحماية االجتماعية التي تم تنفيذها 

 COVID-19ملواجهة جائحة 

استهداف الفقراء واملجموعات  

 و كالهما أحدهما  أالضعيفة 

مقاالت ذات صلة باملستفيدين من  

برامج الحماية االجتماعية في الدول  

 من جائحة  
ً
 COVID-19األكثر تضررا

مقاالت متعلقة باملستفيدين من  

برامج الحماية االجتماعية فيما قبل 

 COVID-19جائحة 

 الدول األ
 
من جائحة   كثر تضررا

 كورونا    

 
ً
  أبحاث متعلقة بالبلدان األكثر تضررا

بالتركيز على  COVID-19ئحة من جا

الدول ذات االقتصادات املرتفعة  

 واملتوسطة 

أبحاث ال عالقة لها بالدول األكثر 

 بجائحة 
ً
 COVID-19تأثرا

 املصدر: جدول مركب من قبل الباحثان.  
 

 أوالً: احلماية االجتماعية: املفاهيم والربامج

من القرن   في أوائل التسعينيات مجموعة واسعة من برامج الحماية االجتماعية تم تنفيذ  

كما تم تضمين    ،(1)   في تلك الفترة  من البلدان للتعامل مع األزمة االقتصادية   عديد  من قبلاملاض ي  

 
معظم دول العالم الغربي، والذي يعتقد   هتمثلت األزمة االقتصادية في بداية التسعينيات من القرن املاض ي في الركود االقتصادي الذي كان يعاني من   (1)

شركات نتيجة  التي سنتها البنوك املركزية في املقام األول استجابة ملخاوف التضخم، وفقدان ثقة املستهلك والأنه ناجم عن السياسات التقييدية  
الباردة وما تالها من انخفاض اإلنفاق الدفاعي، وأزمة املدخرات والقروض، وركود في املجال 1990الرتفاع أسعار النفط في عام   ، ونهاية الحرب 

، وشملت آثار  1994ه في عام اإلنشائي نتيجة اإلفراط في البناء خالل فترة الثمانينيات من القرن املاض ي، وعاد نمو الناتج املحلي اإلجمالي إلى طبيعت
لركود الركود استقالة رئيس وزراء كندا "براين مولروني"، والهزيمة االنتخابية لجورج بوش "األب"، وخفض عدد الشركات في الدول املتضررة من ا

مخازن التخفيضات في الواليات املتحدة  %، واإلضرابات املدنية في اململكة املتحدة، ونمو 20إلى نحو  ا%، وارتفاع نسبة البطالة في فنلند15بنسبة 
 أ(، إدارة األزمات مقاربة في االقتصاد السياس ي، )الكويت: آفاق للنشر والتوزيع(.  2013األمريكية. ملزيد من التفاصيل، أنظر: املناور، فيصل )
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االجتماعية ضمن جدول  الحماية  عام    أجندة  أعمال  ُبعد  حتى  املستدامة  )أنظر   2030التنمية 

 (  1/2/3امللحق رقم  
ً
وضعف مكافحة الجوع، والحد من الفقر  "في    واملحوري  لدورها الحيوي   نظرا

 . (UN, 2015) "املساواة االجتماعيةأطر 

تعريف    اتفاق حول   فإنه ال يوجد  هذا النوع من البرامجفي    التوسع على الرغم منهذا، و 

االجتماعية للحماية  قدمت محدد  حيث   ،  ( الدولية  العمل   (  ILOمنظمة 
ً
الحماية   تعريفا ملفهوم 

أنها اعتبار     االجتماعية على 
ً
 أو ضمان  "أمنا

ً
   ا

ً
في   "اجتماعيا املجاالت املتمثلة  يشتمل على عدد من 

إعانات " البطالة؛  حالة  في  اإلعانة  املرض؛  حالة  في  املساعدات  الطبية؛  السن؛   الرعاية  كبار 

ومساعدة  العجز؛  تعويضات  األمومة؛  إعانة  األسر؛  تعويضات  العمل؛  إصابات  تعويضات 

إلى حماية اجتماعية متكاملة، وهي: املنظمة في هذا اإلطار ثالثة  . وتقترح  "الناجين طرق للوصول 

املساعدات االجتماعية التأمين االجتماعي، وخطط  الحماية االجتماعية الشاملة، نظم  إلى   . نظم 

( أن تعريف منظمة العمل الدولية للحماية االجتماعية ال يمكن  1994)  Guhanجانب ذلك أكد  

وبالتالي النامية،  الدول  حالة  في  إال  أقل Brand  (2001  أشار  قبوله  في  االجتماعي  الضمان  أن   )

 هو أحد مكونات السياسات املتكاملة ملكافحة الفقر، وتشمل هذه السياسات 
ً
توفير  "البلدان نموا

اإلنتاجية التوظيف،  املوارد  لألجور ،  وضمان  األدنى  والفئات   ، والحد  للفقراء  الغذائي  واألمن 

 ."الضعيفة

” الحماية االجتماعية على  OECDاالقتصادي "منظمة التنمية والتعاون  هذا، وقد عرفت  

(  اتالسياسات واإلجراءات التي تعزز قدر أنها "
ً
ة )أو الضعيفة أو األكثر تأثرا

ّ
الفقراء والفئات الهش

ب على الفقر
ّ
وتشمل إجراءات   نهم من إدارة املخاطر والصدمات بشكل أفضل.يوتمك  ،على التغل

تأمين املعايير األساسية لضمان  ،  التحويالت االجتماعية   ،التأمين االجتماعي"  الحماية االجتماعية

داعمة عمل  )املناور،  بيئة  أنه  .  ب(  2013"  على  االجتماعية  للحماية   
ً
تعريفا الدولي  البنك  وقدم 

مجموعة من التدخالت ملتابعة األفراد واألسر واملجتمعات ملساعدتهم على إدارة املخاطر املحيطة  "

الفقر وملحاربة  لتقوية  .  "بهم،  االستثمار  من   
ً
نوعا االجتماعية  الحماية  تعتبر  املنظور  هذا  ضمن 

عرف االتحاد األوروبي الحماية االجتماعية بدوره على و   .(2020)الطالفحة واملناور،    املوارد البشرية 

مجموعة من التدابير التي تتخذها الدول لتأمين الحّد األدنى من الرعاية والحماية للمواطنين  أنها "

كلفة    من الشيخوخة/  اإلعاقة/  املرض/  بالبطالة/  مرتبطة  ألسباب  الدخول  انخفاض  مخاطر 
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األسرة معيل  وفاة  واملناور،  "اإلعالة/     ESCWAوقدمت  .  (2020)الطالفحة 
ً
للحماية    تعريفا

مجموعة من اإلجراءات والسياسات والبرامج العامة املصممة للحّد من الفقر  االجتماعية على أنها "

وذلك من خالل تعزيز رأس املال البشري وفرص العمل وعدم   ،اواة ودعم النمو الشاملوعدم املس

والحياتية  االقتصادية  املخاطر  إدارة  على  واألسر  األفراد  البرامج”قدرة  هذه  وتشمل  التأمين  " . 

سوق   سياسات  االجتماعي(،  الرفاه  الصحة/  )التعليم/  البشرية  التنمية  سياسات  االجتماعي، 

  (.2016)املناور،  انات الصغرى أو املؤقتة"العمل، اإلع

أنو  على  تؤكد  أن  للدراسة  يمكن  االجتماعية  بذلك،  الحماية  تحسين    تهدف  برامج  إلى 

املرض،   إعانات  الطبية،  الرعاية  "مساعدات  من خالل  الدخل(  )توفير  املعيشة  إعانات مستوى 

ذلك  البطالة، وغير  األمومة،  مساعدات  األسرية،  مساعدة "اإلعانات  تستهدف  أنها  يعني  وهذا   .

عرضة   األكثر  الضعيفة  والفئات  االجتماعيةالفقراء  املخاطر  حمايتهم    ملختلف  من  وبالتالي 

املستويين االقتصادي واالجتماعي السلبية على  تناولته  التداعيات  ما  يتفق مع  الذي  األمر  ، وهو 

ظل انتشار األوبئة في  في  حول "تأثير برامح التحويالت النقدية لدعم التعليم    .Baird et alدراسة   

 لذلك(Brand 2001; Devereux and Sabates Wheeler, 2004)  حالة مالوي"
ً
فإن كل من    ، ووفقا

Niño-Zarazúa et al. (2012) Fiszbein et al. (2013)    البرامج هذه  أن  تنفيذها أوضحوا  يتم 

أشاروا إلى أن الحماية االجتماعية  كما     ملعالجة أسباب الفقر ومؤشراته، السيما في البلدان النامية.

حماية املستويات األساسية لالستهالك، وتيسير االستثمار البشري، هي "  لها ثالث وظائف رئيسية

 Fiszbein et al. (2014)وفي هذا السياق أكد    ".بعض الصعوبات  علىومساعدة الفقراء على التغلب  

االجتماعية   للحماية  الرئيس ي  الدور  أن  أعمال على  على  املستدامة    أهداف   جدول   2030التنمية 

والحد من املخاطر    املساواة، أهداف الحد من الفقر وعدم  ينية لتحقيق  تمك"أداة    يتمثل في كونه

االجتماعية    .والضعف" الحماية  تشمل  رئيسية  ثالثلذلك  "  مكونات  االجتماعي، هي  التأمين 

االجتماعية املساعدات  وبرامج  العمل،  سوق  في  ملؤشر    ."والتدخل  الدولي  البنك  أطلس  ويعتبر 

أكثر تصنيف معترف به للحماية االجتماعيةASPIREإلنصاف )الحماية االجتماعية للمرونة وا   ) ،  

من مرتبطة   ويتكون  االجتماعي"ب  مؤشرات  العمل،  التأمين  االجتماعية ،  سوق  ، املساعدات 

 (.2)انظر الجدول  " والتحويالت الخاصة
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 SPLواإلنصاف لبرامج  واملرونةتصنيف أطلس البنك الدولي ملؤشر الحماية االجتماعية  (:2) رقم جدول 

 البرامج  الحماية االجتماعية مجاالت عمل 

 املساعدات االجتماعية )شبكات األمان االجتماعي(

االشتراكات على  القائمة  غير  االجتماعية   /املعاشات 

التأمين   /الوفاة و   الوالدة منح    /العالوات العائليةالبدالت و 

  /التحويالت النقدية املشروطة وغير املشروطة  /ضد العجز

الغذاء  بطاقات التكميلية  /وقسائم  اإلعاشة    / حصص 

العمل   مقابل  والغذاء  والنقد  الطوارئ  أغذية  توزيع 

املدرسية السكن  /والتغذية  املنح    /بدل  رسوم  إعفاءات 

 . الصحية اإلعانات /الدراسية

 سوق العمل برامج 

املنهي الحياة   /التدريب  مهارات  األجور   / تدريب    / إعانات 

للمعاقين التوظيف  نقدي  /إجراءات  ودعم  منح    /منح 

 التأمين ضد البطالة.  /وقروض عينية لدعم ريادة األعمال

 التأمينات االجتماعية 

الشيخوخة العجز  /معاشات  البقاء    / معاشات  معاشات 

الحياة   قيد  املهنية  /على  املرض/   / اإلصابات    إجازة 

 . وغيرها /األبوة و  مساعدات األمومة

 .(2019املصدر: البنك الدولي )

 Lowder etهذه البرامج في مختلف أنحاء دول العالم، فقد أشار  وبشكل متسارع زادت  

al  (2017  )  يقدر عدد سكان    مليار شخص   2.1حوالي  إلى أنه خالل العقدين املاضيين قد استفاد(

%  35.7ما يمثل نحو    من هذه البرامج في البلدان النامية   مليار نسمة(   7.5نحو    2017العالم في عام  

حوالي   ( أن2014)  .Fiszbein et al، باإلضافة إلى ذلك أكد  من إجمالي عدد السكان لذات العام

 ، من برامج املساعدة االجتماعية   ستفادواقد ا من األشخاص الذين يعانون من فقر مدقع    24%

من   يناملستفيدمن السكان هم من    %3من السكان يستفيدون من التأمين االجتماعي و  % 3وأن  

 سوق العمل حول العالم.  برامج

هذا، وتختلف أنواع وتغطية برامج الحماية االجتماعية من منطقة إلى أخرى، ففي هذا  

الحماية االجتماعية    خططإلى أن    Devereux (2002), Dev et al. (2007) السياق أشار كل من 

وحجم البرامج كلها تعتمد على األهداف   الرقابةوأساليب االستهداف وأنظمة  ، وتمويل هذه البرامج

الدولي ) للبنك  ووفًقا  فإن حوالي  2020السياسية،  الدخل    74.3%(  ذات  البلدان  في  السكان  من 

من سكان البلدان ذات   %31.1و      األعلى  ن سكان البلدان ذات الدخل املتوسطم   %64.2املرتفع و  
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ا من خالل  يتم تغطيته  الدخل  منخفضة  البلدان   في  السكان  من  %19.1  و  األدنى  الدخل املتوسط

من السكان في البلدان منخفضة  %80.9هذه البرامج في جميع أنحاء العالم ، ومع ذلك فإن حوالي  

تشملهم   ال  البرامج  تغطية  الدخل  البرامج هذه  لتلك  النفاذ  عملية  نتيجة ضعف  ذلك  يكون  قد 

 (. 1)انظر الشكل رقم والعدالة االجتماعية وكذلك ضعف أطر التنمية املتوازنة وغير ذلك 

 وفق معيار متوسط دخل الفرد للبنك الدولي برامج الحماية االجتماعيةهيكل (: 1شكل رقم )
ً
 ( %) عامليا

 
 (. 2020املصدر: البنك الدولي )   

 أزمات األوبئة ثانيًا: برامج احلماية االجتماعية كاستجابة لألزمات
كانت على شكل كوارث    أزمات مختلفةتحديات و اآلونة األخيرة  الدول في  عديد من  واجهت  

  ساسيةاأل فاهيم  امل  بحيث أصبحت األزمات وطرق إدارتها من من صنع اإلنسان،  طبيعية أو أزمات  

 وء ملا لها من أثر مهم على مستوى اتخاذ القرار. التي يسلط عديد الباحثين عليها الض 

على  ( أن مصطلح "أزمة" يعاني من كثير من التعقيدات  2004)  Santanaهذا، وأشارت  

بشأنه، تفسير  أو  تعريف  تقديم  ألسباب    مستوى  منهاوذلك  املصطلح، عديدة.  وتركيب  بناء  ؛ 

والنكبة،  وتداخله واملشكلة،  "الكارثة،  مثل  أخرى  مصطلحات  ناحية    مع  من  وكذلك  وغيرها"، 
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 ملصطلح Faulkner (2001 )Prideaux et al (2003التطبيقات واالستعمال، وقدم كل من 
ً
( تعريفا

"األزمة" على أنه "حالة غير متوقعة وذاتية الصنع ترجع إلى أسباب مختلفة تؤدي عادة إلى تغييرات 

أشار   كما  معها".  التعامل  يصعب  عدم Sönmez et al  (1999كارثية  تشمل  األزمات  أن  إلى   )

الطبيعية   والكوارث  والحروب  والصراعات  واإلرهاب  السياس ي  الصحية    والتهديداتاالستقرار 

 العامة، وما إلى ذلك.

( أنه نتيجة تزايد وتسارع حدوث األزمات والكوارث أصبح هناك  2004)  Tamerكما أشار  

 بموضوع إدارة األزمات بالنسبة لصناع السياسات في عديد من الدول، وأن إلدارة   اهتماما 
ً
متزايدا

كل    
ً
أيضا أشار  وقد  هذا،  واملناهج.  األساليب  من  عديد   Moe and Pathranarakulمن  األزمات 

النهج االس2006) التخفيف واالستعداد ( أن  تباقي إلدارة األزمات يتضمن مجموعة من إجراءات 

إلى ذلك أكد   أثناء األزمات، باإلضافة    Soltوالتحذيرات بهدف الحد من االضطرابات االجتماعية 

واملؤسسات2018) واملنظمات  الحكومات  قبل  من  التخفيف  استراتيجيات  تنفيذ  على   يوه ،  ( 

وخلق برامج أو مبادرات أو لجان جديدة للحد من اآلثار    ،ية الجديدةتنفيذ اللوائح القانون  ؛تشمل

 السلبية لألزمة. 

  بين األزمة الوبائية الحالية واألزمات السابقة مثل "إيبوال،فيما  وعند عقد مقارنة  هذا،  

فإن   مالوي"  إفريقيا،  جنوب  ليبيريا،  "سيراليون،  من  كل  في  حدثت  التي  سارس"  جائحة  اإليدز، 

COVID-19   
ً
 عامليا

ً
تهديدا الدول،  تعد  بين مختلف  انتشارها     نتيجة سرعة 

ً
لذلك فإن هذه   وتبعا

، ويؤدي ذلك إلى عديد من اآلثار السلبية مثل أزمات من دولة إلى أخرى الجائحة تؤثر بشكل متباين  

والفقر االجتماعي  الظلم  وزيادة  واإلفالس  الكلي  املعيشية  االقتصاد  األحوال   Furman)وتردي 

2020; Odendahl and Springford 2020; Gali 2020)  ،من  وأكد McInnes  (2016 )  كل 

Tandon and Hasan  (2005  أن األوبئة أثرت )الفقراء والفئات الضعيفة  شريحة  على    بشكل كبير

 . الناجمة عنهابالتغلب على العواقب السلبية   لهم تلك األوبئة التي ال تسمح   الدخلمحدودة 

ذكره   لـما  تشمل  Fink  (6 (198ووفًقا  شاملة  عملية  إلى  تشير  األزمات  إدارة  فإن 

و لاستراتيجيات   األزمات  حدوث  من  و لحد  تداعياتها  أشار    آثارهامحاصرة  كما   Tamerالسلبية. 

والعامة،  2004) الخاصة  التدخالت  جميع  على  تنطوي  األزمات  إدارة  أن  أهم (  أحد  جعله  مما 

املوضوعات على أجندة صانعي السياسات في ظل تسارع وتيرة األزمات والكوارث، وأشار عديد من  
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 أنها  األوبئة  الباحثين في مجال  
ً
 كبير   تمثل تحديا

ً
أثيرها  نتيجة ت  السياسات  أمام متخذي القرار وصناع   ا

إدارة األزمات   عملية تمثل  على قطاعات أخرى بخالف القطاع الصحي كالقطاع االقتصادي، وبذلك  

بها   والسياسات  األ   أحد   املرتبطة  التأثيراتأهم األدوات  الناتجة عنها    ساسية للتعامل مع  السلبية 

ماية االجتماعية  اإلطار تعتبر سياسات وبرامج الح  واالقتصادي، وفي هذا  االجتماعي  على املستويين

السلبية   وتداعيتها  حدتها  من  والتخفيف  األزمات  مع  التعامل  تستهدف  التي  األدوات  أهم  أحد 

(Holzmann and Jørgensen 2001; Hooghe and Marks 2003; Rutkowski and 
Bousquet 2019) . 

وب أزمات  أثناء  )تدخالت(  الحماية االجتماعية  برامج  تنفيذ عديد من  تم  ائية  هذا، وقد 

ثم انتشر الوباء إلى دول مجاورة    ،2014سابقة مثل تفش ي فيروس إيبوال في سيراليون في سبتمبر  

( نماذج عن تلك  3ويوضح الجدول رقم )  ،(Shin et al. 2018; Meltzer et al. 2014)مثل ليبيريا،  

 البرامج في أزمات وبائية سابقة. 

 في عدد من دول العالم  االجتماعية خالل أزمات األوبئة السابقة(: نماذج من برامج الحماية 3جدول رقم ) 

 ( 2016 -2002خالل الفترة )

 املنح االجتماعية املستفيدون  نوع البرنامج السنة الدول  الوباء

 اإليبوال

مساعدات  2016-2013 سريالنكا 
 اجتماعية 

األسر املتضررة من فيروس  
األطفال اليتامى  /الناجون /إيبوال

 بسبب املرض 

التحويالت النقدية 
والعينية/دعم الغذاء/ الدعم 

 التعليمي/ الدعم الطبي

مساعدات  2015-2014 ليبيريا
 اجتماعية 

 /الناجين من اإليبوال
األطفال   /املرضعات/الحوامل

 الذين يعانون من سوء التغذية 
 التحويالت النقدية

 يدزاإل 
 

جنوب 
مساعدات  2003-2002 أفريقيا 

 اجتماعية 
القائمين على رعاية األيتام  

املتضررون من وباء   األطفالو 
 اإليدز

 تحويل نقدي شهري 

مساعدات  2012 مالوي 
 اجتماعية 

األشخاص املصابون بفيروس  
 )اإليدز(  نقص املناعة البشرية

مبلغ شهري/  منحة دعم الطفل 
الرسوم   /طرود الطعام

يبلغ   التحويل النقدي  /املدرسية
  20حوالي 

ً
  دوالر أمريكي شهريا

فيروس  يعاني من لكل شخص 
 )اإليدز(  نقص املناعة البشرية

مساعدات  2015 الهند
 اجتماعية 

من بدأ العالج بمضادات  
أو  /الفيروسات االرتجاعية

املترددين على مراكز عالج  
 مضادات الفيروسات االرتجاعية

  44قدره  نقديمبلغ 
ً
  دوالرا

 
ً
لكل فرد/ قسيمة طعام   امريكيا

 بضائع منزليةو 

 Richardson et al. (2017) , Sabin et al. (2011) and CaLP (2017)املصدر: 
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الحكومات  و  بدعم  الدولية  املنظمات  وبعض  الحكومية  غير  املنظمات  من  عديد  قامت 

 الذي كان يستهدف لوباء اإليبوال، فعلى سبيل املثال نفذت اليونيسف برامج تغذية الرضع    للتصدي

اإلمدادات  وتقديم  املصابين،  لعزل  وحدات  وبناء  الصحية،  للرعاية  األساسية  الجودة  تحسين 

 Acosta et al. 2011; WHO 2015; Hewlett)وعي املجتمعات في مواجهة الوباء  الطبية، وزيادة  

and Hewlett 2007; Shiwaku et al. 2007; Hick et al. 2010; Shin et al. 2018). 

أفريقيا خاصة   مالوي وجنوب  في  االجتماعية  الحماية  برامج  من  عدد  تنفيذ  تم  وباملثل 

نتشار فيروس نقص املناعة البشرية "اإليدز"، وتم تقديم هذه برامج التحويل النقدي للتعامل مع ا

بين   أعمارهن  تتراوح  الالتي  للفتيات  املشروطة  املساعدات  إطار  في  لتعزيز    24و    15البرامج   
ً
عاما

 Baird et al. 2012; Pettifor)قدراتهن على الحضور إلى املدرسة وزيادة وعيهن بالثقافة الجنسية  

et al. 2016)  لدعم األسر    18االوي على سبيل املثال تم توفير التحويالت النقدية ملدة  ، ففي م 
ً
شهرا

بين   التعاون  خالل  من  النقود  هذه  تحويل  تنفيذ  وتم  الفقر،  ومخاطر  الحرمان  من  للتخفيف 

واملنظمات  املدني  واملجتمع  الحكومية  غير  واملنظمات  الحكومة  مثل  الفاعلة  الجهات  مختلف 

 . (Baird et al. 2012; Pfeiffer 2003; Barrientos 2016)الدولية 

الجدول  تنفيذ  (3)  رقمالسابق    ويوضح  تم  الحماية االجتماعية    عدد من  أنه قد  برامج 

  بعض الدول في  اللتان كانتا متفشيتان  ،  ، اإليدز"اإليبوال"خالل بعض األزمات الوبائية السابقة مثل  

الدخلم حيث  نخفضة  التحويال ،  على  رئيس ي  بشكل  والنقديةركزت  العينية    استهدفت   التي   ت 

األطفال الذين يعانون من  ،  واملرضعات  والحوامل   ، الفقراء والفئات الضعيفة )الناجين من اإليبوال

التغذية( لدعمهم للتغلب عل   تلك األزمات، كما يمكن مالحظة أن األزمات ل  السلبية  ثاراآلسوء 

منخفضة الدخل حيث يعيش معظم الناس تحت خط  الوبائية املذكورة أعاله حدثت في البلدان  

 الفقر. 

وقد تدابير    هذا،  عدة  الدول  من  عديد  من  كان  ،  COVID-19لجائحة    للتصدينفذت 

( أن  2020c)  .Gentilini et alأهمها تنفيذ برامج الحماية االجتماعية الخاصة بالجائحة، وأوضح  

"كالبرامج املنفذة لحماية االجتماعية  برامج ا  عديد من نفذت  حول العالم  دولة    180هناك حوالي  

تداعيات  للتعامل مع  ، وغير ذلك"  التأمين االجتماعي،  التمويل  االجتماعي،  شبكة األمانمن قبل  

قامت  الجائحة لذلك  ونتيجة  من    131،  يقرب  ما  بتنفيذ  خاص  271دولة  التحويالت ب  برنامج 
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كما     . برنامج تأمين اجتماعي  63لي  دولة بتنفيذ حوا  125  نحو   ، وقامت  2020يونيو    النقدية منذ 

 سوق العمل. ب خاص برنامج 140دولة ما يقرب من  85نفذت 

 في عدد من دول العالم COVID- 19ائحة جبرامج الحماية االجتماعية أثناء  (:4)  رقم جدول 

 املنح االجتماعية املستهدفون/ املستفيدون  نوع البرنامج الدولة 
 املرتفعالبلدان ذات الدخل 

الواليات  
املتحدة  

 مريكيةاأل 

مساعدات 
اجتماعية/  
التأمينات  
 االجتماعية 

األشخاص املسجلين في رعاية  
األطفال املدعومة من الوالية أو 

املدينة/ برامج املساعدة الغذائية/  
كبار السن/ حاالت أخرى من  
 األطفال املتأثرين من الجائحة 

بقيمة   الغذائي  الدعم  أمريكي    800قسائم  دوالر 
التنظيف   6250لنحو   مواد  لشراء  وكذلك  أسرة/ 

ماليين    5ومختلف السلع املنزلية )بتكلفة تقدر بنحو  
دوالر لكل    1200دوالر أمريكي( / تحويل نقدي بقيمة  

و بالغ  مرضية   500شخص  إجازة  لألطفال/  دوالر 
بنسبة    15مدفوعة األجر    

ً
الراتب، 100يوما % من 
بنسبة  وثالثة شهور إجازة سن % من 67وية وطبية 

 .الراتب

 إسبانيا 

مساعدات 
اجتماعية/  
التأمينات  
 االجتماعية 

العائالت التي ترعى األطفال خارج 
الفصول الدراسية بسبب  

املواطنون والشيوخ   /الجائحة
 املتشردون 

بنحو   نقدية  تقديم    25تحويالت  يورو/  مليون 
ومجموعة   الغذائية  كاملواد  عينية  أدوات مساعدة 

النظافة واملعلومات املتعلقة بالتدابير الوقائية ضد 
 . الجائحة

 إيطاليا

مساعدات 
اجتماعية/  

تحويالت نقدية  
 وعينية
 

املوظفون والعاملون املصابون  
األسر   /COVID-19بفيروس 

الضعيفة التي ال تغطيها أي برامج  
مساعدة اجتماعية أخرى/ 

العاملين في الزراعة والسياحة 
ت الثقافية واألسر  والقطاعا

 الفقيرة 

دفع اإلجازة املرضية للعزل بسبب الجائحة/ تحويل  
يورو لكل شهر/ دعم   800إلى    400نقدي مؤقت من  

( األساسية  الغذائية  يورو   400املنتجات  مليون 
/ إعانات إضافية غير خاضعة   7904لعدد   بلدية( 

يورو ملن يذهب من املوظفين    100للضريبة بقيمة  
إلى قسيمة   بانتظام  الجائحة/  فترة  أثناء  العمل 

األطفال لرعاية  في    1112نقدية  للعاملين  يورو 
 .يورو ملوظفي الصحة 1845القطاع الخاص و

 أملانيا 

مساعدات 
اجتماعية/  
التأمينات  

االجتماعية/ 
 أسواق العمل 

آباء األطفال الذين تقل أعمارهم  
عام/ العاملين في  12عن 

القطاعات الخاصة كالذين  
يعملون في املنزل/ الفئات التي ال  

تغطيها أنظمة املساعدات 
االجتماعية/ العاملون لحاسبهم  
الخاص/ املوظفون الذين تركوا 

 أعمالهم بسبب الجائحة

نسبته   ما  دفع  الحكومة  الراتب  50تتحمل  من   %
دعم العاملين في القطاع  أثناء فترة الحجر الصحي/  

)دعم شهري(   % من الراتب املدفوع 80الزراعي بنحو  
اإلغالق فترة  بقيمة    /أثناء  نقدية   1500تحويالت 

 185تحويل نقدي شهري بقيمة    /أشهر  3يورو ملدة  
/ التعويض عن 2020يورو لكل طفل حتى سبتمبر  

االجتماعية التأمينات  نسبته    /مساهمات  ما  دفع 
دفع  60 سنة/  ملدة  الراتب  من  الراتب %67  من   %

لديهم    للموظفين  من  الذين  سيتفيد  حيث  أطفال 
 .مليون مستفيد 2ذلك حوالي 

اململكة 
 املتحدة 

مساعدات 
اجتماعية/  

تحويالت نقدية  
وعينية/ أسواق 

 العمل 
 

األشخاص املصابون بـفيروس  
كورونا أو املنعزلون حسب  

تعليمات الحكومة/ كبار السن  
واملصابون بأمراض مزمنة/ األفراد  
العاطلين عن العمل/ الشركات  

 روعات الصغيرة واملتوسطة واملش

توزيع مختلف املنتجات الغذائية خالل فترات حظر  
حوالي   قدره  نقدي  تحويل  جنيه    80التجول/ 

ملدة   املرض ى  املوظفين  إلى  األسبوع  في    28استرليني 
 .أسبوع
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 املنح االجتماعية املستهدفون/ املستفيدون  نوع البرنامج الدولة 

 تشيلي 

التأمينات  
االجتماعية  
)فوائد مقابل  
البطالة( /  
مساعدات 
 اجتماعية 

تحويالت نقدية  
وعينية/ 
التأمينات  
االجتماعية  

)إجازة مرضية 
 مدفوعة األجر(

املوظفون والعاملون الذين تركوا  
عملهم بسبب الجائحة/ العاملين  

في القطاعات غير الرسمية 
والفقراء ومن يعاني من فقر  

مدقع/ األسر والفئات الضعيفة  
املعرضة للخطر/ العاملين في  

القطاعين العام والخاص الباقين  
 نزل دون أي عمل عن بعد في امل

لتغطية   حكومية  املوظفين  80منحة  أجور  من   %
لدعم الشركات للحفاظ على موظفيهم/ الدعم املالي  
لصندوق تأمين البطالة وجميع النفقات الصحية/  

بين   قيمته  تتراوح  نقدي     340و    170تحويل 
ً
دوالرا
 لكيفية تأثرهم بالجائحة/ منتجات 

ً
لكل أسرة وفقا

غذية غير القابلة للتلف وبرامج التغذية  النظافة واأل 
( جدولة   1.6املدرسية  إعادة   / مستفيد(  مليون 

الضريبية  والغرامات  الفوائد  واإللغاء/  السداد 
إجمالية   )تكلفة  األجر  مدفوعة  إجازة  واملتأخرة/ 

 .مليار دوالر(

 الدول ذات الدخل فوق املتوسط 

 الصين 

مساعدات 
اجتماعية/  

البطالة/ تأمين 
الضمان  

االجتماعي/ 
مدفوعات 
 الضرائب 

كبار السن والعجزة/ العائالت 
الفقيرة املتضررة من الجائحة 
والسكان في الحجر الصحي/ 
العاملين العاطلين بدون تأمين  
اجتماعي/ املشروعات املتوسطة  

 الصغيرة ومتناهية الصغر 

إلى   األمريكي  بالدوالر  النقدي  التحويل  مبلغ  زيادة 
املحافظات   178 في  االجتماعية  التحويالت   /

ً
شهريا

الحضرية والريفية/ املساهمة في املعاشات واصابة  
بين   ما  و5العمل  مستوى  %50  ملقياس   

ً
وفقا  %

 . أشهر 6-3املشروع وملدة 

 تركيا 

مساعدات 
اجتماعية/  

تحويالت نقدية  
وعينية/ أسواق 

 العمل 

األسر الفقيرة/ كبار السن 
املصابون باألمراض  واألشخاص 

املزمنة/ النساء الحوامل واألرامل/  
عمال الزراعة املوسمية/ العاملين  
في قطاعات مختارة واملتقاعدين/  

سنة أو   65كبار السن فوق 
أصحاب األمراض املزمنة/ 

التالميذ/ األشخاص والشركات 
املتضررة من الجائحة/ الشركات/ 

املدرسون الذين يعملون على  
بالساعة/ األسر  أساس التعاقد

 الضعيفة املعرضة للخطر 
 

بقيمة   نقدية  لكل   1000تحويالت  تركية  ليرة 
)حوالي    

ً
شهريا الغذاء    2.3مستفيد  أسرة(/  مليون 

بنسبة   زيادة  النقدي  29واألدوية/  التحويل  من   %
(  

ً
ليرة تركية    325ليرة تركية و    100املوجود سابقا

والحماية،    على التوالي(/ املساعدة العينية: النظافة
معدات مناسبة ضد فيروس كورونا، ظروف السكن  
والنقل املناسبة/ تأجيل ضريبة القيمة املضافة ملدة  

للمعاشات    6 األدنى  الحد  وزيادة  ليرة    1500أشهر 
( بمقدار  سداد    230تركية  تأجيل   /)

ً
أمريكيا  

ً
دوالرا

الضرائب حتى نهاية الجائحة/ تأجيل سداد الديون/  
تأمينات االجتماعية ملدة ثالثة  تأجيل دفع قسط ال

شهور/ تأجيل سداد فواتير املياه ملدة ثالثة أشهر/  
ليرة تركية للموظفين    1170إجازة بدون راتب مقابل  

عمل  بدل  الجائحة/  بسبب  الوظيفة  تركوا  الذين 
ليرة تركية( للعمال املستفيدين   1170قصير املدى )

/ إ  12من الحد األدنى لألجور خالل آخر  
ً
عانات شهرا

رواتب املعلمين في املدارس العامة الذين يتقاضون  
 .الدفع بالساعة

 بيرو 

مساعدات 
اجتماعية/  
التأمينات  
 االجتماعية 

 

األسر الضعيفة املعرضة للخطر/  
كبار السن وذوي اإلعاقات 

الشديدة/ األفراد الذين لم يتم 
 دفع رواتبهم خالل فترة الجائحة 

 

دوالر أمريكي لكل    107حوالي  دفعة استثنائية تبلغ  
ملدة   الصحي  الحجر  خالل  تتأثر   15أسرة ضعيفة 

دوالر أمريكي لكل فرد في    100يوم/ دعم نقدي قدره 
االسرة من خالل برنامج "سأبقى في املنزل"/ السماح 
بهم   الخاصة  التقاعد  األموال من صناديق  بسحب 

% من الصندوق كجزء  25دوالر أمريكي أو    580حتى  
 .وارئ من الط
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 املنح االجتماعية املستهدفون/ املستفيدون  نوع البرنامج الدولة 

 البرازيل

مساعدات 
اجتماعية/  

تحويالت نقدية  
 وعينية

املوظفون غير الرسميين وال 
يتلقون أي مساعدة حكومية/ 
التالميذ والطالب/ الفئات 
 الضعيفة املعرضة للخطر 

 

الدفع عبر اإلنترنت للتحويل النقدي الشهري بقيمة  
أو    115 لألجور/  60دوالر  األدنى  الحد  من   %230  

لألمه النقدية  دوالر  التحويالت  وزيادة  العازبات  ات 
إلى    25السابقة من   دوالر/ سالت غذائية   60دوالر 

 / املدرسية(  للتغذية  الفيدرالي  )الصندوق  للطالب 
بتعليق قطع   )أنيل( قامت  الكهربائية  الطاقة  وكالة 

 .يوم 90إمداد الطاقة ملدة 
 الدول ذات الدخل دون املتوسط 

 الهند

مساعدات 
اجتماعية/  

تحويالت نقدية  
وعينية/ 
التأمينات  
االجتماعية  
)املعاشات  
واألمن 

 االجتماعي(

كبار السن واألرامل والنساء ذوات  
اإلعاقة واملزارعين/ العمال الفقراء  
وعمال اليومية/ الفقراء/ سكان  
مدينة دلهي/ الفئات الضعيفة في 
املناطق التي تم غلقها )منطقة  

عاية الطفل  بيهار( / طالب مركز ر 
الريفي الذي تم إغالقه بسبب  

الجائحة/ املوظفون/ املؤسسات  
واملشروعات متوسطة الحجم التي 

 موظف 100لديها 

التحويل النقدي من خالل املدفوعات اإللكترونية/ 
قدره   شهري  نقدى  لكل    13مبلغ  أمريكي  دوالر 

دوالر أمريكي    6.50مستفيد/ مساعدة شهرية قدرها  
امرأة   )لكل  نقدى    200معاقة  مبلغ  امرأة(/  مليون 

دوالر أمريكي لكل مزارع/    26.50شهري يقدر بنحو  
تحويل مبلغ نقدى شهري يقدر بنحو ألف روبية لكل  
السكر   قمح/   / )أرز  تشمل  طعام  قسيمة  أسرة/ 
والبقول( توزع على كل فرد/ غداء وعشاء مجاني لكل  
  سكان مدينة دلهي/ وجبات منتصف النهار في والية

دفع   ملدة  75كيراال/   
ً
مقدما الراتب  من  أشهر   %3 

لعالج  جزئية  سحوبات  لالسترداد(/  قابلة  )غير 
صندوق   مساهمات  كورونا/  بفيروس  املصابين 

 .االدخار الشهرية

مساعدات  باكستان 
 اجتماعية 

تأثروا  الذين  األسرة  وأفراد  النساء 
 بالجائحة/ املواطنون الفقراء 

ئ: زيادة املساعدة من  دعم إضافي في حاالت الطوار 
إلى    2 روبية  النقدية    3ألف  املساعدة  روبية/  آالف 

يقل عن   الذي  الدخل  ذات  روبية/   20لألسر  ألف 
البداية   في  واحد  شهر  ملدة  املرافق  فواتير  تأجيل 

 .)قابل للتمديد(

 Provided by authors from Gentilini et al. (2020a, b, c) , ILO (2020) and Mayberry et al. (2020)املصدر:  

( الجدول رقم  الحماية االجتماعية أصبحت    (،4يتضح من  برامج  األ أن  دوات  أحد أهم 

، وبناًء على ذلك فإن الدول  COVID- 19بشكل عام، والسيما أثناء جائحة  األزمات  رئيسية في إدارة  ال

قد قامت بتنفيذ برامج الحماية  األدنى  املتوسط  و ذات الدخل املرتفع والدول ذات الدخل املتوسط  

  الناتجة عن  السلبية  والتداعيات  لنتائجا  للتصدي ملختلف  واجتماعي  االجتماعية كحافز اقتصادي

بمعنى آخر أنه قد تم استخدام برامج ؛  على املدى القصير واملتوسط والطويل  أو الجائحة  ألزمةا

الحماية االجتماعية للسيطرة على التداعيات السلبية للجائحة التي تؤثر بشكل مباشر على الحالة 

 االقتصادية الكلية واملعيشية لألسر واألفراد )برامج الحماية االجتماعية أداة ملواجهة األزمات(. 

ائحة  جالحماية االجتماعية أثناء    ناقش برامج ( الذي  4بناء على معطيات الجدول رقم ) 

COVID- 19  :في عدد من دول العالم، يمكن الخروج بعدد من النتائج، وذلك على النحو التالي 



 -19COVIDجائحة  بالرتكيز على  يف إدارة األزمات    االجتماعية حلماية  ا دور برامج  

 

 
 
 

-15 - 

)أظهر   ▪ رقم  واالقتصادية   (4الجدول  االجتماعية  السمات  اختالف  من  الرغم  على  أنه 

لألزمات بشكل  لتصدى  ل  للدول فقد أصبحت برامج الحماية االجتماعية أداة استراتيجية

خاص COVID-19 لجائحة و   عام  .  بشكل 
ً
الدخل    وتبعا ذات  الدول  معظم  فإن  لذلك 

تقوم في الغالب بالتركيز    ".تشيلي  /اململكة املتحدة  /أملانيا  /إيطاليا  /إسبانيا"املرتفع مثل  

برامجعلى   االستقرار  تنفيذ  لتحقيق  االجتماعية  والتداعيات    اآلثار  ومعالجة  الحماية 

للوباء  السلبية الكلية  املتوسط .  االقتصادية  الدخل  ذات  الدول  قامت   األعلى  بينما 

بالتركيز على تنفيذ برامج    ".باكستان  /الهند   /البرازيل  /بيرو  /تركيا "مثل    األدنى  املتوسط

لتحسينالحماية   الضعيفة خالل    االجتماعية  والفئات  للفقراء  املعيشية   فترةالظروف 

 الجائحة. 

في   ▪  
ً
مهما  

ً
دورا الدولية  واملؤسسات  الحكومية  غير  املنظمات  الحماية  لعبت  برامج  تنفيذ 

". بينما  اإليدز،  اإليبوال"مثل    في فترات سابقة  األوبئة  األزمات الناتجة عناالجتماعية أثناء  

 .COVID- 19الحماية االجتماعية خالل جائحة قامت الحكومات بتنفيذ برامج  

جائحة   ▪ االجتماعية  COVID- 19أدت  الحماية  برامج  تطبيق  نطاق  توسيع  وزيادة    ،إلى 

ثم قامت الدول بعد ذلك بتطبيق استراتيجية    ،تغطية هذه البرامج وخلق برامج جديدة

األغراض االجت  متعددة  "املساعدات  مثل  التغطية  من  مختلفة  أنواع  ماعية،  تتضمن 

معالجة التداعيات السلبية للجائحة على أسواق العمل والعاملين في القطاعات الرسمية  

على  لتغلب  ا  وغير ذلك"، بهدفوغير الرسمية، التحويالت النقدية والعينية وااللكترونية،  

 . COVID-19السلبية الناتجة عن جائحة    ثاراآلعديد من  

   COVID-19  برامج الحماية االجتماعية أثناء جائحة   عملية تنفيذ  اصبحت ▪
ً
  أكثر اعتمادا

، ويتضح ذلك من خالل تحويالت الطوارئ النقدية اإللكترونية، وخط  على التكنولوجيا

 تركيا.  ياملساعدة العيني كما ف

بأنه   ▪ قد يتم استخدام برامج الحماية االجتماعية كأداة لزيادة مرونة  أوضحت الجائحة 

 .  األزمات الناتجة عن األوبئة وغيرهاه القيود املفروضة خالل املجتمع تجا



 فيصل املناور، مىن العلبان 

 

 -16 - 

حماية   ▪ برامج  بتنفيذ  الدول  بعض  جديدةقامت  تستهدف مثل    اجتماعية  التي    تلك 

 .  في الصين )تنوع البرامج، واستحداث برامج جديدة بحسب الحاجة(املهاجرين كما 

األزمات ▪ مواجهة  في  الصحي  النظام  هشاشة  مدى  الجائحة  األوروبي   أظهرت  االتحاد  في 

 .
ً
 وتنظيما

ً
 الذي كان ينظر إليه بأنه األكثر تطورا

أسباب ▪ عن  الجائحة  أثناء    كشفت  االجتماعية  الخدمات  تقديم  في  الدولة  قدرة  ر 
ّ
تعث

 ، والتي تتمثل في اآلتي:األزمات والكوارث

متوقع - وغير  سريع  بشكل  عليها  املعتمد  للموارد  األزمات    استنزاف  أوقات  في 

 والكوارث. 

الحماية   - خدمات  تمويل  في   
ً
ماديا املساهمة  العاملة  القوة  عدد  انخفاض 

ح  
ّ
االجتماعية إما بسبب انخفاض فرص العمل بشكل مفاجئ أو بسبب نزاع مسل

 أو غيرها من األسباب غير االعتيادية. 

إ - يحتاجون  الذين  املواطنين  وعدد  الشرائح  في  ومفاجئ  حاّد  تلقي  ارتفاع  لى 

الخدمات من الدولة، كما في حالة ارتفاع عدد املرض ى في املستشفيات نتيجة  

  .
ً
 لوباء أو مرض معّدي مثال

 غياب خطة وميزانية للطوارئ لدى الدولة ومؤسساتها.   -

والتوصياتاخلامتة ثالثًا:   

جائحة   خالل  االجتماعية  الحماية  لـبرامج  التنفيذي  املوقف  الدراسة  هذه  تستكشف 

COVID-19    ،
ً
تضررا األكثر  البلدان  في  وخاصة  أداة التي   ،  تعد  االجتماعية  الحماية  أن  أظهرت 

ي البلدان ذات الدخل املرتفع، حيث يتم  رئيسية في مواجهة األزمات الناتجة عن األوبئة، السيما ف

الحماية  برامج  فإن  لذلك  متعددة،  واحتياجات  ألغراض  االجتماعية  الحماية  برامج  تنفيذ 

قدرة  تعزيز  من  السياسات  تمكن صانعي  أن  شأنها  ومن  باملرونة  تتسم  أدوات  تعتبر  االجتماعية 

 .  ستقبليةاملاملجتمع على الصمود و املرونة في مواجهة مختلف الصدمات  
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في  السياسات  صانعي  إلحاطة  تعتبر ضرورية  الدراسة  هذه  نتائج  فإن  ذلك،  على  وبناء 

وذلك إلدراج مثل هذه البرامج في خطط ، البلدان التي تفتقر إلى برامج الحماية االجتماعية الفعالة

األزمات   إدارة  عملية  وفعالية  كفاءة  لتحسين  بهم  الخاصة  االجتماعية  في الحماية  املختلفة 

مكن هذه  .املستقبل
ُ
من السياسات في الدول ذات الدخل املنخفض   النتائج صانعيكما يمكن أن ت

أو   الحكومية  غير  املنظمات  تطبقها  التي  االجتماعية  الحماية  برامج  على  الرسمي  الطابع  إضفاء 

في تحسين مستوى تضمينها في نظام الحماية االجتماعية العامة على سبيل املثال، وهذا قد يساهم  

 كفاءة وفعالية عملية مساعد الفئات الضعيفة خالل األزمات املستقبلية املختلفة.  

 في تبني مختلف االستراتيجيات الشاملة  
ً
كما يالحظ من خالل الدراسة أن هناك نقصا

لبية تنفيذ للتغلب على اآلثار السال املرتبطة بالحماية االجتماعية في كثير من الدول في جانب عملية  

سياس بتخطيط  تقوم  أن  املنظمات  لهذه  ماسة  حاجة  هناك  فإن  لذلك  الحماية    اتللجائحة، 

 إدارة األزمات في املستقبل. مختلف القدرات في مجال االجتماعية لتحسين  

التي تم مالحظتها من خالل هذه    النتائج وبناء على ما سبق، يمكن الخروج بمجموعة من  

عديد   فحص  تناولت  التي  أثناء الدراسة  االجتماعية  الحماية  برامج  ناقشت  التي  الدراسات  من 

 ، وذلك على النحو التالي:COVID- 19جائحة 

الحماية االجتماعية هي حيز التفاعل األوثق بين الحكومات وشعوبها، فقدرة الحكومات   ▪

ثقة الناس   تساهم بشكل كبير في كسبعلى توفير املساعدة الكافية وفي الوقت املناسب 

  م التضامن االجتماعي يتعزز روابطها مع املواطنين، وتدع ا، وذلك من خالل  بها وبمؤسساته

" مشاريع  خالل  الصحيمن  والتأمين  االجتماعي،  الصحية،   ،التأمين  الرعاية    وخدمات 

 ."واملساعدة االجتماعية، والسجالت املتكاملة، ونظم الحوكمة

الغالب تواجه الحكومات   ▪  شديدة على مساعيها لوضع سياسيات إلصالح نظم    في 
ً
قيودا

معالجة إلى  ناحية،  من  تسعى،  فهي  االجتماعية.  مجال    الحماية  في  املتعددة  الثغرات 

الحماية، والسيما املتعلقة بالفقراء والفئات السكانية الضعيفة، وإدماج ومواءمة البرامج  

 
ً
. ومن جهة أخرى، تتسبب الضغوط املالية والدعوات إلى تصحيح األوضاع  املجزأة سابقا

التغطية على نطاق واسع   بما فيه  املالية بالحد من قدرة الحكومات على توسيع شبكة 
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نحو    منظموفـي حيـن يؤدي نهج  ة،  الكفاية ليضمن الفعالية في تغطية أوسع شرائح ممكن

   الحمايـة االجتماعية إلى مزيد من الكفاءة،
ً
في سـياق التخفيف من دعم الطاقـة    وخصوصـا

. كما  املكلف أو التخلص منه  
ً
أن نسـبة ضئيلة للغاية من  عديد من الدراسات  أظهرت  كليا

 ،  نحو البرامج االجتماعية األخرى   " تم توجيهها فوراتالو "هذه  
ً
عـن االفتقـار    وكشـفت أيضا

إلى البيانات الالزمة إلجراء رصد فعـال للنفقات االجتماعية، وعن الحاجـة إلـى إقامة نظم  

 رصد مالئمة داخل وزارات املالية.

مستويات  ▪ يحدد  ما  كبيرة.  بأهمية  التفاصيل  تكتس ي  القيود،  هذه  ضوء  وقنوات    في 

التي تترجم إلى   السياساتالتضامن والعدالة وإعادة توزيع الدخل في املجتمع هو خيارات  

خصائص تقنية، على غرار صيغة املساهمة في نظم التأمين االجتماعي وما يتأتى منها من  

التي توفرها نظم الرعاية الصحية، وصيغة االستهداف،   املستحقات  منافع، ومجموعة 

وتحديد هذه الخصائص يرتكز على الخيارات الوطنية بشأن  ،  النقدية  وحجم التحويالت

طبيعة الفقر وتعريفه في املجتمع؛ ومستوى الفقر أو الهشاشة الذي يطلق آليات الدعم  

؛ وتوزيع املوارد واإليرادات وإعادة توزيعها بين فئات الدخل، والعاملين في القطاع  يالحكوم

النظامي، وغير  النظامي  العمرية  االقتصادي  الفئات  و ومختلف  البلدان  .  تستكشف 

منظور متعدد   خالل عملية تقييم قائمة على  الفقر من مستوى النامية في الوقت الراهن 

حيث  األبعاد الحالية  ،  الصيغ  مستوى    للتقييمتتضمن  لقياس  املباشرة  غير  بوسائل 

عد  وفق  الدخل إلى    يدةأبعاد  نوعمستوى  تشير  غرار  على  والهشاشة،  السكن،    الفقر 

سوق العمل وأنماط  ب ة ذلكوعالق ، املعيشية، ومستوى  وامتالك األصول، وحجم األسرة 

الصيغ ال تشمل كافة أبعاد الرفاه، كالتغذية والوصول إلى التعليم  هذه  االستهالك. ولكن 

املياه  إلى  والوصول  الصحية،  الرعاية  الصحي  النظيفة  وخدمات  الصرف  ، وخدمات 

يستبعد   ال  األوسع  الرفاه  منظور  أو  األضيق  القدرات  منظور  من  الفقر  واستكشاف 

ولو  أحدهما اآلخر. فكل من النهجين يمكن استخدامه لتوجيه نظم املعلومات املتكاملة،  

الهشاشة  بطرق   و/أو  الفقر  ونوع  مستوى  تحديد  أما  مرتبطان مختلفة.  الدعم  ب  وهما 

 بمسألة    يماعية، فهالعام من خالل نظام الحماية االجت
ً
  السياسات خيار  مرتبطة أساسا

. فقد ال يكون بعض الناس فقراء من حيث الدخل وفقا للتعريف األضيق، غير  ةوطنيال
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أنهم معرضون للمخاطر من حيث قدرتهم على بناء رأس املال البشري أو الحفاظ عليه.  

حول البلدان من الدعم  وفيما تت ،  وقد يحتاج آخرون إلى الدعم املالي في تعليم أطفالهم

 
ً
تميل    الشامل للسلع إلى التحويالت النقدية املشروطة وفق منهج االستهداف، فهي أيضا

إلى إضفاء طابع شامل على التأمين االجتماعي القائم على االشتراكات، بما في ذلك التأمين  

أسس   على  قبل  من  مغطاة  غير  مجموعات  ليشمل  نطاقه  توسيع  عبر  وذلك  الصحي، 

بالتأمين  مدعوم الضعيفة  الفئات  شمول  نطاق  توسيع  يحسن  قد   .
ً
جزئيا أو   

ً
كليا ة 

إليه نظم الحماية االجتماعية واستدامتها، ومع    ستؤولاالجتماعي من القدرة على توقع ما  

 ما يأن القدرة على التوقع كثير 
ً
ويتطلب أيضا    ، ستخف بها، إال أنها في الواقع بالغة األهميةا

أمو  باستدامة  االجتماعي  التكفل  التأمين  االستحقاقات. هذه  و ال  في صيغ  النظر  إعادة 

رسم مالمح أثر أموال التأمين االجتماعي املتمثل في إعادة توزيع الدخل،  تالتفاصيل هي ما  

والتصدي   وتأثير االستحقاقات واإلعانات على الوقاية من الفقر وزيادة القدرات البشرية 

 للصدمات.

مالمح اإلصالحات، ال يقل عنها أهمية دور   فيه سات الوطنيةترسم السيا الوقت الذيفي  ▪

، حيث بذلت غالبية الدولة  لتحقيق اآلثار املنشودة منها  ها الحكومات املحلية في إنجاح

 نحو إرساء قواعد الالمركزية والحكم املحلي فيها،  
ً
فاملستوى املحلي يجب  النامية جهودا

ية في سياق السياسة االجتماعية األوسع.  أن يكون أحد مكونات نظم الحماية االجتماع

أن   إال  الفقر،  حدة  من  التخفيف  في  ذاتها،  بحد  النقدية،  التحويالت  تكفي  ولربما 

من   واسعة  مجموعة  مع  ترتبط  أن  يجب  الفقر  دائرة  من  الناس  إخراج  في  املساعدة 

حفاظ على  الخدمات االجتماعية، كبرامج التنمية الريفية واالستثمار الزراعي، ومشاريع ال

البيئة، وتحسين جودة خدمات ومرافق التعليم والرعاية الصحية املحلية، باإلضافة إلى 

وتعد نظم الحماية االجتماعية أحد أهم ركائز هذه التدخالت  الفعالة،  برامج سوق العمل  

املحلية املنسقة واملترابطة، إال أن ضمان استدامة قدرة هذه النظم قد يقتض ي تجنب  

 داف إنمائية تتخطى تأمين الدخل والرعاية الصحية. إثقالها بأه 
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بلد، وهي   ▪ في كل  اجتماعي صريح أو ضمني  اعتبار نظم الحماية االجتماعية عقد  يمكن 

ونطاقه،   طبيعته  حيث  من  االجتماعي  التضامن  بشأن  االجتماعية  الخيارات  تجسد 

التفاعل وطيد بين نظم    . كما أنوكيفية تفاعله مع اعتبارات االقتصاد السياس ي األوسع

األخرى  واالقتصادية  االجتماعية  والقطاعات  االجتماعية  العمل"  الحماية  ،  كأسواق 

وسياسات اإلسكان والبيئات الحضرية، والسياسات  ، ونظم التعليم، والسياسات املالية

إصالح الحماية االجتماعية    عملية  االجتماعية واالقتصادية بشكل عام. ولذا ينبغي تناول 

 .الناحية الفنية، عالوة على منظور السياسة االجتماعية األوسعمن  

تساهم في تحسين كفاءة  قد  التي    التوصيات، يمكن إطالق عدد من  ما تم تناولهوبناء على  

 وفعالية برامج الحماية االجتماعية، وذلك على النحو التالي:

في   ▪ االجتماعية  الحماية  على  الحصول  في  الجميع  حق  والسياسات  تكريس  الدساتير 

م الحماية  
ُ
ظ

ُ
والتشريعات، كحق غير قابل للتصرف يضمن املشاركة واملساءلة في إدارة ن

 . االجتماعية

الجمع بين الحقوق والتأمين االجتماعي واملساعدة االجتماعية ضمن حزمة واحدة في إطار   ▪

ملخاطر، والحد من  أوسع للسياسة االجتماعية يهدف إلى إعادة توزيع الثروات، ومواجهة ا 

 . الفقر وزيادة االستثمار

على   ▪ املبنية  االجتماعية  للحماية  التقليدية  املقاربة  ُيعرف    ات"املساعد"استبدال  وما 

بشبكات األمان االجتماعي، باستراتيجية متكاملة للحماية االجتماعية مبنية على مفهوم  

ا  الحماية  تأمين  إلى  الرامية  فالسياسات والبرامج  تنجح  التنمية.  أن  يمكن  الجتماعية ال 

وتستوفي شروط االستدامة ما لم تعالج العوامل الهيكلية واألسباب الجذرية للفقر وعدم  

 .املساواة

ومستدامة،   ▪ شاملة  اقتصادية  استراتيجيات  مع  التغييرات  هذه  تترافق  أن  ينبغي 

عّد وإصالحات في الحكم تنطلق من مبادئ املساواة واإلنصاف والحقوق واملشاركة ا
ُ
لتي ت

.  أساس العدالة االجتماعية 
ً
 في الدول النامية واألقل نموا

ً
 خصوصا
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توسيع الحّيز املالي للحماية االجتماعية باتخاذ تدابير تستوفي شروط االستدامة املالية ،   ▪

    .لتمويلعملية اواختيار النظام املناسب ل

التغطية   ▪ بتأمين  االجتماعية  الحماية  نطاق  واستكمالها  توسيع  للجميع،   
ً
تدريجيا

للدخل   الكافي  الدعم  على  املحتاجين  جميع  حصول  يضمن  بما  إضافية،  بمستحقات 

 . وخدمات التعليم والرعاية الصحية

خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإفساح املجال ملشاركة املواطنين، وتوطيد   ▪

نة واملسؤولية
َ
 ماعية. ، لدعم برامج الحماية االجت حس املواط

تفعيل مسؤولية الدولة في تمويل الخدمات االجتماعية، وتوفيرها، وإدارتها، وفي تنظيم   ▪

 الخدمات االجتماعية التي تقدمها الجهات غير الحكومية، لضمان جودتها، وإتاحتها.  

تصميم صناديق التأمين االجتماعي على نحو يولي األولوية لدعم احتياجات الناس بقدر   ▪

الستدا  يفعل  الفئات  ما  تشكل  حيث  الصناديق،  واملؤسسات  ممة  الدخل  نخفضة 

الصغيرة في القطاع االقتصادي غير النظامي القسم األكبر من القوى العاملة في عديد  

تستفيد  وقدرة هذه الفئات على املساهمة في التأمين االجتماعي ضعيفة، وما    ،من البلدان

الكفاف   مستوى  إلى  يصل  ال  قد  التقاعد  معاشات  اإلصالحات  من  غاية  انحصرت  إذا 

الرئيسية في تحقيق صناديق التأمين االجتماعي لالكتفاء الذاتي. وبما أن الحكومات تميل  

   "تعميم"نحو  
ً
جزئيا مدعوم،  أساس  على  االجتماعي     التأمين 

ً
كليا صيغة  أو  ستشكل   ،

ضمان   على  القدرة  الصحية  الرعاية  حزم  وتكوين  التعويض  ومعدالت  االستحقاقات 

دورة  القد مدى  على  املخاطر  من  التخفيف  على  وقدرتها  االستحقاقات،  توقع  على  رة 

الفقر في  الوقوع  في  ،  الحياة، والحيلولة دون  املتمثل  املزدوج  للتحدي  ويتطلب التصدي 

 
ً
 . مبتكرة  توسيع نطاق التأمين االجتماعي مع ضمان استدامة صناديق التأمين حلوال

ت ▪ التي  السياسات  بين  التكامل  االجتماعيةتحسين  واملساعدة  االجتماعي  التأمين  ،  نظم 

حيث تضطلع حكومات عديدة، بتوسيع نطاق ما لديها من نظم للتحويالت النقدية وحزم  

القطاع   في  العاملين  السكان  من  الضعيفة  الفئات  لتغطي  األساسية  الصحية  للرعاية 
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ها عن السعي إلى  غير أن هذه الخدمات قد تثني املستفيدين من  ، االقتصادي غير النظامي

الحصول إلى عقود عمل في القطاع النظامي وعن التسجيل في برامج التأمين االجتماعي،  

ألن االستحقاقات التي تحصل عليها الفئات ذات الدخل املنخفض من صناديق معاشات  

النقدية التحويالت  برامج  تقدمها  التي  تلك   عن 
ً
كثيرا تختلف  يلزم    ، التقاعد قد ال  وقد 

ال الظروف  تحسين  في  الناس  لدعم  هاتين  االجتماعية  الحماية  ركيزتي  بين  تكامل 

املتقلبة التأمين االجتماعي    ،االقتصادية  بين  العالقة  إدارة  في  الدقة  إلى  الحاجة  وتتزايد 

االجتماعي فجوة    ةواملساعدة  سد  في  نجاحات  الحكومة  فيها  تحرز  التي  السياقات  في 

 .التغطية

م  ▪ الكافي  القدر  تحقيق  املساعدة  ضمان  برامج  من  املستفيدين  اختيار  في  املرونة  ن 

القطاع  االجتماعي وفي  العمل بشكل عام  أسواق  النظامية، حيث تشهد  الدول    غير  في 

هو    في هذه الحالة  األمثل  واإلجراء  مع تحول الدورات االقتصاديةالنامية تقلبات شديدة  

أن تؤدي نظم الحماية االجتماعية وظيفتها كعامل لالستقرار في حياة الناس، أي كمصدر  

للدعم في حال الصدمات االقتصادية أو غيرها من صدمات دورة الحياة. ولذلك يتعين  

وتقديم   الحاجة،  وقت  في  األشخاص  لتسجيل  وتكييفها  بانتظام  الدعم  نظم  تحديث 

 .ى االعتماد على الذاتالدعم لهم الستعادة قدرتهم عل

ركائز   ▪ إلى  يستند  تقييم  إجراء  ومتينةضمان  االجتماعية    قوية  الحماية  بين  للتفاعل 

تتفاعل برامج التأمين االجتماعي )كمستوى االشتراكات، وحصة  مل،  وسياسات سوق الع

كل من أصحاب العمل واملوظفين من دفعها، وسن التقاعد، وصيغة املنافع( مع حوافز  

العملاملشاركي )أصحاب  العمل  سوق  في  املحتملة  ،  ن  التجزئة  أن  كما   إلىوالعاملون(. 

يتح   لم  إذا  العمل  سوق  ضمن  التنقل  على  القدرة  من  يحد  قد  مختلفة  تأمين  خطط 

  إصالح   إطار للمنافع أن تتنقل مع مستحقيها. فيجب تقييم هذين العاملين، وغيرهما، في  

 . الحماية االجتماعية  برامج

  عقد تشجع الحكومات على  من خالل    الهادف بين الجهات صاحبة املصلحة ضمان الحوار   ▪

االجتماعية   الخيارات  ملناقشة  بها،  االستمرار  أو  الوطنية،  االجتماعية  الحوارات 
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أثناء  واملفضاالت منها  مناص  ال     التي 
ً
قدما يضمن    املض ي  بما  الشمول،  تحسين  نحو 

والتماس والتضامن  الحياة،  فرص  توزيع  في  املجتمعاإلنصاف  في  بدعمك  والقيام   ،  

لضمان   الوطنية  املجتمعالخيارات  أفراد  وقبولهم    معرفة  االجتماعية،  الحماية  بآليات 

  الحكومة بتوزيع املسؤوليات والحقوق على الصعيدين الفردي والجماعي، وثقتهم بقدرات  

 .ومؤسساتها املعنية وقابليتها لالستدامة

 من معايير  إدخال عامل الطوارئ ضمن سياسات الحم ▪
ً
اية االجتماعية، وهو يعتبر واحدا

وقد تختلف استراتيجيات وأساليب إدخال برامج الطوارئ ضمن أنظمة  ، نضوج األنظمة

 الحماية االجتماعية والتي بدورها تضمن تأمين تغطية الحاجات خالل األزمات والكوارث.  
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 املالحق
 (: األهداف اإلنمائية لأللفية والغايات1ملحق رقم ) 

 الغاية الهدف 

إلى   -1 والجوع  املدقع  الفقر  تخفيض 
 2015النصف بحلول عام 

 تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر وربع   :1الغاية 
 .2015تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف حتى العام  :2الغاية 

إتمام مرحلة كفالة تمكن األطفال في كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث، من    :3الغاية   تحقيق تعميم التعليم االبتدائي  -2
      2015التعليم االبتدائي، بحلول عام 

أن يكون ذلك  إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي ويفضل    :4الغاية   تعزيز املساواة بين الجنسين  -3
 . 2015التعليم في موعد ال يتجاوز عام ، وبالنسبة لجميع مراحل  2005بحلول عام 

الفترة ما : تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في 5الغاية   تخفيض معدل وفيات األطفال  -4
 2015و  1990بين 

 .2015تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع حتى العام   :6الغاية  تحسين صحة األمهات -5

املناعة   -6 نقص  فيروس  مكافحة 
من  وغيرهما  واملالريا  البشرية/اإليدز 

 األمراض 

عام  :  7لغاية  ا بحلول  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  انتشار  وبدء    2015وقف 
 انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ. 

عام    :8الغاية   بحلول  الرئيسية  األمراض  من  وغيرها  املالريا  انتشار  وبدء    2015وقف 
 .انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ 

القطرية    :9الغاية     البيئية كفالة االستدامة -7 والبرامج  السياسات  في  املستدامة  التنمية  مبادئ  وانحسار إدماج 
 فقدان املوارد البيئية. 

على    :10الغاية   باستمرار  الحصول  يمكنهم  ال  الذين  األشخاص  نسبة  مياه  تخفيض 
 .2015النصف بحلول عام الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي األساسية إلى 

مليون من   100ملعيشة ما ال يقل عن    2020تحقيق تحسين كبير بحلول عام    :11غاية  ال
 سكان األحياء الفقيرة.  

 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  -8
  

بالقواعد والقابلية املض ي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاح والتقيد  :  12الغاية  
 للتنبؤ به وعدم التمييز.

 معالجة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا. :13الغاية 
الجزرية معالجة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول  :  14الغاية  

 الصغيرة النامية.
 املعالجة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية.  :14الغاية 
الصيدال   :15الغاية   املستحضرات  شركات  مع  العقاقير  التعاون  إلتاحة  األساسية نية 

 بأسعار ميسورة في البلدان النامية
وبخاصة التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة،    :16الغاية  

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 (.  2015،  2000املصدر: بناء على بيانات تم تجميعها من تقارير األمم املتحدة )
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 2030أهداف التنمية املستدامة  :(2ملحق رقم ) 

 م  الهدف  التفصيل 

 1 القضاء على الفقر  .2030إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان بحلول العام 

 2 القضاء على الجوع  التغذية وتعزيز الزراعة املستدامةإنهاء الجوع، تحقيق األمن الغذائي وتحسين 

 ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع األعمار
الصحة الجيدة  

 والرفاه
3 

 4 التعليم الجيد  ضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر للجميع

 5 املساواة بين الجنسين النساء والفتياتتحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين جميع 

 ضمان الوفرة واإلدارة املستدامة للمياه والصحة للكل
املياه النظيفة  

 والنظافة الصحية
6 

ضـــــــــــــمــان الحصـــــــــــــول على الطــاقــة الحــديثــة بــأســـــــــــــعــار معقولــة والتي يمكن االعتمــاد عليهــا 
 واملستدامة للجميع

طاقة نظيفة وبأسعار  
 معقولة 

7 

النمو االقتصـادي النامي والشـامل واملسـتدام والتوظيف الكامل واملنتج باإلضـافة تعزيز  
 إلى عمل الئق للجميع

العمل الالئق ونمو 
 االقتصاد 

8 

 بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام وتعزيز االبتكار
 واالبتكار الصناعة 

 والهياكل األساسية 
9 

 املساواة في داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض.تقليل عدم 
  

الحد من أوجه عدم  
 املساواة

10 

 جعل املدن واملستوطنات اإلنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة
مدن ومجتمعات 
 محلية مستدامة 

11 

 ضمان االستهالك املستدام وأنماط اإلنتاج
واإلنتاج  االستهالك

 املسؤوالن 
12 

 13 العمل املناخي التصرف العاجل ملكافحة التغير املناخي وتأثيراته

حافظ واملستدام للمحيطات والبحار واملوارد البحرية للتنمية املستدامة
ُ
 14 الحياة تحت املاء  االستخدام امل

اإليكولوجيـة األرضـــــــــــــيـة، إدارة حمـاية واســـــــــــــتعـادة وتعزيز االســـــــــــــتخـدام املســـــــــــــتـدام للنظم 
الغابات بصـــورة مســـتدامة ومكافحة التصـــحر ووقف تدهور األراضـــ ي واســـتعادتها ووقف  

 فقدان التنوع البيولوجي
 15 الحياة في البر 

ســــــاملة والشــــــاملة للتنمية املســــــتدامة، وتوفير الحصــــــول على العدالة 
ُ
تعزيز الجمعيات امل

 وقابلة للمحاسبة وشاملة على كافة املستوياتللجميع وبناء مؤسسات فعالة 
السالم والعدل  

 واملؤسسات القوية 
16 

 تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العاملية للتنمية املستدامة
عقد شراكات لتحقيق  

 األهداف 
17 

 املصدر: جدول مركب بناء على بيانات تم تجميعها من موقع األمم املتحدة ألهداف التنمية املستدامة.  
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التنمية املستدامة ضمن ثالثة مضامين، الجانب االجتماعي فيها بارز بأوجه مباشرة (: توزيع أهداف 3ملحق رقم ) 
 وغير مباشرة 

 املصدر: جدول مركب بناء على بيانات تم تجميعها من موقع األمم املتحدة ألهداف التنمية املستدامة.      

1  القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. التوزيع العادل لثمار   

 النمو )التضميني( 

Inclusiveness 
 2 وتعزيز الزراعة املستدامة. القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي وتحسين التغذية 

 3 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار. 

 4 ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.

 5 تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. 

النمو   واملنتجة،  تعزيز  الكاملة  والعمالة  واملستدام  للجميع  والشامل  املطرد  االقتصادي 

 وتوفير العمل الالئق للجميع. 

8 

 10 الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها. 

 16 إقامة مجتمعات مساملة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة. 

 االستدامة  6 الصحي وإدارتها إدارة مستدامة.ضمان توفر املياه وخدمات الصرف 

Sustainability 
 7 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة.

 12 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.

 13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير املناخ وآثاره. 

البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية   والبحار واملواردحفظ املحيطات  

 املستدامة.

14 

وإدارة   مستدام،  نحو  على  استخدامها  وتعزيز  وترميمها  البرية  اإليكولوجية  النظم  حماية 

مساره،   وعكس  األراض ي  تدهور  ووقف  التصحر،  ومكافحة  مستدام،  نحو  على  الغابات 

 فقدان التنوع البيولوجي.ووقف 

15 

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، وتشجيع  

 االبتكار. 

 املنعة 9

 Resiliency 

 11 جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
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            د. و�ضاح رّزاق

العربية احلالة  دويل:  اأم  اإقليمي  اإقت�ضادي  اإندماج       -  37
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجية البينية  التجارة       -  38
                 اإعداد: د. وليد عبدمواله

النا�ضئة باالأ�ضواق  خا�ضة  اعتبارات  والتقلب  التقييم  املالية  االأ�ضواق  تطوير       -  39
                  اإعداد: اأ. اآالن بيفاين

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  التنموية  التجربة  تقييم       -  40
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجي التعاون  جمل�ص  دول  بنوك  كفاءة  قيا�ص       -  41
                  اإعداد: د. اإبراهيم اأونور
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العربية الدول  اإىل  الداخل  املبا�ضر  االأجنبي  اال�ضتثمار  ددات  حمحُ      -  42
                  اإعداد: د .وليد عبد مواله

العربية الدول  يف  والنمو   الب�ضري   املال  راأ�ص       -  43
                  اإعداد: د . بلقا�ضم العبا�ص

             د. و�ضاح رزاق

تنمويًا؟ متقدمة  بلدان  اإىل  النامية  البلدان  اأغلب  تتحول  مل  ملاذا       -  44
                  اإعداد: د . اأحمد الكواز

العربية البلدان  يف  املتعلمني  بطالة  مع�ضلة  حل  حول      -  45
                  اإعداد: د . ح�ضني الطالفحه

�ضجل التطورات املوؤ�ض�ضية يف الدول العربية     -  46
                  اإعداد: د . ح�ضني الطالفحه

امل�ضوؤولية االجتماعية وم�ضاهمة القطاع اخلا�ص يف التنمية     -  47
                 اإعداد: د . وليد عبدمواله

البيئة اال�ضتثمارية ومعوقات منو املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة:   حالة دولة الكويت     -  48
                 اإعداد: د . ايهاب مقابله

التدريب اأثناء اخلدمة ل�ضاغلي الوظيفة العامة: درا�ضة حالة لواقع التجربة الكويتية    -  49
                 اإعداد: د . فهد الف�ضالة

التكامل االقت�ضادي: اآليات تعزيز التعاون االقت�ضادي العربي    -  50
                اإعداد: د . نواف اأبو �ضمالة

وكاالت الت�ضنيف االئتماين: عر�ص وتقييم   -  51
                 اإعداد: د . اأحمد الكواز

-  درا�ضة حتليلية الأبعاد التحديات التي تواجه امل�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة   52
             ودور موؤ�ض�ضات الدعم الفني

                 اإعداد: د . اإيهاب مقابله

-  واقع املخاطر االإجتماعية يف اجلمهورية اليمنية  53
                 اإعداد: د . حممد باطويح        د. في�ضل املناور

ً
-  جتارب تنموية رائدة - ماليزيا منوذجا  54

                 اإعداد:  د. في�ضل املناور        د .عبداحلليم �ضاهني
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55 - Small and Medium Enterprises in Lebanon: Obstacles and Future Perspectives                       
       Issue: Omar Malaeb

-  موؤ�ضرات تقييم االآثار االقت�ضادية واالجتماعية للم�ضروعات ال�ضغرى وال�ضغرية واملتو�ضطة واخلدمات املقدمة لها  56
                 اإعداد:  د. اإيهاب مقابله

-  بناء القدرات املوؤ�ض�ضية للوحدات املحلية  57
                 اإعداد:  د. في�ضل املناور

            اأ. منى العلبان

-  الدور التنموي لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف �ضوء املمار�ضات الدولية الرائدة: متطلب التحول الهيكلي   58
              القت�ضادات الدول العربية

                 اإعداد:  د. نواف اأبو �ضماله

-  التجربة املاليزية يف اإدارة االأزمات: مقاربة يف االقت�ضاد ال�ضيا�ضي  59
                 اإعداد:  د. في�ضل املناور

            اأ. منى العلبان 

-  تطّور االإنتاجية وم�ضاهمتها يف النمو االإقت�ضادي لدول جمل�ص التعاون اخلليجي  60
                 اإعداد:  د. حممد لزعر

-  تطوير املوؤ�ض�ضات العربية من منظور اقت�ضاد املعرفة   61
                 اإعداد:  د. علـم الديـن بانقـا

            د. حممد عمر باطويح

-  االإ�ضالح االإداري مدخاًل لت�ضويب امل�ضار التنموي : جتارب دولية  62
                 اإعداد:  اأ. عمر مالعب

-  خماطر الهجمات االلكرتونية )ال�ضيربانية( واآثارها االقت�ضادية: درا�ضة حالة دول جمل�ص   63
            التعاون اخلليجي

                 اإعداد:  د. علم الدين بانقا

-  درا�ضة حتليلية ل�ضيا�ضات واآليات تنمية قطاع امل�ضروعات املتناهية ال�ضغر وال�ضغرية واملتو�ضطة:   64
               حالة اململكة االأردنية الها�ضمية

                 اإعداد:  د. اإيهاب مقابله
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-  الدوافع واالحتياجات املهنية ح�ضب مدركات املتدربني امل�ضاركني يف الربامج التدريبية باملعهد العربي للتخطيط  65
                 اإعداد:  د. فهد الف�ضالة

-  اأهمية تطوير مناهج واأ�ضاليب التعليم والتعّلم بالن�ضبة للعملية التنموية - مع الرتكيز على منهج مونتي�ضوري  66
                 اإعداد:  اأ. نبيله بيد�ص

-  دور موؤ�ض�ضات العمل العربي امل�ضرتك واملوؤ�ض�ضات االإمنائية والتمويلية العربية يف احلد من الفقر متعدد    67
             االأبعاد يف الدول العربية - نظرة حتليلية

                 اإعداد:  د. نواف اأبو �ضماله

-  موؤ�ضرات تقييم اأداء موؤ�ض�ضات التمويل االأ�ضغر: درا�ضة تطبيقية حلالة املوؤ�ض�ضة الفل�ضطينية لالإقرا�ص     68
             والتنمية “ فاتن”

                 اإعداد:  اأ.د. اإيهاب مقابله

                              اأ. حممد عواوده

-  تقييم فعالية تطبيقات �ضيا�ضات �ضوق العمل الن�ضطة وغري الن�ضطة يف الدول العربية: اإ�ضقاطات على تداعيات  69
             اأزمة كوفيد - 19 على اأ�ضواق العمل

                 اإعداد:  د. حممد عمر باطويح

                              اأ. مرمي بوزبر

-  العدالة االجتماعية كمدخل لتحقيق التنمية: درا�ضة يف ال�ضياق العربي املقارن مع اال�ضتئنا�ص بالتجربة املاليزية  70
                 اإعداد:   اأ. اإ�ضماعيل قادير

                           

71 - The Importance of Arab Parents’ Perspective in Shaping and Developing ECE 
           Methodologies to Increase Economical Efficiency and Social Consistency: 
           The Montessori Method of Education
                      
              Issue: Nourhan Zehnie

فعالية دور �ضيا�ضات �ضوق العمل يف الدول العربية: اإ�ضقاطات على تداعيات اأزمة كوفيد - 19  -  72
                 اإعداد:   د. نواف اأبو �ضماله

االقت�ضادي الفكر  يف  والتنمية  النمو  لنظريات  التاريخي  التطور   -  73
                 اإعداد: د. عبد احلليم �ضاهني

اليابانية التجربة  على  الرتكيز  مع  العام  القطاع  يف  ال�ضاملة  اجلودة  اإدارة  تطبيق  متطلبات   -  74
                 اإعداد: اأ.د. في�ضل املناور

                             د. منى العلبان

                             اأ. عبداهلل الدويلة
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االآراء الواردة يف هذا االإ�ضدار تعرب عن راأي املوؤلف ولي�ص عن راأي املعهد

والبيانات والتمويل  التخطيط  فجوة  العربية:  الدول  يف  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف   -  75
                 اإعداد: اأ.د. وليد عبدمواله






