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 ملخص تنفيذي
 

ي برامج هناك حاجة ماسة إل 
 
ي الالدول العربية الحماية الجتماعية ف

نر
اعاتتمر بحالت  اع والمتأثرة بالب   من آثار لتخفيف ل، ليس فقط الب  

اعات ي إلجهاض نشوء رصاعات مستقبلية، ولكن الب  
ي تمر الدول . تعان 

النر
اع  اعو بحالت الب   البنية تدمب  معدلت الفقر و تزايد من  اتالمتأثرة بالب  

أنظمة قدرة  يضغط عل، مما والفتقار إل التماسك الجتماعي التحتية 
 اية الجتماعية القائمة. الرع
 
ي دول عربية مختارة  برامجتحليل  إن

ي ثمان 
 
تمر الحماية الجتماعية ف

اعات و  بحالت نزاع ي الندماج من منظور ممتأثرة بالب  
 
ساهمتها ف

كة. يحدد  تهميش أي أحد""عدم الجتماعي و ا من التحديات المشبر
ً
عدد

اتيجية طويلة أنظمة الحماية الجتماعية تفتقر إزالت  حيث ما  ل اسبر
، ل ية جسيمةهناك أخطاء استهدافكما أن .  األجل متماسكة ومتكاملة

ي حالة دعم األسعار الذي 
 
غب  الفقراء بشكل غب  منه  يستفيد سيما ف

التنسيق داخل المؤسسات الحكومية والجهات ضعف متناسب. يقلل 
 ة الجتماعيةمن تأثب  برامج الحماي ، وفيما بينها،الفاعلة غب  الحكومية

. عالج عدد من البلدان فجوات التغطية المتعلقة بالالجئي   وكفاءتها 

دين داخليً  ا من خالل برامج مخصصة يدعمها بشكل رئيشي والمشر
ا و . الجهات المانحة الدولي مجتمع  ً ندرة األبحاث والمعلومات تعد ، أخب 

ي 
 
ي تمر باحول تأثب  سياسات الحماية الجتماعية ف

اع البلدان النر ي لب  
 
ف

ا 
ً
ك  المنطقة تحدًيا مشبر

ً
 . وجسيما

 
ي ضوء 

 
التحليل، يوىص بمجموعة من اإلجراءات السياسية لتحقيق هذا ف

 .حماية اجتماعية فعالة ومرنة برامج
 

 :توصيات إل الدول العربية
 

  احتياطات، مع نذار المبكر وخطط إدارة األزماتتطوير أنظمة اإل 
 ؛طوارئال ت جاهزة للتعامل مع حال 
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  ة طويلة األجل ومستدامة ومرنة للحماية الجتماعيرامج بتصميم
ي 
، مع تحديد واضح ألدوار مختلف تستند إل توافق اآلراء الوطن 

ومنها ، الستجابة للصدماتتدابب  تضمي   الجهات الفاعلة. يجب 
امج الطارئة وإرفاق، التعديالت التصميمية ، باألنظمة القائمة البر

ي وال
 ؛رأسي والتوسع األففر

 

    وتقليل أخطاء نطاق التغطية تعديل آليات الستهداف لتحسي
 ؛الستهداف

 

 امج الجتم اكاتإعادة تقييم نوع البر ، اعية غب  القائمة عل الشبر
وطة إل برامج غب  المشر النقدية  اإلعاناتخاصة بالنظر إل نسبة 

 ؛النقد مقابل العمل
 

 ج فة التقريبية لكل برنامإطار مالي واضح يحدد التكل أن يكون هناك
، إل جانب رسم خرائط تفصيلية للحماية الجتماعية بشكل مستمر 

 للموارد المالية الالزمة. 
 

ي وجود ، مع توصيات إل الدول العربية
جامعة الدول قوي من دور تنسيفر
 العربية ووكالت األمم المتحدة ذات الصلة: 

 
    لية من أجل تلبية الحماية الجتماعية الحابرامج توسيع وتحسي

وح، دين داخليً احتياجات الالجئي   والمشر  ا. يجب أن يكون الب  
ي والداخلي   ؛ة الحماية الجتماعيةمن أنظم ل يتجزأ ، جزًءا الخارجر

 

  أنظمة صحية توفر جميع البلدان المضيفة لالجئي   أن ليوىص
 .  1951التصديق عل اتفاقية عام و وتعليمية شاملة للنازحي  

ول األخطوة هو ال 1967وضع الالجئي   وبروتوكولها لعام المتعلقة ب
وط  الحماية الجتماعية المماثلة للمواطني   والالجئي   عل لدعم شر

 حد سواء. 
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  وضع برامج للحماية الجتماعية تتكيف مع الحتياجات المحددة
ي حالت بصورة أكبر الذي تواجهه للمرأة لمعالجة الضعف 

 
اعف ، الب  

العمل والوصول إل يتعلق بالحماية من العنف ول سيما فيما 
 والتعليم والخدمات الصحية. 

 

 ل كأولوية قصوى لتجنب اعتماد أنظمة حماية اجتماعية تراعي الطف
 ؛"جيل ضائع"

 

 تستهدف خاصة ، لمزيد من برامج التوظيف والتمكي   وضع ا
 ألسباب بطالة الالجئي   بشكل نقدي تقييم ال، و الالجئي   

 
ز وترك

. بالعمل  الالجئي    ي القطاع غب  الرسمي
 
 ف

 
 توصيات إل المنظمات الحكومية وغب  الحكومية والجهات المانحة: 

 

  حشد الموارد الداخلية والخارجية لدعم جهود إعادة اإلعمار
ام ، مع اإلشارة إل الدور الهوإصالح مرافق الخدمات الجتماعية

ي هذا الصدد 
 
 ؛لمجتمع المانحي   ف

 

  ي الس
 
، وبناء وم الجتماعية عل األبحاث، وجمع البياناتالعلتثمار ف

ماية القدرات لمعالجة الفجوة المعرفية من حيث تأثب  الح
ي حالت 

 
اعالجتماعية ف  ؛الب  

 

  ي ذلك الزكاة
 
، بما ف توثيق الدور الذي يلعبه اإلنفاق غب  الرسمي

ها من ا يةوغب  ي توفب  لصناديق الخب 
 
ي ، ف

 
 الحماية الجتماعية ف

 ؛ة هذا النوع من اإلنفاقفعاليمدى ، و ةالمنطق
 

 ي ، وتبادل المعلومات لضمان التكامل تنسيق الجهود والتعاون
وتبن 
امج.   ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان ثقة الجمهور ومصداقية البر
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 المقدمة
 

اعات وضعت لقد  ي المنطقة العربيةالب  
 
 أنظمة الحماية الجتماعية ف

ي سوريا وليبيا واليمن والعراق كان للضافقد  . تحت الختبار 
 
عات ف

ي أثرت عل عدد من بلدان 
وفلسطي   والضطرابات السياسية النر

ة عل  لقد اختبر تدفق الالجئي    1. الشعوب هرفاالمنطقة تداعيات خطب 
ي البلدان السوريي   بشكل خاص قدرة أنظمة الرعاية الجت

 
ماعية ف

 األردن ولبنان. المضيفة ومن بينها 
 

ي البلدان العربية أنظكانت 
 
ي تمر بمة الحماية الجتماعية ف

حالت النر
اع  اعاتالمتأثرة و الب   تغطية البتحدياٍت تحديات هيكلية و تواجه  بالب  

 واجهت هذه النظم ثم ؛ حنر قبل نشوب الضاعات
ً
من التحديات مزيدا

اعاتتلك من جراء األزمات اإلنسانية الناجمة عن  ، وعن انخفاض الب  
. ل والنازحي   ل الموارد وتدفق الالجئي   صادي، وتحو النمو القت

ً
داخليا

ي هذه ال
 
ي تزال التدابب  ف

 
، عل الرغم من تغطيتها بلدان مجزأة ومحدودة ف

  . ة من الالجئي   كما أن الدعم الدولي ا كبب 
ً
ي تستضيف أعداد

البلدان النر
، سواء كانت قد استجابت لألزمات من كذلك أوضاًعا قاسيةتواجه  
ي تمر ، فإن البلدان العربية . لذا عدم إقامتها أو لمخيمات اخالل 

النر
اع  اعات والمتأثرة بحالت الب   كب   عل بالب  

ي حاجة ماسة إل تجديد البر
 
ف

 سياسات الحماية الجتماعية. 
 

ا والمنفذة 
ً
يمكن لسياسات وبرامج الحماية الجتماعية المصممة جيد

ا 
ً
اع من أن تخفف جيد وأن الفقر وعدم المساواة  منتحد أن و آثار الب  
ي 
ي عدم  تسهمو  للجميع مجتمعات شاملةتبن 

 
. يمكن أحد أي تهميش ف

فة مع الحتياجات المحددة للمرأة أن  امج الحماية الجتماعية الُمكيَّ لبر
ي معالجة الضعف الذي تواجهه 

 
 ف

ً
 هاما

ً
ي بصورة أكبر المرأة تلعب دورا

 
ف

اعحالت  يس فقط ماية الجتماعية ل. هناك حاجة إل تدابب  الحالب  
اعات ا للتخفيف من آثار الب  

ً
المستقبلية الضاعات  إلجهاض، ولكن أيض

اعوتقليل فرص تكرار قبل نشوب  ها  ي المنطقة . هذالب  
 
ا مهم للغاية ف

ي العربية
 
، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين يعيشون ف

اع بنسبة  مليون  250حوالي  ٪ من40البلدان المعرضة لخطر كبب  للب  
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ي عام 
 
ي عام  305 أكبر من إل 2010ف

 
كما أن هذا العدد ؛  2020مليون ف
ة  )برنامج األمم  2050-2010من المرجح أن يتضاعف خالل الفبر

ي 
(. يجب أن تكون هناك سياسات حماية 2016، المتحدة اإلنمان 

اعات الجتماعية وإنقاذ األجيال  اجتماعية مناسبة للحد من مخاطر الب  
ي المنطقة. 

 
 القادمة ف

 
اع تبدأ ورقة السياسة هذه بلمحة عن السياق السائد  ي المنطقةللب  

 
ثم . ف

للحماية الجتماعية بشكل عام، وأهميتها عامة مية نظرة مفاهيتعرض 
ي 
 
اع  ف تحليل ألنظمة الحماية  يليها ثم . بشكل خاصحالت الب  

ي دول عربية مختارة من 
 
ي تمر بالبلداالجتماعية الموجودة ف

حالت ن النر
اع  اعاتالمتأثرة و الب    ، مما يوفر بالب  

ً
من التوصيات  لمجموعةأساسا

ي اإلدماج الجتماعي و السياسية لتعزيز مساهمة هذه
 
عدم "األنظمة ف

 ".تهميش أي أحد
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اعات ي المنطقة العربية الن  
 
 وآثارها ف

 
اعات تدمر  ة النسيج الجتماعي للمجتالب   ي مع. لكل خسارة مباشر

 
ف

انتشار بسبب آخرين بشكل غب  مباشر  15و 3، يموت ما بي   األرواح
ي  األمراض وسوء التغذية

(. 40، ص2016 ،)برنامج األمم المتحدة اإلنمان 
اعات أن كما  وتدابب  الحماية  اإلنسانيةالموارد عن التنمية تحول الب  

(. تؤدي نفسه)المرجع التسليح الجتماعية بسبب زيادة تكاليف 
ا الخدمات الجتماعية يؤثر عل مما عات إل نزوح جماعي للسكان الب  

ي البلدانالمقدمة 
 
 . للنازحي    المناطق المستقبلة / ف

 
ي المنطقة العربيةتصا

 
اعات ف مما أثر عل معظم الدول  ،عدت الب  

. العربية ي عام ف، بشكل مباشر أو غب  مباشر
دولة  14بي   ومن ، 2017ف 

حالة السالم من حيث عربية ستة مراكز حول العالم، احتلت الدول ال
ا" )معهد القتصاد والسالم بتصنيف "منخفض

ً
ي العام و(. 2017، جد

 
ف

  ، كانت المنطقةنفسه
ً
٪ من اإلجمالي 45ماليي   لجر  ) 9ا لحوالي موطن

( و  ( )مفوضية 38مليون نازح داخلي )العالمي ٪ من اإلجمالي العالمي
ة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل وكالو ، األمم المتحدة لشؤون الالجئي   

ق األدن  الال  ي الشر
 
غالبية األشخاص و (. 2017 ،جئي   الفلسطينيي   ف

ي سوريا والعراق والصومال واليمن والسودان يقطنون ا النازحي   داخليً 
 
ف

هي لبنان والسودان فجئي   لال  ةستضيفالمالدول الرئيسية أما وليبيا. 
 واألردن واليمن والعراق. 

 
ة عل الحكومات والمجتمعات المضيفة. يفرض الناز  ا كبب 

ً
حون ضغوط

ي ظروف تتسم 
 
 ف

ً
دين داخليا بأوجه يعيش الكثب  من الالجئي   والمشر

يتعرض السكان كما الحرمان وعدم وجود حماية كافية.  من متعددة 
اعات ن إل الحرمان و الباق . دفعت الب   وتدهور شبكات األمان الجتماعي

ي بعض الدول 
 
العربية عل مدى السنوات القليلة الماضية المتجددة ف

األبعاد إل أزمة إنسانية  السكان الذين يعانون بالفعل من الفقر متعدد 
اللجنة القتصادية والجتماعية تأثر األطفال بشكل خاص ) ، معمطلقة
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ي آسيا   ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولةجامعة الدول العربية، و ، لغرنر
يةمبادرة أكسفورد للفقر و   (. 2017، والتنمية البشر
 

ي  لت تقدًما شيًعا نسبًيا قد سج   عل الرغم من أن المنطقة العربية ككل  
 
ف

ات التنمية ال ي مؤشر
ية منذ سبعينات القرن الماىص  ، مقارنة بمناطق بشر

،  العالم األخرى ي
إل أن البلدان ، (2010)برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

اع ي تمر بالب  
ي المنطقة  النر

 
ي ظروفها  تفاقًما هدت شف

 
. عل سبيل السيئةف

ي سوريا المثال
 
قد تضاعفت خالل  ، تشب  التقارير إل أن مستويات الفقر ف

ي عام 35.2، حيث ارتفعت من سنوات 10
 
ي عام 83إل  2007٪ ف

 
٪ ف

، عل الرغم من أن الرقم األخب  لم يتم (2016، ل لضياع جيل) 2016
كان هناك أكبر من كما  .  ش المعيشيةلأل استقصاء بعد من خالل  تأكيده
ي  5.5

ي سن التعليم البتدان 
 
ي بالمدارس غب  ملتحقي   مليون طفل ف

 
 ف

ي عام 
 
ي 2017المنطقة ف

 
اع بلدان ال، ويعيش معظمهم ف ي تمر بالب  

أو النر
اع  )معهد اليونسكو لإلحصاء(.  اتالمتأثرة بالب  

 
اعاتأثرت  ي المنطقة العربية عل النساء بشكل غ الب  

 
ي ف

 
ب  متناسب. ف
ايد عل الرجال والنساء عل حد سواء، إل أن  حي   أثر الفقر المبر 

ي  ،من قبلالقائمة بي   الجنسي   التفاوتات 
 
 من حيث الدخل والعمالة ف

ي آسيا قد زادت حدتها ) ،المنطقة ، اللجنة القتصادية والجتماعية لغرنر
ي 2015

جئات السوريات الال المرأة من تعولها (. من المرجح أن األش النر
ي 
ي )المرجع نفسه(.  تعان 

زاد كما عل سبيل المثال من انعدام األمن الغذان 
ي 
 
ي العنف ضد المرأة بشكل كبب  ف

؛ حالت نزاعتمر بالبلدان العربية النر
اع نشوب منذ  السورياتبي   القارصات ، زاد زواج فعل سبيل المثال الب  

رض المزيد من الفتيات ، مما يعاقتصادي مختلفة منها ما هو  ألسباب
  المعاملة )المرجع نفسه(.  إساءةلخطر 
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امج الحماية عامة و مفاهيمية  لمحة تصنيف عام لنر
 االجتماعية

 
ي  الرئيسية المساهمة لالعوامالحماية الجتماعية هي واحدة من 

 
ف

ي كما .  عدم تهميش أي أحد و  2اإلدماج الجتماعي 
 
تلعب دوًرا حاسًما ف

، وخاصة الهدف 2030لعام التنمية المستدامة داف تحقيق جميع أه
ي كل مكان. 1رقم 

 
 ، الذي يهدف إل القضاء عل الفقر بجميع أشكاله ف

 
هناك إجماع متناٍم عل أن تدابب  الحماية الجتماعية يجب أن تركز عل 

 :  (2011 ، م. ومنظمة العمل الدولية)باشليه ضمانتي  
 

 يكون  : والذي يمكن أنولئق ضمان دخل أساسي  -1
ً
ا نقد

ً
 ا أو عين
ويركز عل مجموعات غب  قادرة عل الحصول عل عمل مرب  ح 
مثل المعاشات التقاعدية لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، 
واستحقاقات األطفال، واستحقاقات دعم الدخل و/أو ضمانات 

 . العمل والفقراء العاملون عنطلي   وخدمات التوظيف للعا
ت الجتماعية األساسية معقولة حصول الجميع عل الخدما -2

ي مجالت الصحة والمياه والمرافق الصحية و 
 
التعليم التكلفة ف

ي واإلسكان. 
يجب تحديد مجالت الخدمة هذه واألمن الغذان 

 عل أساس األولويات والسياقات الوطنية القائمة. 
 

عت مجموعة أدوات ضمان الدخل عل مدى العقود الماضية. وقد توس  

تحويالت الدخل  إل الفئات األربعة التالية:  (2010)توس بارينصنفها 

 ، ي
 
وطة بالعملالصاف التحويالت المالية ، تحويالت الدخل المشر

وطة بالستثمار  ي، المشر ي رأس المال البشر
 
امج المتكاملة للحد من ف البر

 الفقر. 

 
تبفر التحويالت العينية، وعل وجه التحديد المساعدات الغذائية 

ي البلدان وقسائم الض 
 
ف، هي طريقة المساعدة الجتماعية السائدة ف
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ي ويمستوفمنخفضة ومتوسطة الدخل 
، 2017، )ألديرمان، وجينتيلين 

 (. 6ص
 

ي كثب  من 
 
تضم القائمة المذكورة أعاله مجموعة واسعة مما يسم ف

اكات" أو "شبكات األمان  األحيان "النظم غب  قائمة عل الشبر
 بتقديم أي مدفوعات ، حيث ل يل"الجتماعي 

ً
م المستفيدون عموما بر 

ي الستحقاقات. 
 مسبقة لتلفر

 
اكاتلحماية الجتماعية أنظمة قائمة عل اتضمن كما ت ي تشب  ، الشبر

والنر
اكات  إل التأمي   الجتماعي  ي تمولها اشبر

والمعاشات التقاعدية النر
ي يمكن أن تكون طوعية أو إلزامية. ويتمثل الهدف 

الرئيشي العمال، والنر
اكاتمن أنظمة المعاشات التقاعدية القائمة عل  ي  الشبر

 
ي المساهمة ف

 
ف

زيادة الدخل من أجل حماية العمال من تأثب  الصدمات مثل البطالة 
 وعدم القدرة عل العمل بسبب المشاكل الصحية أو األمومة والتقاعد. 

 
أصبحت برامج وأنظمة سوق العمل لمساعدة العاطلي   عن العمل 

  لعمالة الناقصةوا
ا
  بديل

ً
امج المساعدة الجتماعية التقليدية، أساسيا لبر
مة. 

 
ي البلدان المتقد

 
ي  غب  أن هذا التحول لم يشق طريقهل سيما ف

 
ف

ي . (2018)برسوم،  المنطقة العربية،
 
هذا النموذج، يتم مواجهة إطار وف

ياسات الفقر والعتماد عل الرعاية الجتماعية بشكل رئيشي من خالل س
ي تضم: التدريب وتشجيع 

 ريادة األعمالسوق العمل النشطة النر
األشغال العامة المدعوم ومشاري    ع التوظيف و وخدمات التوظيف 

 (. 2016 ،كلوفيه وآخرين)
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ي 
 
ي تمر بحاالت خصوصية الحماية االجتماعية ف

الدول الت 
اعات اع والدول المتأثرة بالن    الن  

 
ي تمر بحالت 

ك المناطق النر ي العديد من و نزاع  تشبر
 
اعات ف المتأثرة بالب  

الخصائص، عل الرغم من وجود اختالفات واضحة تتعلق بحالة 
اع   ما يرتبط الب  

ً
اع نفسه. وغالبا اع وشدة الب    الحاد  فقر بالالمنطقة قبل الب  

أول  هم عموًما  حيث أن أولئك الذين يستطيعون تحمل نفقات السفر 
اعا. تلك األماكن من يغادر  ت تهز النسيج الجتماعي وتؤدي إل فالب  

وتزداد األوضاع  (2015)أوفاديا وآخرون،  التماسك الجتماعي  انعدام
ي تشمل كل من  ا سوءً 

اع بسبب تدمب  البنية التحتية، والنر ي مناطق الب  
 
ف

البنية التحتية المادية المرتبطة بالخدمات والبن  التحتية المؤسسية 
ي والم

 
. المرتبطة بالقطاع المضف  الي والحكومي

 
 ، وألن الفقر وهشاشة الدولة يعززان بعضهما البعض )البنك الدولي

ر الدخل وفرص 2011
 
ي توف

(، يمكن لسياسات الحماية الجتماعية، النر
ن الوصول إل الخدمات أن تعزز التماسك الجتماعي وتحد  العمل وتحس 

امن للمساه اعات والعنف، أن يكون لها دور مزدوج ومبر  ي بناء من الب  
 
مة ف

الدولة والحد من نقاط الضعف والفقر. ويشب  معهد التنمية الخارجية 
ي تمر بحالة نزاع وضعف تحتاج إل تركب   خاص وقوي 

إل أن الدول النر
مع  القائمة عل المبادئعل الحماية الجتماعية. ويدعو إل المشاركة 

الدول إليجاد طرق مرنة لتوظيف مجموعة أوسع من األدوات 
ي هذه و 

 
التمويالت والجهات الفاعلة لتوفب  الحماية الجتماعية ف

ي باشيليه المشار إليها ؛ 38ص، معهد التنمية الخارجيةالسياقات )
 
ف

 . (2012 ،ومنظمة العمل الدولية
 

ما  جتماعية ال لحماية ا إلحاجة الانت ك  لما ك"لسوء الحظ 
 
، كل انت كأكبر

تتحدى (. 2016 ،ديفرو ) "قلأعل توفب  تلك الحماية لدولة ادرة ق
ها من ال اعات قدرة الدول عل تقديم الحماية الجتماعية وغب  ب  

البلدان الهشة بضعف قدرتها معظم تتسم حيث الخدمات الجتماعية. 
النخب تنافس و تجزء مجتمعاتها ، و المؤسسية وهياكل الحوكمة فيها 

ما  لدول غالًبا . كما أن تلك ا(2015)أوفاديا وآخرون، فيها والقلة القليلة 
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 بحسبللجميع يكون لديها مؤسسات سياسية واقتصادية غب  شاملة 
 . 2012سيل موجلو وروبنسن أ
 

 
ً
اعات أيض ا آثار جانبية إقليمية ودولية. فعدم الستقرار السياسي للب  

والجريمة المنظمة والهجرة والتجار بالبشر وتدهور الوصول إل 
ي إحدى البلدان/ المناطق الخدمات 
 
ة عل ف بلدان أو لها تداعيات كبب 
 . (2008 ،)منظمة التعاون القتصادي والتنمية مناطق أخرى

 
د الالجئونويكون   األشخاص األكبر عرضة و والمشر

ً
 ن داخليا

ً
ا، وضعف

حرمان من حقوقهم واستحقاقاتهم، أو أنهم الحيث أنهم يعانون 
ي  
 
دولة  كليتعرضون إل مواجهة سياسات حماية اجتماعية مختلفة ف

وتكون هذه هي الحالة عل وجه التحديد عندما ل تكون . مستقبلة لهم
المتعلقة بأوضاع الالجئي    1951ا لتفاقية البلدان المضيفة عضوً 

يعات  1967وبروتوكولها لعام  متماسكة أو عندما ل يكون هناك تشر
، فإن استحقاقات المساعدة بهذا المعن  . ذه التفاقيةه لتنفيذ 

من المهجر إل " قلقابلة للن غب  "ية والضمان الجتماعي الجتماع
ي )المقصد   . (2018 ،ماترافوجلن 

 
( أن معظم مبادرات الحماية الجتماعية 2015وآخرون ) أوفاديا  ويرى

اعات تكون  ي البلدان المتأثرة بالب  
 
صة لحاجة معينةف وتعتمد . مخص 

اع كما أن بشكل كبب  عل المساعدات من الجهات المانحة.   حالت الب  
اتيجية واآلليات التنسيقية، مما يؤدي إل تعرقل إمكانات الرؤية  السبر

امجية و  . تفتت التصميم وتجزء التنفيذ )المرجع نفسه( تشمل النهج البر
الرئيسية التحويالت النقدية واألشغال العامة وبرامج تنمية المهارات/ 

لحماية لشاء برامج عملية انليست  )المرجع نفسه(. األعمال ريادة دعم 
اع والفاصل  ء الجامد، بل تتفاوت مع درجة شدة الب   ي

الجتماعية بالشر
اع ي بعد الب  

ت الوكالة األلمانية للتنمية . وقد توصل)المرجع نفسه( الزمن 
ة إل أن تدابب  الحماية  (2015) دوليةال إل نتيجة مماثلة، مشب 

دين داخلًيا الج ساعدات ل عام عل المتركز بشك تماعية لالجئي   والمشر
ي حي    النقدية والعينية المؤقتة

 
أن انتظام وموثوقية التحويالت وذلك ف

 أمر يعدان 
ً
 حاسم ا

ً
ي بعض األحيان . عل المدى البعيد لتحقيق فوائد  ا

 
ف
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بي   توترات اجتماعية حدوث تسببت تحويالت المنظمات الدولية إل 
 للخطر )هاجن زانكر  وبي   السكان المضيفي   المعرضي   السكان الالجئي   

 . (2017، وآخرون
 

ي  زالت هناك فجوة ه ما يجب مالحظة أن
 
حول من واقع التجارب دلة األ ف

ي البلدان وآثارها الحماية الجتماعية 
 
ي تشهد نزاعات أو ف

، بها المتأثرة النر
ي وذلك بسبب صعوبات 
 
أدلة مفيدة، إتاحة  عند . حنر جمع البياناتف

 لفعادة ما تكون غب  مستغلة و 
ً
محدودية القدرة المؤسسية ذلك نظرا

اع.  ألبحاثجراء اإل والمالية  ي سياقات الب  
 
هذه الفجوة المعرفية فتعرقل ف

مانا بشكل الحماية الجتماعية برامج تصميم  وآخرون،  جيد )بيتب 
2018 .) 
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ي بعض 
 
 العربية الدولتقييم ألنظمة الحماية االجتماعية ف

 
ي ألنظمة هناك عدد من الخصائص الرئيسية 

 
الحماية الجتماعية ف
مس 

ُ
ي الخ

 
، هناك اثني   فقط من كل ثالثة أشخاص ف

ا
المنطقة العربية. أوال

، وليفي   سيلفا، ) األفقر من السكان يتلقون تحويالت لدعم الدخل
اكات  (. 2013، ومورغاندي ، تواجه األنظمة القائمة عل الشبر

ً
ثانيا

ي التغطية، حيث ل تغطي أن
 
ظمة التأمينات الجتماعية تحديات أكبر ف

ي منطقة الشر 
 
ق األوسط وشمال الرسمية سوى ثلث القوة العاملة ف

ي  أفريقيا، وغالًبا 
 
ما تتم  تغطية العاملي   ذوي الدخل المرتفع والعاملي   ف

ية ي المناطق الحض 
 
ل الدعم و )المصدر نفسه(.  القطاع العام ف

 
، يشك

ً
ثالثا

، والذي عادة ما للجميع لشاملأو شبه االشامل عل الطاقة والغذاء 
 محوًرا أساسًيا  ،السكانمن  الضعفاءغب   أنه يفيد حيث  تشوي  هًيا يكون 

ي المنطقة. 
 
العديد من عل الرغم من ذلك، يقوم  للعقد الجتماعي ف

نطاق برامج  مع توسيعالدول العربية بتطبيق إصالحات متعلقة بالدعم، 
وقد  عل الفقراء.  األمر للتخفيف من وطأة كتدبب  التحويل النقدي  

قت الدول العربية 
 
ي هذا األمر ة تدرجات متفاو حق

 
)مثال من نجاح ف

ي مض، انبر 
 
 . (1نظر الجدول امج تكافل وكرامة ف

 
اكات برنامًجا رئيسًيا غب  قائم عل  117ل دراسة  مؤخًرا  تكشف ي الشبر

 
ف

عن انتشار برامج التحويالت ( 2018، )ماتشادو وآخرونالمنطقة 
وطة )نقال عينية التحويالت برامج ال هيتبعبرنامًجا(.  63دية غب  المشر

وطة )الغب   ي شكل برامج لتوزي    ع األغذية. برنامًجا( 23مشر
 
، معظمها ف

امج أما   شيوًعا من البر
عم الغذاء والوقود دبرامج  فهي النوع الثالث األكبر

وط ةالنقدي تالتحويال برامج تليها ، برنامًجا( 17) برنامًجا(  15) ةالمشر
يشمل الحد األدن  للحماية كما برنامًجا(.   13وبرامج التغذية المدرسية )

اك ا التأمي   الصحي غب  القائم عل الشبر
ً
 13ات )الجتماعية أيض

، باإلضافة إل برنامًجا( 12ات الرعاية الصحية )، واستحقاقبرنامًجا(
مقابل العمل قليلة برنامًجا(. عدد برامج النقد  12لفقراء )امزايا إسكان 
ي المنطقة 

 
 9وكذلك اإلعفاءات من الرسوم التعليمية ) ،برامج( 8)ف

ي وهو ما برامج(. 
 
ي يدل عل أن المنطقة كانت بطيئة ف

 تبن 
ُ
يدة هج جدن
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لتحويالت غب  عل اعموًما ، وظلت تعتمد لتوفب  الحماية الجتماعية
وطة التقليدية  أو نقدية.  عينية كانت، المشر

 
ة تمثل األ  ، يليهم (برنامًجا 99) ةالرئيسي ةالمستهدف الفئةش الفقب 

برنامًجا النساء عل وجه  35، بينما يستهدف برنامًجا( 42األطفال )
ا لفئات السكان المحددة 

ً
التحديد. آليات الستهداف المفضلة هي وفق

ي يرأسها شخص غب  قادر عل العمل )
ا مثل األش النر

ً
دت هذه مسبق

 
ٌحد

ي 
 
امج برنامج  111 اآللية ف ي الدراسةمن البر

 
(. تتضمن آليات المشمولة ف

اختبار الوسائل ، و برنامًجا( 73) القدرة الماليةرى اختبار الستهداف األخ
ة   برنامًجا( )المرجع نفسه(.  15) الدخل مستوىلقياس غب  المباشر

 
ي 
 
وبغض النظر عن تحديات التغطية، فإن أنظمة الحماية الجتماعية ف

ة العربية مجزأة بشكل عام، وتفتقر إل نهج كلي قائم عل المنطق
اتيجية طويلة األجل.  ة ضعفاسبر تنسيق داخل ال ومن التحديات الخطب 

ي ما بينها  ،المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة غب  الحكومية
 
وف

، ستهدافتحديات تتعلق بأخطاء ال كذلك كما يوجد  (.  2016 ،ديفرو )
ي حالة دعم

 
ب  األسعار الذي يستفيد منه غب  الفقراء بشكل غ ل سيما ف

ا و متناسب )المرجع نفسه(.  ً ي أخب 
 
، ل يزال الفتقار إل القدرة الكافية ف
نظم المعلومات اإلدارية والرصد والتقييم يمثل تحدًيا رئيسًيا )المرجع 

 نفسه(. 
 

اع تجاء . ر أمام الختبا النظمهذه  لتضع ،الحادةالجئي   الوأزمة  ات،الب  

ي تو 
، تركيا لقت معظم تدفق الالجئي   السوريي   من بي   دول المنطقة النر

ي اتفاقية عام  -وحدها 
 
قامت  –المتعلقة بوضع الالجئي    1951 كطرف ف

لديها ليشمل الالجئي   نظام الحماية الجتماعية الوطنية بتوسيع 
 (. 2018وآخرون،  )ماتشادو 

 
ي البلالسياسية ستجابات ال تباينت بينما 

 
 دان األخرى: ف

ا
، لبنان فمثل

وط اتبعت كل منهما منهجيات واألردن  مختلفة للغاية من حيث شر
، وإنشاء المخيمات والوصول إل التعليم والتوظيف القيد والتسجيل
بي   أغلب الدول هو ا ومن أكبر الستجابات شيوعً (. 1)انظر الجدول 
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ي يدعمها مجتمع اعتمادها عل 
امج المخصصة النر ول المانحة الدالبر

 )المرجع نفسه(. 
 

ية  ، وإن كان ا هامً  واإلنفاق غب  الرسمي دوًرا تلعب الزكاة أو الصناديق الخب 
ا 
ً
ي المنطقة العربية. أقل توثيق

 
ي توفب  الحماية الجتماعية ف

 
تم حيث ، ف
ي األردن وضع برامج 

 
وفلسطي   توفرها الدولة مثل صناديق الزكاة ف

ي بلدان أخرى، وعل (. 23، ص 2018، وآخرون والسودان )ماتشادو 
 
وف

أو  توثيقبال ، ةصناديق الزكاتقوم منظمات دينية عل إدارة ، رأسها مض 
 الستهداف. لطرق اإلنفاق وآليات  ضعيف بتوثيق

 
كة  المعلومات حول  بندرة القائمة منذ زمنيتعلق أحد التحديات المشبر

ي البلدان العربية 
 
ي برامج الحماية الجتماعية ف

أو حالت نزاع تمر بالنر
اعات اتها ، ل سيما فيما يتعلق المتأثرة بالب   . بتأثب  عل الندماج الجتماعي
 ما يتم، ونتيجة لذلك

ً
الحماية الجتماعية  اتتصميم سياس غالبا

مها  عن بشكل منفصلعل أرض الواقع وتطبيقها 
 
ي تقد

ة النر
 
أبحاث  األدل

 (. 2010، العلوم الجتماعية )اليونسكو 
 
ي عدد تحليالت خاصة بأنظمة الحماية الجتماعية  1دم الجدول يق

 
ف

ي  ان العربيةبلدال من
، تواجهها من حيث الوضع الحالي والتحديات النر

ي تؤثر عل المواطني   وغب  المواطني   )
حيثما مع التميب   بي   تلك النر

 (. أمكن
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ي الدول
 
ي تمر بحالت  العربية الحماية الجتماعية ف

اعاتالالنر اع والمتأثرة بالب    ب  

ي دول عربية1الجدول 
 
 الحالي والتحديات الرئيسيةالوضع  مختارة:  : أنظمة الحماية االجتماعية ف

 الدولة الوضع الحالي  التحديات الرئيسية

 المواطنون: 
ة من العاملي   بالقطاع الخاص  - نظام  ل يستفيدون مننسبة كبب 

اكات.  الشباب  ويتأثر التأمي   الجتماعي القائم عل أساس الشبر
يبصورة خاصة 

 
 . بهذا التحد

 غب  المواطنون: 
ي عام  -

 
ألف لجر  )أكبر  250لبالد حوالي ا ت، استضاف2019ف

 . (من الجنسية السوريةمن نصفهم 
قامة صالح عل تضي    ح إلن و ن الحاملو ن السوريو يحصل الالجئ -

ي خدمات الرع
 
اية الصحية والتعليمية المجانية أو المدعمة. وف
الحقيقة، ل يستفيد سوى عدد محدود من تلك الخدمات 

 ة(. لعدة صعوبات )منها إصدار تضي    ح اإلقام
% من أش الالجئي   السوريي   عل منح نقدية متعددة 59تعتمد  -

ي 
 
األغراض أو عل قسائم الطعام المقدمة من الجهات الفاعلة ف

 مجال المعونة اإلنسانية. 

 حيث تم  -
ً
شهد نظام الحماية الجتماعية إصالحا

 . 2011توسيعه من حيث الكم والنوع بعد أحداث 
 تحرير أسعار الطا -

ً
قة عل مراحل، يجرى حاليا

ي شبكات الضمان 
 
فيتم استثمار وفورات اإلنفاق ف

 .  الجتماعي
من خالل  عل الغذاءدعم نظام اليتم إصالح  -

الفئات ستهداف النتقال إل البطاقات الذكية ل 
. األ 

ً
 كبر احتياجا

اكات  من - امج الحديثة غب  القائمة عل الشبر البر
 احتياًجا  األش األكبر )لدعم دخل  ""تكافلبرنامج 

ط انتظام األطفال  ي لديها أطفال، بشر
النر

وكذلك برنامج "كرامة" )لمساندة كبار  (بالمدارس
 .)  هذان السن، وذوي اإلعاقة، واألطفال الميتمي  

 مليون مواطن.  5.5 انفيدمجتمعان ي انامجنالبر 

  مض
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 )تابع( 1الجدول 

 الدولة الوضع الحالي  التحديات الرئيسية

 المواطنون: 
المختلفة المنفذة للسياسات المنظمات اب التنسيق بي   غي -

ي العراق 
 
من األش العراقية % 98أن نتج عنه الجتماعية ف

 . إليها  ا تمتلك بطاقات تموينية عل الرغم من عدم حاجته
اكات سوى  - ل يغطي نظام التأمي   الجتماعي القائم عل الشبر

الية % من السكان المستحقي   فقط ويواجه تحديات م15
اكات قليل. أن حيث   عدد الموظفي   الذين يدفعون الشبر

ي عام  -
 
مساعدات يعتمد عل الثلث عدد السكان  كان،  2017ف
 نسانية. اإل 

 إل  -
ً
% منهم 50مليون شخص ) 3.4وصل عدد النازحي   داخليا

ومن التحديات الرئيسية أمام استفادة النازحي   داخلًيا أطفال(. 
 . مدنيةالمستندات للعدم امتالكهم من المساعدة الجتماعية 

 ن: و غب  المواطن
ي عام  248استضاف العراق  -

 
، مما 2017ألف لجر  سوري ف

 وضع 
ً
انية الحكومة. ول يوجد نظام رسمي أو نظامي  ا عبئ عل مب  

 .  للتعامل مع الالجئي  

السلع الغذائية % من األش من 90حوالي  ستفيد ي -
ة المدعمة. وبعد اإلصالحات انخفضت نسب

ي % من إجمالي الناتج المحلي 7.7الدعم من 
 
عام ف

ي عام 2.2إل  2013
 
 . 2016% ف

ل نظام التوزي    ع العام )ببطاقات التموين(  -
 
أكبر يشك

اكات حيث يقدم  ،برنامج غب  قائم عل الشبر
نة من تحويالت عينية  منتجات غذائية مكو 

أساسية للمواطني   الذين يستحقونها خاصة 
 األطفال. 

بكة الحماية الجتماعية وبرنامج تحويل تدعم ش -
وط مجموعة واسعة من فئات  النقد غب  المشر

 .
ً
 السكان األكبر ضعفا

ي الحماية  تلعب المؤسسات الدينية دوًرا حيوًيا  -
 
ف

 الجتماعية أثناء األزمات اإلنسانية. 

 العراق
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ي الدول
 
ي تمر بحالت  العربية الحماية الجتماعية ف

اعاتالالنر اع والمتأثرة بالب    ب  

 )تابع( 1الجدول 

 الدولة الوضع الحالي  التحديات الرئيسية

 :المواطنون
امج يدعو إلإ - ة وتعدد البر

 . والتنسيقالمزيد من التعاون  ن كبر
 غب  المواطنون: 

 عدد كبب  من الالجئي   السور  -
ي عام  961ي   )ييتلفر

 
ألف ف

( تحويالت من منظمات دولية، منها التحويالت 2018
النقدية، وقسائم الطعام، والمأوى، ومعونة الشتاء، والدعم 

، وتدريبات المهارات الح  ياتية. النفشي
 أل  -

 
 244طفال الالجئي   السوريي   )يقدر عددهم بنحو يحق

ا ألف( اللتحاق بالمدارس مع األطفال األردنيي   
ً
ل. مما مجان

 
 شك

 
ً
 . الحكوميةعل المدارس  ا عبئ

 للسوريي    -
ً
بالتقدم واللتحاق بالعمل سمحت األردن مؤخرا

يطة اقانونًيا  ، لحصول عل تضي    ح عمل. ولكن عملًيا ، شر
 يصعب الحصول عل هذا التضي    ح. 

ي  -
 
دعم عل التتمثل آلية الحماية الجتماعية ف

التخلص مؤخًرا وتعرفة الكهرباء والمياه. تم  الغذاء
، ولكن تم تخصيص دعم  من الدعم عل الخبر 

 . ي إل المستحقي   من المحرومي  
 
 نقدي إضاف

وهو أكبر  برنامج المعونة النقدية المتكررة،يقدم  -
لحماية الجتماعية غب  القائمة عل أنظمة ا

وطة.  اكات، تحويالت نقدية مشر  الشبر
للتحويالت الجتماعية  ا رئيسيً  ا تعد الزكاة مصدرً  -

.   ويشملإلعادة التوزي    ع   كذلك غب  المواطني  
يتم تطوير التأمي   الجتماعي باستمرار وتوسيع  -

نطاقه ليغطي التقاعد، وإصابات العمل، 
، والتأمي   بطالةومة، والوإجازة األم ،مرضالو 

 .  الصحي

 األردن
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 )تابع( 1الجدول 

 الدولة الوضع الحالي  التحديات الرئيسية

 المواطنون: 
ي حنر اآلن، ل  -

  يغط 
ً
ي لستهداف األش األكبر فقرا

نامج الوطن  البر
 % فقط من السكان. 10 سوى

ل يوجد نظام محدد للتأمي   الجتماعي للعاطلي   عن العمل،  -
ي وللعاملي   

 
 باألعمال الحرة )لحسابهم الخاص( والعاملي   ف

 .  القطاع غب  الرسمي
 غب  المواطنون: 

-  ، ي األغلب بالقطاع غب  الرسمي
 
يعمل الالجئون السوريون ف

ي صورة 
 
ي تقدم لهم ف

ومازالوا يعتمدون عل المعونة الغذائية النر
%(، وتحويالت نقدية غذائية 73قسائم غذائية شهرية )

%(. ولكن 4.3ات المعونة الغذائية المدعمة )%( وحساب31.2)
 تبفر المساعدات غب  كافية لتلبية احتياجاتهم. 

. يشكل  -
ً
ضمان التعليم لجميع أطفال الالجئي   السورين تحديا

أطراف عدة فعالة بمجال جانب من هذا األمر دعم  يتم  و 
ي تتناسب  من خاللالجهود اإلنسانية )

التحويالت النقدية النر
( ، عل سبيل المثالإرسال األطفال إل المدرسة مع تكاليف

ي تشغيل  من خاللالحكومة )من جانب و 
 
المدارس الحكومية ف

ات المسائية(  . الفبر

والطاقة رغم محاولت  عل الغذاءدعم ال ستمر  ي -
ي منها  دعم الطاقة  كلفةوصلت  . التخلص التدريحر

ي عام 6.7إل 
 
٪ من إجمالي الناتج المحلي ف

2017 . 
ي لستهداف 2011 منذ عام -

نامج الوطن  ، يقوم البر
  ا ا بدعم األش األكبر فقرً األش األكبر فقرً 

ً
ا وحرمان

 من خالل مزايا تعليمية وصحية وغذائية. 
يتم تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية  -

إل  70المدعومة لجميع السكان بما يقرب من 
 % من الرسوم. 85

اكات إل ال يصل التأمي   الجتماعي القائم عل  - شبر
ي البالد، ويغطي تكاليف 47

 
% من القوى العاملة ف

الستشفاء، والنفقات الطبية، والتعليم 
 التقاعد.  مرتباتنهاية الخدمة أو  تعويضاتو 

 

 لبنان
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ي الدول
 
ي تمر بحالت  العربية الحماية الجتماعية ف

اعاتالالنر اع والمتأثرة بالب    ب  

 )تابع( 1الجدول 

 الدولة الوضع الحالي  التحديات الرئيسية

 :المواطنون
ي عام  1.3احتاج  -

 
 . 2016مليون شخص إعانة إنسانية ف

ي البالد بشدة عل المرأة -
 
اع الدائر ف تتعرض ، حيث أثر الب  

ي البالد لتحرش واعتداءات شديدة
 
ولكن ما . اإلناث ف

 . لعالج الناجي   من العنفآلية تنسيق غياب هناك زال 
ي البالد دون تطبيق التحويالت  -

 
تحول المخاطر األمنية ف

وطة لتحل محل سالت الغذاء.   النقدية غب  المشر
 ول يتبن   يعد  -

ً
نظام الحماية الجتماعية قديما

اتيجية متعددة القطاعات. حيث تفتقر البالد إل  اسبر
اتيجية طويلة األجل وإل خطة استجابة للطوارئ.   اسبر

 :غب  المواطنون
ي البالد يقيم  -

 
 عابر  مليون مهاجر إىل  700,000 ما بي   ف
عل المساعدات اإلنسانية  معظمهم يعتمد و  ،ولجر  
 سالت الغذاء. مثل 

ي ليبيا عام  -
 
نظام الدولة قدم  ،2011قبل األزمة ف
الغذاء  ضمت ةلخدمات شامجتماعية للمساعدة ال 

والرعاية الصحية والتعليم ومرافق اإلسكان وخدمات 
ي المرافق مثل الكهرباء والمياه والنقل

 ا جميعهكانت   ، والنر
 قبل األزمة. مدعمة للمحتاجي   

ي عام  -
 
ومع ذلك ظل ء دعم الغذاء لغا إ، تم 2015لكن ف

 مرتفًعا دعم الطاقة 
 
در بأنه مث

ُ
من إجمالي  %12.5ل ، وق
ي عام 

 
 . 2016الناتج المحلي ف

اع، ل يزال نظام الضمان ال  - جتماعي وعل الرغم من الب  
 
ا
ي ليبيا شامل

 
من  %87ما يقرب من ويغطي الرسمي ف

 . السكان
ي تم -

ي المنطقة النر
 
نح إعانة تعد ليبيا هي الدولة الوحيدة ف

 . الطفل للجميع
ي ليبيا الجتماعي  التأمي   يعد نظام  -

 
 حنر قبل  ف

ً
محدودا

اتيجية متعددة القطاعات، 2011 ويرجع ، ول يعتمد اسبر
ذلك أساًسا إل عدم وجود برامج تستهدف العاطلي   عن 

 . العمل

 ليبيا
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 )تابع( 1الجدول 

 الدولة الوضع الحالي  التحديات الرئيسية

وري تعد المساعدات - لعيش ة والحماية الجتماعية رص 
% من السكان 80قطاع عريض من السكان )يعتمد نحو 

ي قطاع غزة عل المساعدات الجتماعية(
 
 . ف

ي  -
 
 الفلسطينية األش من %31، كانت 2014 عامال ف

ي 
ي  األمن انعدام من تعان 

ا لرتفاع أسعار نظرً  الغذان 
ي المتوسط تنفق 

 دليعا العائالت هناك ماالغذاء. فف 
 برنامجوقام . الغذائية المواد عل مدخولها  من 50%

 الغذائية القسائم برنامج إنشاءب العالمي  األغذية
 . المشكلة هذه من للتخفيف

ل يغطي التأمي   الجتماعي سوى العاملي   بالقطاع  -
اتيجية هامة   اإلعداد لخطة اسبر

ً
العام. ويجرى حاليا

يشمل  طويلة المدى إلقامة نظام تأمي   اجتماعي 
 الجميع. 

ي للتحويالت النقدية أكبر اليعد  -
ي الفلسطين 

نامج الوطن  بر
مبادرة للحماية الجتماعية، حيث يدعم حوالي 

أشة من خالل التحويالت النقدية غب   115،000
وطة  التأمي    عل كما يحق للمستفيدين الحصول.  المشر
،  باإلضافة إل المدرسية، الرسوم من واإلعفاء الصحي
ي  لنقديةا المنح

 
 .الطوارئ حالت  ف

 دوًرا هاًما  الرسمية غب   الفاعلة الجهات تلعب -
ً
، تحديدا
ي تقوم بتوزي    ع التحويالت العينية 

لجان الزكاة النر
 عن األش 

ا
واإلعانات النقدية لألطفال األيتام فضل

ة.   الضعيفة والفقب 
 

 فلسطي   
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ي الدول
 
ي تمر بحالت  العربية الحماية الجتماعية ف

اعاتالالنر اع والمتأثرة بالب    ب  

 )تابع( 1الجدول 

 الدولة الوضع الحالي  التحديات الرئيسية

برامج عدة للحماية الجتماعية الحكومية  إيقاف تم -
ي  الضاعات اندلع بسبب

 
امج لم  البالد؛ ف إل أن تلك البر

تكن كافية قبل الضاعات ولم تكن مجهزة بصورة كافية 
 لالستجابة للصدمات. 

 يعتمد قطاع عريض من السكان عل المعونة اإلنسانية.  -
وطة  يوجد عدم تكامل بي   التحويالت النقدية - غب  المشر

والخدمات الجتماعية األخرى، مما يحد من الفائدة 
 ا. المقدمة إل السكان األكبر احتياًج 

ي  -
تواجه العديد من األطراف الفاعلة غب  الرسمية النر

ي البالد تحدياٍت وعقبات فيما يتعلق 
 
تقدم المساعدات ف

اتيجية والقدرات األخرى.   بالقدرة عل اإلدارة السبر

اع،  قبل نشو  - ي  الصندوق كانب الب  
 للمعونة الوطن 

 ي الجتماعية
 
وطة  نقديةإعانات ع وز  لألشمشر

 . المحتاجة
اع، تقوم منظمات ومجموعات عديدة  - ومنذ بداية الب  

بدعم السوريي   داخل البالد من خالل المساعدات 
 امج النقدية المؤقتة. اإلنسانية والبر 

ث يتم تقديم حي. ا ا رئيسيً تلعب النظم غب  الرسمية دورً  -
جزء كبب  من المساعدات من قبل الشعب السوري 

كاألقارب واألثرياء والشتات والمنظمات الدينية )نفسه 
ها  (. وغب 

 

الجمهورية 
العربية 
 السورية



 

 
23 

 )تابع( 1الجدول 

 الدولة الوضع الحالي  التحديات الرئيسية

العام  ي   للقطاعأنظمة الضمان الجتماعي توجد  -
ي القطاع الخاص % 30أن ل والخاص، إ

فقط من موظف 
 .هذا اإلطار يشملهم

قبل اندلع الضاع، كانت الحكومة قد بدأت عملية  -
ولية  ي عل المواد الببر التخلص من الدعم بشكل تدريحر

بالرغم من برامج و وبعض المواد الغذائية األساسية. 
ي تالمساعدة الجتماعية ال
 هم، إل أنالفقراء  ستهدفنر

رزحوا تحت المزيد من رفع الدعم و من بشدة  تأثروا 
 الفقر. 

الفقر  معدلت  تزاد الضاع من سوء الوضع، فوصل -
ي إل 

ي عام 62عل المستوى الوطن 
 
 . 2016% ف

أدت األزمة اإلنسانية إل انهيار نظام الحماية  -
الجتماعية القائم. تم إيقاف برنامج المعونة النقدية 

وطة الرئيشي التابع للدولة و  صندوق الرعاية غب  المشر
شخص  مليون 1.4الجتماعية. يعتمد ما يقرب من 

د دا عل الدعم المقدم من المؤسسات  خلًيا مشر
 الدولية. 

تعلب المؤسسات الدولية والوكالت المانحة باستمرار  -
ي صنع القرارات الخاصة بالحماية 

 
ي األهمية ف

 
 غاية ف

ً
دورا

ي البالد
 
 .الجتماعية ف

وع الستجا - بالستفادة بة لألزمات الطارئة تم إنشاء مشر
.  القائمةالتحويالت النقدية الوطنية أنظمة  من

ا
 أصل

وع ويعمل  بشكل وثيق مع مقدمي الخدمات المشر
نامج الصندوق الجتماعي  .المحليي    وقد أحيا هذا البر

للتنمية الذي شمل برنامج النقد مقابل العمل وبرامج 
ل دون سن تغذية للنساء الحوامل وأمهات األطفاال

 الخامسة. 
نامج إحياء  - وع األشغال العامة كما أعاد هذا البر والذي مشر

ي المجتمعات الريفيةيستهدف 
 
 . العاطلي   عن العمل ف

كان التنسيق بي   المنظمات الدولية والحكومية خطوة  -
ي برامج الحماية الجتماعية 

 
حاسمة للتقدم ف

ي البالد. 
 
 والمساعدات اإلنسانية ف

 اليمن
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ي الدول
 
ي تمر بحالت  العربية الحماية الجتماعية ف

اعاتالالنر اع والمتأثرة بالب    ب  

 )تابع( 1ل الجدو 

 المصادر: 

ي مض، 2018(، )ماتشادو وآخرون، 2016مض )ديفرو،  -
 
)مفوضية األمم  (،2016(، )برسوم، 2016(، )وزارة التضامن الجتماعي ف

 ، ، 2019المتحدة لشؤون الالجئي    (2016(، )مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئي  
، 2016العراق )ديفرو،  -  ( 2017، )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، (2017(، )صندوق النقد الدولي
أجوددين،  - (، )ريوت، نيميه، 2018(، )إنجلود، 2016(، )ديفرو، 2018(، )ماتشادو وآخرون، 2015األردن: )أتامانوف، يليما وسب 

 (2017وهاجن تسانكر، 
، 2016لبنان: )ديفرو،  -  أ( 2016، (، )البنك الدولي 2017(، )اليونيسف، 2017(، )صندوق النقد الدولي
، 2004ليبيا: )روسسو،  - (، 2016(، )ديفرو، 2018(، )فريق عمل األمم المتحدة القطري، 2014ب(،  )جواد، 2017(، )البنك الدولي

 ( 2016)المنظمة الدولية للهجرة، 
: )ديفرو،  -  ( 2017(، )منظمة العمل الدولية، 2016فلسطي  
-  ، (، )ماتشادو وأخرون، 2018إلنمائية اإلقليمية المعنية بالحماية الجتماعية، (، )مجموعة األمم المتحدة ا2015سوريا: )جيفي  

وع تقييم القدرات، 2018  ( 2013( )منظمة ماب آكشن ومشر
، 2016اليمن: )ديفرو،  - ، 2016(، )البنك الدولي  ( 2015اإلنسانية،  الشؤونأ(، )مكتب تنسيق 2017ب(، )البنك الدولي
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 والتوصيات االستنتاجات
 
ي دول مختارة برامج امت الورقة بتقييم ق

 
الحماية الجتماعية الموجودة ف

ي تمر بمن الدول 
اعالنر اع أو المتأثرة بالب   ي المنطقة العربية من  اتب  

 
ف

عدة تحديد ، مع تهميش أي أحد اإلدماج الجتماعي وعدم  منظور 
ي تلك تحديات. 

 
وخلصت الورقة إل أن أنظمة الحماية الجتماعية ف

اتيجية طويلة األجل متماسكة ومتكاملةل الدو  . كما ل تزال تفتقر إل اسبر

ي حالة دعم األسعار خاصة ، بالذكر جديرة  يةيوجد أخطاء استهداف
 
ف

كما أن ضعف الذي يحصل غب  الفقراء عل فوائده بشكل غب  متناسب.  
 ،التنسيق داخل المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة غب  الحكومية

 يؤ  ،وما بينها 
 
من قام عدد و كفاءة برامج الحماية الجتماعية. عل  ر ث

دين داخليً بسد البلدان  ا من فجوات التغطية المتعلقة بالالجئي   والمشر
. خالل برامج مخصصة يدعمها بشكل رئيشي   الدولي

 مجتمع المانحي  
ا  ً ندرة األبحاث والمعلومات حول تأثب  سياسات الحماية تعد ، وأخب 

ي 
 
اع بلدان الجتماعية ف ي المنطقة تحدًيا الب  

 
ا و  هاًما ف

ً
ك بي   الدول مشبر

 . العربية
 

ي المنطقة العربيةالحمايبناءا عل مراجعة برامج 
 
النظر ب، و ة الجتماعية ف
ي التحديات المحددة وخصوصية البلدان 

 
ي تمر ف

اعالنر أو  بحالت الب  
اعاتالمتأثرة  ح ، بالب   التالية ة مجموعة تدابب  السياستناول فمن المقبر

ي المنطقةلتعزيز الموىص بها 
 
ها ف تنقسم . الحماية الجتماعية وتأثب 

؛ الدول العربية: عل التوالي إل التوصيات إىل ثالث مجموعات موجهة
ل العربية ووكالت األمم الدول العربية بالتنسيق مع جامعة الدو 

 والوطنية والمنظمات غب  ؛ والمنظمات الحكومية الدولية المتحدة
 .المانحةالجهات  /الحكومية

 
هة إل توصيات السياسة -1  :لدول العربيةا الموج 
 
ي سياق الب    -أ

 
ي المنطقةف

 
، يوىص بتطوير أنظمة اعات وعدم الستقرار ف

، مع أحكام جاهزة للتعامل ار مبكر ووضع خطط إلدارة األزماتإنذ
 حالة طوارئ.  ةمع أي
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مستدامة يوىص بتصميم خطط حماية اجتماعية طويلة األجل و  -ب
ي 
عل هذه الخطط يجب أن تحتوي كما .  ومرنة بناءا عل إجماع وطن 

اتيجيات محددة بوضوح خاصة فيما يتعلق بأدوار مختلف  اسبر
 الستجابةويجب أن تتضمن تدابب  الجهات الفاعلة المعنية 

 سبيل المثال، ، علمل تدابب  الستجابة للصدماتتش. للصدمات
ي التصميم، 

 
ي حاق بالنظم القائمة واإللتعديالت ف

والتوسع األففر
تعديالت التصميم عبارة (. 3، ص2018 ،أوبريان وآخرون) والرأسي 

ا من 
ً
ي برامج الحماية الجتماعية تتيح مزيد

 
ة ف عن تعديالت صغب 

هو عندما يتم  نظام قائماإللحاق ب(. المرجع نفسه)المرونة 
لت استخدام نظام قائم لتقديم برنامج جديد كاستجابة لحا

إضافات مؤقتة لمقدار مجرد فتمثل  الرأسيةالتوسعات أما . الطوارئ
وع من أجل تلبية احتياجا ت الفئات المستضعفة أو مدة المشر

تعتمد التوسعات األفقية عل طلب بينما (. 4ص، المرجع نفسه)
  ا السكان وتتطلب دمًج 

ً
ي نظام من الحالت لحجم جديد  ا مؤقت

 
ف

، يمكن تنفيذ ذلك من عل سبيل المثال. جتماعية الحالي الحماية ال 
، وإضافة المزيد من األش ا جغرافيً  نطاق التغطية خالل توسيع

، باإلضافة إل ذلك(. المرجع نفسه)التغطية المؤهلة إل نطاق 
ا بالتخطيط للسيناريوهات لزيادة مرونة أنظمة الحماية 

ً
يوىص أيض

ي المنطقة
 
 . وقدرتها عل التحمل عل الجتماعية ف

 
تحتاج آليات الستهداف للحماية الجتماعية إل تعديل لدراسة  -ج

فعل سبيل طرق تحسي   نطاق التغطية وتقليل أخطاء الستهداف. 
تقلل من  قد يكون خطوةعل األسعار  التخلص من الدعمالمثال، 

يجب دعم، ال التخلص منعندما يتم ، أخطاء الستهداف، ولكن
ا 
ً
م اعدانطائلة الفقر و كي ل تقع تحت   تعويض األش األكبر حرمان

ي 
باإلضافة إل ذلك فهناك حاجة إل تكنولوجيات . األمن الغذان 

وير وتقليل األخطاء وضمان توصيل التحديد والرصد  لمكافحة البر 
 . من يستحقون الستفادة منها إل الخدمات 

 
اكات  -د تحتاج أنواع برامج الحماية الجتماعية غب  القائمة عل الشبر

وطة بمقارنة نسبة خاصة إعادة تقييم  لإ إل التحويالت غب  المشر
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حيث أن زيادة برامج النقد مقابل العمل برامج النقد مقابل العمل. 
 من شأنه أن يساعد عل تقليل نسبة العاطلي   عن العمل. 

 
لكل  التقديريةيضع التكلفة يوىص بأن يكون هناك إطار مالي واضح  -ه

منتظم،  أساسية الجتماعية عل حدة عل برنامج من برامج الحما
 . الالزمةمع تخطيط تفصيلي للموارد المالية 

 
هة إل  السياسة توصيات -2 الدول العربية، بالتعاون مع الموج 

 : جامعة الدول العربية ومنظمات األمم المتحدة ذات الصلة
 
ي توسيع نظم الحماية  -أ

ي المنطقة العربية الجتماعية ينبع 
 
القائمة ف

دين داخلًيا ينها لتلبية احوتحس وح تياجات الالجئي   والمشر . فالب  

ي يجب أن يكون جزًءا أساسًيا الداخلي وا ي العتبار  يؤخذ  لخارجر
 
عند ف

ي الدول العربية. الجتماعية تصميم نظم الحماية 
 
 ف

 
يوىص بقيام جميع الدول المستضيفة لالجئي   بتقديم نظم رعاية  -ب

. وعل جامعة الدول  صحية شاملة ونظم تعليمية للسكان النازحي  
ي هذا الشأن. 

 
 من المعايب  عل الدول ف

 العربية وضع حد أدن 
المتعلقة بوضع الالجئي    1951والتصديق عل اتفاقية عام 

وط الحماية  1967وبروتوكولها لعام  هو الخطوة األول لدعم شر
 الجتماعية المماثلة للمواطني   والالجئي   عل حد سواء. 

 
حتياجات لال لحماية الجتماعية ابرامج يتم تكييف  يوىص بأن -ج

ي 
 
المحددة للمرأة لمعالجة الضعف الذي تواجهه بصورة أكبر ف

اع امج الخاصة ب بتعزيز  ويوىص كذلك . حالت الب   المرأة حماية البر
الوصول إل العمل والتعليم والخدمات تحسي   فرص من العنف و 

 الصحية. 
 

اجتماعية تراعي الطفل كأولوية اعتماد أنظمة حماية كما يوىص ب -د
 قصوى لتجنب "جيل ضائع"؛
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ي  وضع المزيد من برامج التوظيف والتمكي   يوىص ب -ه
تستهدف  النر

يمكن للدول المستضيفة أن تسهل من و  . الالجئي    بشكل خاص
عملية الحصول عل تراخيص أو تصاري    ح العمل وأن تعمل عل 

كز سكان الالجئي   ألسباب بطالة الالجئي   وتر بشكل نقدي التقييم 
 . ي القطاع غب  الرسمي

 
 بالعمل ف

 
الدولية والحكومية الوطنية وغب   توصيات إل المنظمات -3

 والجهات المانحة:  الحكومية
 
حشد الموارد الداخلية والخارجية لدعم جهود إعادة اإلعمار يوىص ب -أ

وإصالح مرافق الخدمات الجتماعية، مع اإلشارة إل الدور الهام 
ي هذا الصدد؛لمجتمع الم

 
 انحي   ف

 
ي  -ب

 
العلوم الجتماعية، وجمع البيانات، وبناء بحوث الستثمار ف

اع –القدرات  ي حالت الب  
 
لمعالجة الفجوة المعرفية.  – وبشكل أكبر ف

التجريبية بشكل دوري أن يتم جمع البيانات واألدلة حيث يجب 
ة الجتماعي وتصنيفها بناء عل الجنس والعمر واإلعاقة والظروف

. المعيشية الشاملة لألش  والقتصادية من خالل الستقصاءات

ها وتحديثها  ي قاعدة بيانات تكون متاحة ويتم نشر
 
ويمكن إدراجها ف
 بصورة منتظمة. 

 
ي ذلك الزكاة  -ج

 
، بما ف توثيق الدور الذي يلعبه اإلنفاق غب  الرسمي

ي 
 
ي توفب  الحماية الجتماعية ف

 
ية، ف ها من الصناديق الخب  وغب 

 . لمنطقة، وفعاليتها ا
 

المعلومات ومشاركتها، فمن المهم بالنسبة و الجهود  تنسيق -د
بعضها البعض فيما يتعلق بالحماية أن تكمل للمؤسسات والهيئات 

المقدمة، وأن يتم اعتماد التدابب  المؤسسية الفعالة لضمان ثقة 
امج.   الجماهب  ومصداقية البر
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ي هذه الورقة 1
 
اع ي، ف اعات  برنامج بحسبفهم الب   الخاص بالدول أوبسال لبيانات الب  

ي تع
ي من الوفيات المرتبطة النر

اعات والمعارك ان  . عتبة بما يتجاوز بالب   الحد األدن 

للحصول عل قائمة كاملة  http://ucdp.uu.se/#/encyclopediaانظر 

ي قاعدة البيانات. 
 
 بالبلدان وأسباب إدراجها ف

بذل من  2
ُ
ي ت
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، أن يحققوا ف النظر عن خلفيتهم، بض بحيث يمكن للجميع ،تكافؤ الفرص لضمان

ي الحياة" 
 
، إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية باألمم المتحدة)إمكاناتهم الكاملة ف
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ة  عي ما االجت تحوالت  ل ا رة  ا د إ

مي. مج حكومي دولي عل ا رن ب ة» هو  عي ما االجت تحوالت  ل ا رة  ا د «إ

ة عي ما االجت تحوالت  ل ا رة  ا د إ مج  ا رن ب مثل مهمة  ت ت
اسات سي ل ا ع  ات صن ي ل تحسين عم ل ء  دول األعضا ل ا في دعم 

بط را ت ل ا ز  عزي ت ات ومن خالل  ف ا ق ث ل ا ن  ي ب ر  حوا ل ا أساس  ى  ة عل ركي تشا ل  ا
مة ئ ا ق ل ا معارف  ل ا م  ا خد ست ا  ّ م ت ي بحيث  اسات،  سي ل وا بحوث  ل ا ن  ي ب

ك ل ت ه، وخاصة  وق إلنسان وحق ا اجات  ي حت ا ى  تركز عل تي  ل ا وم  عل ل ا ى   عل
همة  ة، وذلك مسا ي ن سا إلن ة وا عي ما االجت وم  عل ل ا تجة عن  ا ن ل ا معارف  ل ا

. ة ل ألد ا ب رة  ي ن مست ل ا رات  را ق ل وا اسات  سي ل ا ع  فة صن ا ق ث أسيس  ت في 

ة ف ا ق ث ى  ل إ لوصول  ا ة في  عي ما االجت تحوالت  ل ا رة  ا د إ مج  ا رن ب ة  مثل رؤي ت ت
ا ه ي ف د  ي ف ست ة وت ي ل تحوي درة  ق ب ة  ي ن سا إلن ة وا عي ما االجت وم  عل ل ا ا  ه ي ف تتصف 

د ق تي  ل ا ة  ل ألد ا ة  عد ا ق ل منهجي  ل ا م  ي ي ق ت ل ا ل من  عا ف اسة بشكل  سي ل ا رات  قرا
مج ا رن ب ن  إ مة.  عا ل ا اسات  سي ل ا عة  ا بمجاالت حاسمة لصن ة  تكون ذات صل

قط،   ف وم  ة كعل عي ما االجت وم  عل ل ا ر  ب عت ي ة ال  عي ما االجت تحوالت  ل ا رة  ا د إ
. ة ي ل تحوي ة  عي ما االجت وم  عل ل ا درة في جعل  ا ب م ل ا م  ا أخذ زم ي ا  م ن وإ

وراق أ ة  سل | سل ة  عي ما االجت تحوالت  ل ا رة  ا د إ مج  ا رن ب ل اسات  سي ل ا ق  ورا أ
ر ري ا ق ت نشر  ت ة  عي ما االجت تحوالت  ل ا رة  ا د إ مج  ا رن ب ل اسات  سي ل ا

تي حددها ل ا مي  عل ل ا بحث  ل ا د متخصصين في مجاالت  ا عد إ ة من  ي حث  ب
ق األورا ه  د هذ ا عد إ م  ت ي ء.  نظرا ل ا ل  ب ق ها من  جعت مج، وتمت مرا ا رن ب ل ا

ل. ئ مسا ل ا ه  دولي حول هذ ل ا مي  عل ل ا مع  مجت ل ا قشات  ا ن م  كجزء من 

www.unesco.org/shs/most


