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االجتماعي في الدول العربية األماننافذة على طريق اإلصالح: إصالحات شبكات   

 

  تقديم
 

 العربية، الدول في االقتصادية السياسات وصناع القرار متخذي لدعم العربي النقد صندوق جهود إطار في

 السياق، هذا في. العربي االقتصادي بالشأن تهتم التي والدراسات الدورية التقارير من عددا   الصندوق يُصدر

تقرير متخصص يتطرق بشكل مفصل ك" نافذة على طريق اإلصالح" تقرير إصدار أهمية الصندوق ارتأى

العربية بما يسمح بعرض بلدان وتحليلي ألحد محاور برامج اإلصالحات االقتصادية التي يجري تنفيذها في ال

، لقائمةوماهية السياسات واإلجراءات التي يجري تنفيذها، والتحديات ا ول في هذا المجال،تلك الدتجارب 

  .والدروس المستفادة من واقع برامج اإلصالح المثيلة المنفذة عالميا  

 االقتصاديحزم سياسات وبرامج اإلصالح في تطبيق جهود الدول األعضاء  مساندةيستهدف التقرير 

، وصناديق التقاعد، الخدمة المدنيةنظم  اتالمختلفة التي يجري تطبيقها في مجاالت بعينها من بينها إصالح

 العربي النقد صندوق . يأملذوي الدخل المحدودالتنافسية، واستهداف  وتعزيز، والمنتجات ق العملاسوأو

 في المساهمة خدمة دوله األعضاء بهدفالتي يقوم بها ل البحثية للجهود جديدة   إضافة   التقرير يمثل أن في

 .المنشود التقدم االقتصادي تحقيق مسيرة البلدان العربية باتجاه عملية صنع السياسات ودعم

 

 التوفيق،،، ولي وهللا

 

 الحميدي عبدهللا بن الرحمنعبد 

 اإلدارة مجلس رئيس العام المدير

 العربي النقد صندوق                                                               
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 ملخص تنفيذي

في الدول النامية واقتصادات األسواق الناشئة دورا  كبيرا   (Social Safety Nets)تلعب شبكات األمان االجتماعي 

في مكافحة الفقر وتقليل مستويات التفاوت في توزيع الدخل وتحسين مستويات معيشة الفئات األضعف من السكان. 

هتماما  واسعا  من قبل العديد من الدول النامية بتقوية شبكات األمان االجتماعي في ظل اشهدت السنوات الماضية 

يد منها بتنفيذ إصالحات مالية تستهدف ضبط أوضاع الموازنات العامة، تشتمل على عدة سياسات وتدابير قيام العد

بالجزء  ذوي الدخل المرتفعمن بينها إصالح برامج الدعم السلعي التي ثبت عدم جدوى الكثير منها في ظل استئثار 

 ازنات العامة للدولة. األكبر من مكاسب هذه البرامج وارتفاع عبء هذه البرامج على المو

صاحب ذلك اتجاه عدد من البلدان مؤخرا  إلى تنفيذ برامج شاملة لإلصالح االقتصادي تضمنت تدابير ذات أثر غير 

مواتي على الفئات الفقيرة والهشة وهو ما استلزم اتجاه الحكومات في المقابل إلى تقوية دور شبكات األمان 

أكبر من المستفيدين من الفئات المستحقة للدعم الحكومي وفق أطر وآليات  االجتماعي وتوسيع مظلتها لتشمل عدد

 أكثر كفاءة الستهداف هذه الفئات.

شبكات األمان االجتماعي تقديم تحويالت نقدية وعينية تستهدف األسر الفقيرة والفئات الضعيفة، بهدف تتضمن 

الطبيعية وغيرها من األزمات. تظهر بيانات البنك الدولي أن حمايتها من تأثير الصدمات االقتصادية والكوارث 

مليار شخص ال تساعد فقط الدول على االستثمار في رأس  2.5شبكات األمان االجتماعي التي تغطي حاليا  نحو 

ا كمصدر دخل مهم بالنسبة للفقراء والفئات الهشة، مما يساعد على تحسين مستوى  المال البشري، بل تعمل أيض 

تغطية برامج ، يحظى واحد فقط من بين كل خمسة من الفقراء بشتهم. مع ذلك، ففي البلدان منخفضة الدخلمعي

بشكل كبير فيما يتعلق بنسب اإلنفاق على برامج الحماية شبكات األمان االجتماعي. تتفاوت دول العالم فيما بينها 

 دوالرا   16يقيا جنوب الصحراء الكبرى ما معدله ففي حين ال يتعدى متوسط نصيب الفرد في بلدان أفر .االجتماعية

من اإلنفاق على برامج شبكات األمان االجتماعي، يبلغ نصيب الفرد في أمريكا الالتينية ومنطقة  سنويا   أمريكيا  

 .(1) سنويا  في المتوسط  أمريكيا   دوالرا   158البحر الكاريبي ما معدله 

لتعزيز دور شبكات األمان االجتماعي في إطار برامج اإلصالح االقتصادي  متزايدة   تشهد الدول العربية أهمية  

الطموحة التي تنفذها هذه الدول منذ سنوات، وتسعى من خاللها إلى تنفيذ إصالحات اقتصادية داعمة لالستقرار 

طبقات الهشة ومحدودة االقتصادي مع التركيز في الوقت ذاته على تخفيف عبء تنفيذ هذه اإلصالحات على كاهل ال

الدخل. ال يقتصر استخدام شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وإنما 

تستخدمها كذلك الدول العربية ذات مستويات الدخل المرتفع بهدف ضمان التوزيع المتكافئ لثمار النمو وضمان 

على عدد من البرامج مثل برامج اإلسكان، وتقديم المنح في مجال التعليم، وفتح التنمية المتوازنة، وتركز من خاللها 

حسابات للمواطنين الذين يقل دخلهم عن مستوى معين يتم عبرها تلقي تحويالت نقدية شهرية تساعد على دعم 

 تحسين المستويات المعيشية والرفاه االجتماعي. بالتاليبعض األسر والفئات 

 االجتماعياألمان شبكات تقوية إصالحات التقرير عدد من المواضيع المهمة ذات الصلة بناول يتضوء ما سبق،  في

وضاعها على أومفهوم شبكات األمان االجتماعي إلى ، حيث يتطرق الجزء األول من التقرير في الدول العربية

الوضع الراهن لشبكات األمان يتناول بالمزيد من التفصيل ف ،الجزء الثانيأما العالمي واإلقليمي.  يينالمستو

حماية االجتماعية المختلفة، وأبرز مكونات شبكات الاإلصالح، و العربية ومبرراتاالجتماعي في الدول 

تبناة في هذا السياق في عدد من الدول العربية التي تتبني هذه الشبكات. فيما يتناول الجزء الثالث اإلصالحات المُ 

بالمزيد من التفصيل بعض التجارب العربية في مجال إصالح شبكات األمان االجتماعي، ويتناول الجزء التقرير من 

استنادا  إلى الدروس المستفادة من  االجتماعي في الدول العربية الحمايةآفاق إصالحات شبكات الرابع من التقرير 

 . التجارب الناجحة في هذا المجال

                                                           
)1( World Bank, (2018). “Social Safety Nets”. 
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في ظل عدد من العوامل شبكات األمان االجتماعي تقوية  إصالحات علىدد من الدول العربية عتنامي مؤخرا  تركيز 

الحاجة إلى التخفيف من حدة ارتفاع معدالت البطالة والفقر، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل، إضافة لعل من أهمها 

التنمية المستدامة، وإصالح برامج  إلى تركيز الحكومات العربية على توجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف

 الدعم السلعي، وتخفيف عبء برامج اإلصالح االقتصادي التي تبنتها مؤخرا  عدة بلدان عربية على الفئات الهشة.

في هذا السياق، تساهم شبكات األمان االجتماعي في التخفيف النسبي من حدة ارتفاع معدالت البطالة والفقر في 

عدد األشخاص الذين يخرجون من الفقر المدقع بفضل تنفيذ برامج شبكات األمان االجتماعي  الدول العربية. يُقدر

مليون شخص في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا )الذي يتشكل بصفة أساسية من البلدان العربية  3بحوالي 

إصالحات شبكات األمان االجتماعي القائمة على زيادة  تعتبر.  في هذا اإلطار، 2إضافة إلى بعض البلدان األخرى(

عدد المستفيدين من تغطية شبكات األمان، وتحسين مستويات االستهداف، من بين أبرز السياسات التي تم التوجه 

 إليها مؤخرا  في عدد من الدول العربية للتخفيف من تبعات ارتفاع معدالت البطالة والتضخم.

شبكات األمان االجتماعي المختلفة التي تختلف من دولة ألخرى،  برامجز الدول العربية على ركيأشار التقرير إلى ت

اإلعانات يتمثل أهمها في برامج  وتندرج برامج شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية في ثمان فئات رئيسة

في المائة في الدول  0.62اإلجمالي نحو  حيث يبلغ إجمالي اإلنفاق على هذه البرامج كنسبة من الناتج المحلي العينية

س المال البشرى أر دعم إلىلى تخفيف حدة الفقر، العربية، يليها برامج الدعم النقدي المشروط التي تهدف باإلضافة إ

و االنتظام أ ،بالمدارسإلحاق أطفالهم مثل بالتقيد بشروط محددة للحصول على الدعم عن طريق مطالبة المستفيدين 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول  0.30زيارة المراكز الصحية، ويبلغ إجمالي اإلنفاق عليها نحو في 

 3العربية.

 شبكات لصالح الموارد المالية الالزمة بتخصيص العربية الدول في هذا السياق، أوضح التقرير اهتمام حكومات

 المحلي الناتج إلى كنسبة مستوياته أعلى االجتماعي األمان شبكات على اإلنفاق يسجل حيث االجتماعي األمان

 اإلجمالي المحلى الناتج من المائة في 2.49و 2.56 حوالي تنفقان اللتان وموريتانيا العراق من كل في اإلجمالي

( المائة في 1.04) ولبنان( المائة في 1.09) المغرب من كل يليهما ،لدعم شبكات األمان اإلجتماعي على التوالي

 الدولي. البنك قبل من صادر تقدير ألحدث وفقا (المائة في 1.02) والسودان

تجارب كل تطرق التقرير كذلك إلى بعض التجارب العربية على صعيد تقوية شبكات األمان االجتماعي بما يشمل 

 من األردن، والبحرين، والسعودية، ومصر. 

 االجتماعي في هذه الدول على تحقيق األهداف التالية:األمان ركزت أهم إصالحات شبكات تقوية شبكات 

 المالية الموجهة إلى هذه البرامج.زيادة المخصصات  .1

 لمستهدفين.اع نطاق تغطية يتوس .2

 تحسين آليات استهداف الفئات المستحقة. .3

 التحول إلى برامج الدعم النقدي. .4

 بما يضمن زيادة مستويات كفاءتها وفاعليتها.شبكات األمان االجتماعي تطوير سبل إدارة  .5

في موازناتها العامة السيما في  ،لية الموجهة إلى هذه البرامجزيادة المخصصات الما تجهت البلدان العربية إلىا

. كما تم في إطار برامج اإلصالح االقتصادي المنفذة في بعض البلدان االستفادة من الوفورات 2011أعقاب عام 

في ج. نفاق في إطار هذه البرامالُمحققة من إصالح برامج دعم الطاقة في توفير موارد مالية لتحسين مستويات اإل

جنيه مصري عام مليار  347حوالي نفاق الحكومي على شبكات األمان االجتماعي بلغ اإل على سبيل المثال ،مصر

                                                           
دوالر للفرد في اليوم مقاسا بتعادل القوة الشرائية، أما الفقر  1.25الفقر المدقع من قبل البنك الدولي على أنه العيش دون مستوى تم تعريف خط   2

 النسبي فيُعرف على أنه االنتماء إلى العشرين في المائة األدنى من السكان من حيث توزيع الدخل/االستهالك.
3  World Bank, ASPIRE Database. 
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ل نمو خالل ، بما يمثل أعلى معد2017مليار جنيه عام  260نحو في المائة، مقارنة ب 33بلغ بمعدل نمو  2018

، ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز اإلنفاق على شبكات الحماية االجتماعية للتخفيف (2019-2011)الفترة 

على الطبقات صندوق النقد الدولي  عبالتعاون م 2016برنامج اإلصالح االقتصادي الذي تم تبنيه عام تطبيق من آثار 

المحلي اإلجمالي لتعزيز اإلنفاق في المائة من الناتج  1م في إطار هذه اإلصالحات، تخصيص مصر لنحو ت .الهشة

 من الوفورات المالية الناتجة عن اإللغاء التدريجي لدعم الوقود. على شبكات األمان االجتماعي مستفيدة  

لتشمل بعض  الشبكات هذه برامج من لمستهدفينا تغطية نطاق عيتوسلكما تبنت بعض الدول العربية إصالحات 

الفئات غير المشمولة مسبقا  بهدف ضمان تخفيف األعباء االقتصادية عن كاهل الفئات الهشة. فعلى سبيل المثال 

دعم صندوق المعونة الوطنية الذي بدوره زيادة أعداد األسر المستفيدة من  األردنتضمنت اإلصالحات المطبقة في 

، مليون دينار أردني 110حوالي بلغت ألف أسرة بقيمة إجمالية  100يقوم بصرف مخصصات شهرية لحوالي 

 .مليون دينار 100ها اربكلفة إجمالية مقد (2021-2019فترة )ألف أسرة جديدة خالل ال 85ليشمل 

تم  األردن، ففي تحسين آليات استهداف الفئات المستحقةلى واكب هذه اإلصالحات سعي من الدول العربية إ -

 ،منهجية معتمدة من قبل البنك الدولي مبنية على تلبية االحتياجات من السعرات الحرارية لقياس خط الفقرتبني 

الموحد بناء وتطوير برنامج السجل الوطني لتحقيق هذا الهدف، تم  .فقروما يندرج تحته من حساب لمؤشرات ال

كما  .لفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشةالدقيق لستهداف بهدف التحديد واال ومشروع الباحثين االجتماعيين

مستوى دخل ل، بإجراء عدد من الدراسات والمسوحات البحرينفي لكترونية تقوم هيئة المعلومات والحكومة اإل

متخذي القرار وواضعي اسات في إعطاء . تسهم هذه الدرالفرد واألسرة، وقياس معدالت االستهالك

تستخدم ف، مصر. أما في وغيرها من المعلومات فقرسباب الأسر المعوزة، واالستراتيجيات تصور عن حجم األ

الحكومة منهجية محددة لالستهداف تعتمد على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

الفقر على مستوى المحافظات والمراكز والقرى. تستخدم السلطات الوطنية حصاء، التي ترصد نسب واإل

معادلة موحدة لقياس درجات الفقر مع إضفاء بعض التعديالت التي تعالج الفجوات بين الريف والحضر، وبين 

يتم  بحيث، وبين األسرة المتكاملة وأسرة المرأة المعيلة، وغيرها من الفجوات، همالقادرين على العمل وغير

بعاد، وليس فقط الفقر منهجية الفقر متعدد األالحكومة كذلك تبنى وتتعميم تلك المعادلة على مستوى الجمهورية. 

 التغطية االجتماعية. ضمان لشموليةالمادي، وذلك 

إصالح شبكات األمان غالبية إجراءات  ، أشار التقرير إلى ارتباطإصالحات التحول إلى الدعم النقديعلى صعيد 

وإصالح  الكهرباءأسعار الوقود والدعم النقدي في الدول العربية بتصحيح االجتماعي القائمة على التحول نحو 

برامج الدعم السلعي التي ثبت عدم كفاءتها في مساعدة الفئات الهشة في ظل استفادة األغنياء بالجانب األكبر من 

لى الدعم النقدي إخطوات متقدمة في سبيل التحول مؤخرا  ذت الدول العربية اتخمكاسب هذه البرامج. بناء عليه، 

بناء عليه، كثفت عدد من الدول العربية تدخالتها في هذا اإلطار . (2016 – 2012مؤخرا  السيما خالل الفترة )

دعم النقدي . وظهر اهتمام واسع النطاق بالتحول نحو برامج الوالبحرين والسعودية واألردن مصرومن بينها 

 . 2030المشروط بهدف تحسين مستويات التعليم والصحة وتمكين الحكومات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

أهم المبادرات التنموية التي قامت بها المملكة لحماية األسر  من ، يعد برنامج "حساب المواطن"السعوديةففي 

الُمستحقة للدعم من خالل تقديم دعم نقدي مباشر إلى ذوي الدخل المحدود، ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي في 

ية على . في هذا الصدد، تبلغ النفقات الحكومية الفعل2030 العربية السعودية إطار برامج تحقيق رؤية المملكة

، مصرفي .  (4)2019في المائة من إجمالي النفقات على تعويضات العاملين خالل عام  37.5البرنامج ما يقدر بنحو 

من قدم يهدف الدعم المُ آلية لتقديم الدعم النقدي المشروط لألسر المستحقة في مصر.  "تكافل وكرامة"يمثل برنامج 

برنامج لالحكومة المصرية في ظل تنفيذ  الفقيرة واألكثر احتياجا  خاصة  لى حماية الفئات برنامج إهذا الخالل 

( وما تضمنه من سياسات 2019-2016االقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خالل الفترة ) اإلصالح

قيرة يسعى البرنامج إلى تمكين األسر الف .وإصالحات أثرت على مستويات معيشة الطبقات الفقيرة والهشة في مصر

يتم من خالل البرنامج . السليمةالتعليم والتغذية النفاذ إلى الخدمات الصحية والحصول على الحقوق األساسية مثل من 

                                                           
 . 2019. بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019وزارة المالية،  4
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 ،ووزارة التربية والتعليم ،وزارة التضامن االجتماعيإلى الفئات المستحقة، وينفذ من خالل مساعدات شهرية تقديم 

  .2018/2019 الماليمليون أسرة للعام  3.6 حوالي هذه البرامجلمستفيدة من سر ااألعدد  إجماليلغ ب ووزارة المالية.

مليار جنيه لبرنامجي تكافل  12مليار جنيه مصري بواقع  17.5 حوالينفاق الكلى على الدعم النقدي يبلغ حجم اإل

 مليار جنيه لمعاش الضمان االجتماعي.  5.5ووكرامة 

 بما البرامج هذه إدارة سبل تطويركما تطرقت إصالحات تقوية شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية إلى 

من بين هذه اإلجراءات تشكيل لجان وزارية مصغرة مسؤولة عن إدارة  .وفاعليتها كفاءتها مستويات زيادة يضمن

منظمات المجتمع وتنسيق مع باقي األطراف الفاعلة عنى بالشبكات األمان االجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تُ 

 :لزيادة فاعلية هذه الشبكات بما يشملالجهات التنفيذية على آليات محددة  اعتمادالمدني. إضافة إلى 

 المؤشر لكل الجهات المعنية. ذلكوضع مؤشرات لكل مكون من برنامج شبكات األمان االجتماعي ورصد نتائج  -

 الدقيق للفئات المستهدفة.لمتابعة والتقييم لمنظومة ربط األنظمة المعلوماتية للجهات المعنية المختلفة في إطار  -

 .وتحديدها ومراجعتها بشكل سنويوضع معايير واضحة وشفافة للشرائح المستهدفة بالدعم  -

الجهات المعنية والباحثين االجتماعيين ومنظمات المجتمع من استحقاق المستفيدين بالتنسيق مع  إنشاء آلية تحقق -

 .المدني

تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على  -

 كبر من الشفافية.أ ا  المختلفة لهم وتوفير قدر وتقديم الخدماتهاء تعامالتهم، نإ يالمواطنين ف

 مظلة شبكات األمان االجتماعي لترشيد الموارد المخصصة للدعم.بواالقصاء  لإلدراجإرساء قواعد ومعايير  -

 أو الفئات التي تم رفضها ومنحها حق مراجعة البيانات. لألسرإنشاء آلية تظلم  -

للمساهمة في تحديد  وزارات الشؤون االجتماعيةشراف إمحلية "لجان مساءلة مجتمعية" تحت نشاء كيانات إ -

 .ح قواعد البياناتالمستحقين وتنقي

 الفئات. لجميع الماليالشمول لشبكات األمان االجتماعي لدعم صرف ذكية لجميع المستحقين  اتاستخدام بطاق -

كما شملت اإلجراءات تبني الجهات المسؤولة عن شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية لبعض مؤشرات 

الفعلي للمؤشر وما هو قياس الفجوة بين األداء قياس األداء في إطار برامج شبكات األمان االجتماعي تركز على 

 مستهدف. ويشمل ذلك مؤشرات مثل:

 ن شملتهم برامج الدعم النقدي.نسبة السكان تحت خط الفقر الذي -

 سر الفقيرة المستفيدة من برامج الدعم النقدي.عدد األ -

 نفاق على شبكات األمان االجتماعي.اإل -

 المستفيدات من برامج شبكات األمان االجتماعي ال سيما فيما يتعلق بالمرأة المعيلة.نسبة النساء  -

 تحاق بالتعليم.عدد أطفال األسرة المستحقة للدعم المنتظمين في االل -

 المستفيدات من برامج الرعاية الصحية. وعدد اإلناث المستحقات للدعم  -

التوجهات المستقبلية للحكومات العربية فيما يتعلق بإصالح شبكات األمان االجتماعي  تستهدفضوء ما سبق،  في

المزيد من التركيز على زيادة الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، وتبني منهجيات من شأنها االستهداف الدقيق 

سر المعوزة األ إعانةلى إالهادفة رامج من خالل تبني البعزيز االعتماد على الذات للمستحقين مع التوجه نحو آليات ت

االنتاجية سواء  من خالل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المنزلية أو  هاعبر دعم مقومات

 برامج مكافحة البطالة.

ستراتيجية المستقبلية التي تتبناها خالل الفترة لى تحقيق التكامل الالزم ما بين الخطط اإلإالدول العربية  تسعىكما  

المقبلة والدور المتوقع من شبكات األمان االجتماعي كأحد اآلليات الممكنة للحكومات والداعمة للجهود الوطنية على 

صعيد تطوير التعليم والصحة وخفض الفقر والبطالة وتمكين المرأة. إضافة لما سبق، تستهدف الرؤى المستقبلية 

لتوفير  ،والمستثمرينفتح عالقات شراكة جديدة مع القطاع الخاص والشركات وية شبكات األمان االجتماعي لتق

عالوة على تبني عدد من اإلصالحات القانونية والتنظيمية  فرص عمل منتجة للفئات المستحقة القادرة على العمل.

 رب الدول المتضمنة في التقرير.والمؤسسية للمزيد من فاعلية هذه الشبكات حسبما أشارت إليه تجا
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 أوالً: مفهوم شبكات األمان االجتماعي

ستخدمة لتحقيق ليات واألنشطة المرتبطة المُ آلنه مجموعة من اأيمكن تعريف مفهوم األمان االجتماعي على 

خطار األنسان من الحاجة والحرمان، والحد من خسائره وحمايته من إلفراد والجماعات وتحرير ااالستقرار لأل

االقتصادي"، أو  والركودزمات المالية نسان "كاألإلكانت من صنع ا الداخلية والخارجية التي قد يتعرض لها سواء  

  وبئة".طبيعية "كالجفاف واأل

بعاده االقتصادية واالجتماعية والسياسية أحد ركائز العمل االجتماعي بمفهومه المتكامل وأعد األمان االجتماعي كما يُ 

لى دعم االستقرار والتماسك االجتماعي، وتحقيق التوازن بين مكونات وفئات إيهدف  حيثوالثقافية والبيئية، 

هم عناصر أ إحدى تُعتبر ( NetsSocial Safety) ن شبكات األمان االجتماعيأما يجدر ذكره،  .(5)المجتمع

على  تحتويو، (Social Protection)الحماية االجتماعية منظومة لإلصالح االجتماعي تعرف بمنظومة متكاملة 

 دناه.أعدد من البرامج المساعدة كما يوضح الشكل 

 (1شكل رقم )

 الحماية االجتماعيةمنظومة صر اعنأحد شبكات األمان االجتماعي ك

 لى الحق.إ(، الحماية االجتماعية من االمتيازات 2014منظمة العمل الدولية )المصدر: 

 

ومساعدة  الفقرلمكافحة  ةمن األدوات السياسية مصّمم ا  خاص ا  نوع برامج شبكات األمان االجتماعي،تعتبر 

من خالل عدد من اآلليات من بينها على سبيل المثال برامج تقديم  حاالت الطوارئ مجابهةعلى  المواطنين

ذه البرامج للحيلولة دون انزالق األفراد به. يُستعان أو المساعدات النقدية المساعدات العينية مثل )الحصص الغذائية(

قد توفّر كما ، إلى ما دون مستوى معيشي معين، وهي عادة ما تكون قصيرة األجل وتستهدف فئة محدودة للغاية

هم أدوات الحماية االجتماعية كونها أهذه البرامج شيئا من الغوث الفوري. تعتبر شبكات األمان االجتماعي إحدى 

على حد سواء على مجابهة حاالت الفقر وتحسين مستوى  اطلين عن العملفراد العاملين والعتعمل على مساعدة األ

وقد تؤدي الشروط التي تتحدّد  ،نعةألسباب الجذرية للفقر وضعف المُ تعالج شبكات األمان ا رغم ذلك ال .معيشتهم

تنافى ومبدأ بما يالمستفيدين المحتملين(  استبعادعلى أساسها مدة االستفادة ونطاق التغطية إلى أخطاء في االستبعاد )

 حفزقصيرة األجل، فقد ال ت ن تدخالت شبكات األمان االجتماعيبما أوعدم التمييز والشمولية. عالوة على ذلك، 

 الدول على تحسين تقديم الخدمات االجتماعية األساسية في األجل الطويل. 

                                                           
 (، عالقة شبكات األمان االجتماعي بسياسات الرعاية االجتماعية: حاالت تطبيقية.2017المعهد العربي للتخطيط ) )5)

الحماية 
االجتماعية 

سياسات سوق 
العمل 

مين أالت
االجتماعي 

خدمات الرعاية 
االجتماعية 

المكملة 

شبكات األمان 
االجتماعي 
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إلى نظام االجتماعي األمان برامج شبكات بناء  عليه، يتعين على الحكومات وضع خطط زمنية تدريجية للتحول من 

شبكات األمان  عدتُ بالتالي . )6((Social Policy)و ما يعرف بالسياسة االجتماعية أ وطني دائم للضمان االجتماعي

االجتماعي )المساعدات والتحويالت االجتماعية( الموجهة لصالح الفقراء مكونا  واحدا  من مكونات نظام الحماية 

   .)7(االجتماعية

 ثانياً: أوضاع شبكات األمان االجتماعي على المستوى العالمي 

مليون شخص أو  650نحو من بينهم ، على مستوى العالم مليار شخص 2.5تغطي شبكات األمان االجتماعي نحو 

من الناتج المحلى في المائة  1.5 حواليتنفق الدول النامية  .(8) عالميا   في المائة من العشرين في المائة األشد فقرا   56

في تحاد األوروبي والواليات المتحدة تأتي دول اإلفي المتوسط على برامج شبكات األمان االجتماعي.  اإلجمالي

في المائة من  16و 23م من حيث مستوى اإلنفاق على شبكات األمان االجتماعي بما يمثل نحو لدول العا مقدمة

 على التوالي. اإلجماليالناتج المحلي 

دول أوروبا وآسيا الوسطي على برامج شبكات األمان االجتماعي في يبلغ إنفاق على مستوى األقاليم المختلفة، 

على شبكات األمان االجتماعي نفاق حجم اإلفيما يبلغ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،  2.2المتوسط حوالي 

قل األقاليم أفي المائة في المتوسط، ويمثل إقليم جنوب آسيا  1.0 حواليفريقيا أفي دول الشرق األوسط وشمال 

  .(9) اإلجماليفي المائة من الناتج المحلي  0.9برامج شبكات األمان االجتماعي بنسبة  علىنفاقا  إالجغرافية 

، األمان االجتماعيبرامج  نفاق علىبنصيب الفرد من مجمل اإلبشكل كبير فيما يتعلق تتفاوت دول العالم فيما بينها 

من  سنويا   أمريكيا   دوالرا   16ففي حين ال يتعدى متوسط نصيب الفرد في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ما معدله 

اإلنفاق على برامج شبكات األمان االجتماعي، يبلغ نصيب الفرد في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ما 

 .(10) سنويا  ي المتوسط ا  فأمريكي دوالرا   158معدله 

في المائة من الفقراء  36شبكات األمان االجتماعي قد ساهمت في تحسين مستوى معيشة أن لى إشير التقديرات تُ 

دائرة الفقر المدقع. تشمل إبقائهم خارج لعبت دورا  كبيرا  في  حيث ،على مستوى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

سر الفقيرة، والمعاشات لى األإ الموجهةالتغذية المدرسية برامج كل من البرامج المتضمنة في إطار هذه الشبكات 

 .(11)في المائة 45االجتماعية، والتحويالت النقدية والعينية. كما ساهمت هذه البرامج في تقليص فجوة الفقر بحوالي 

  

                                                           
)ب( من  71المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، البند تقرير الخبيرة المستقلة المعني بمسألة حقوق اإلنسان والفقر المدقع، األمم   )6)

سان جدول األعمال المؤقت: تقرير حقوق اإلنسان وحمايتها: مسائل حقوق اإلنسان بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق اإلن

 .2009والحريات األساسية، 
اء: حالة انعدام األمن الغذائي في العالم، االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للحكومة الملكية لكمبوديا، الحماية االجتماعية للضعفاء والفقر )7(

2012. 
 .https://www.albankaldawli.org/ar/topic/safetynets#1(. "شبكات األمان االجتماعي"، 2019) البنك الدولي، )8 (

)9( World Bank (2018). The State of Social Safety Nets. 
)10( World Bank, (2018). “Social Safety Nets”. 
)11( World Bank, (2018). Ibid. 

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/safetynets#1
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  (2رقم )شكل 

 الجغرافية المختلفة المناطقنفاق على برامج شبكات األمان االجتماعي حسب اإل

 )%( اإلجمالي()نسبة من الناتج المحلي 

 

             Source: World Bank (2018). “State of Social Safety Nets, and Federal Safety Nets”.    

لمواجهة التقلبات  إطار شبكات األمان االجتماعي في اإلجراءاتتم اتخاذ عدد من  ،على مستوى الدول المتقدمة

في هذا  مؤخرا . ها هذه الدولتواجه زمات االقتصادية التياالقتصادي في ظل األجل تحقيق االستقرار أالدورية من 

دول االتحاد وروبية اهتماما  كبيرا  بشبكات األمان االجتماعي. على سبيل المثال، تنفق تولي الدول األاإلطار، 

شبكات األمان االجتماعي. يعتبر في المائة في المتوسط من ناتجها المحلي اإلجمالي على  23ما نسبته  األوروبي

فريقية ألنتيجة لتزايد الهجرة واللجوء من بعض الدول افي أوروبا نفاق على شبكات األمان االجتماعي تزايد اإل

من ناتجها المحلي في المائة  8تخصص ألمانيا ما نسبته  ،على سبيل المثال. والدول التي تعاني من صراعات سياسية

من الناتج  في المائة 12ويبلغ الدعم السلعي في فرنسا في المائة،  10السويد النسبة في هذه فيما تبلغ السلعي، للدعم 

 .المحلي اإلجمالي

على برامج شبكات  اإلجماليفي المائة من الناتج المحلى  16يتم إنفاق ما يقارب  مريكيةالواليات المتحدة األفي 

على شبكات األمان نفاق حجم اإلرغم كون األمان االجتماعي التي عادة ما ترتبط بقضايا وسياسات التشغيل. 

ن ما يميز تجربة الواليات أتحاد األوروبي، إال دول اإلاالجتماعي يعتبر أقل في الواليات المتحدة األمريكية مقارنة ب

في صياغة ودعم برامج شبكات األمان المختلفة المتحدة األمريكية هو مشاركة المنظمات غير الربحية والواليات 

من هذه األمريكية يستفيد ذوي الدخل المنخفض في الواليات المتحدة . ألخرىاالجتماعي التي تختلف من والية 

لى بعض إإضافة والملبس، السكن، بما يشمل اإلعانات الغذائية والمزايا بصورة مباشرة ومن غير أي مقابل نقدي 

 12.، كالتأمين الصحيالبرامج األخرى

على شبكات  اإلجماليفي المائة من الناتج المحلي  2.2 حوالينفقت أفقد ، أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىأما دول 

المستحقين، وزيادة حجم  استهدافبالدقة في  أوكرانيااألمان االجتماعي. تتسم برامج شبكات األمان االجتماعي في 

مدة مليون نسمة تقريبا ، وتقدم تحويالت نقدية شهرية ل 20 حواليتغطي البرامج حيث نفاق الموجه لهذه الفئات، اإل

لألجور، كما تقدم بدالت السكن،  األدنىفي المائة تقريبا  من الحد  60للمنافع يبلغ  ىلى عام واحد مع حد أدنإتصل 

                                                           
12 Federal Safety Net Programs, USA, 2018. 
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في من دخولهم في المائة  15أو ) العامة، في المائة من دخولهم على المرافق 20والمرافق لمن ينفقون أكثر من 

 :(13) يتاآلبل الحكومة األوكرانية في هذا الصدد حالة المتقاعدين(. تشمل التدابير المتخذة من ق

 لسكن والمرافق.احماية الفقراء من زيادة أسعار الغاز ومنح بدالت  -1

 حماية العاطلين عن العمل من خالل نظام تأمينات البطالة.  -2

 .البنك الدوليينفذهما االجتماعي  لألمانبرنامجين المستهدفين في إطار توسيع نطاق  -3

 .، تساهم شبكات األمان االجتماعي في تخفيف الوطأة على الفئات األكثر عرضة للصدمات االقتصاديةآيسلندا في

دعم برامج شبكات األمان االجتماعي وذلك من أجل تنفيذ التصحيح لتسعى الحكومة إلى توفير بدائل للسياسات 

لى تقوية شبكات األمان االجتماعي من خالل إ، تسعي الحكومة يابيالروس فيالالزم في أوضاع المالية العامة. 

في المائة من الناتج المحلى اإلجمالي. توفر السلطات مساعدات  13.5 حواليبلغ  الذينفاق عليها زيادة حجم اإل

لى إسر محدودة الدخل، باإلضافة ألا إلسكانو أكثر. كما توفر الدعم النقدي أالتي تضم ثالثة أطفال  لألسراإلسكان 

 لبطالة. إعانات ا

نفاق ستهداف المستحقين وزيادة اإلإبالدقة في التفيا من ناحية أخرى، تتميز برامج شبكات األمان االجتماعي في 

ويُعزى تدني اإلنفاق ، تحاد األوروبيقترب من المتوسطات المسجلة في دول اإليفي المائة ل 1.5بحوالي  االجتماعي

االجتماعي في التفيا عن المتوسط إلى عدم المساواة في الدخل بين الحكومات المحلية، وهو ما تعمل الحكومة على 

اإلدارة المحلية، وإصالح قطاع الصحة، فضال  عن اتخاذ تدابير  إلصالحالخطة الموضوعة خالل من معالجته 

إلى ، تهدف استراتيجية المالية العامة هنغاريا فيالمنافع االجتماعية.  نظام منأخرى لتحسين استهداف المستحقين 

الذين حماية الفقراء وذلك على سبيل المثال بجعل االستقطاعات من معاشات التقاعد مقصورة على المتقاعدين 

معاشات تقاعد المعاقين مع زيادة المنافع التي االستقطاعات من يحصلون على مبالغ تتجاوز مستوى معين، وإلغاء 

. تعمل الحكومة مع الشركاء االجتماعيين عند رسم سياسات من ذوي االحتياجات الخاصةالفقراء يحصل عليها 

فاظ على الوظائف وفرص العمل التي توفرها المشاريع لى الحإتهدف  لإلنفاقأنشئت برامج  حيثالمالية العامة، 

 العقارية المستحقة على العاطلين عن العمل. لألقساطوضمان السداد المؤقت 

على  اإلجماليفي المائة من الناتج المحلى  1.2 حواليفي المتوسط  دول أمريكا الالتينيةمن جانب آخر، تنفق 

، وعدم المساواة الفقرعلى سبيل المثال تقدما  ملحوظا  في الحد من  البرازيلحققت  برامج شبكات األمان االجتماعي.

 12 حوالياستفادت منه  الذيسرة( األفي الدخل من خالل برامج لشبكات األمان االجتماعي مثل )برنامج دعم 

بلغ حجم  .على الفئات الضعيفةآثار األزمات في تخفيف هما  دورا  مالذي لعب مليون أسرة و)برنامج تقديم المنافع( 

التحويالت  ساهمتالمحلي اإلجمالي. في المائة من الناتج  1.4 حوالينفاق على برامج شبكات األمان االجتماعي اإل

 1.3 توفيرفضال  عن  2016في سنة مريكي أمليار دوالر  30 نحوحفز الطلب المحلي باالجتماعية المتتالية في 

 وفي المرحلة الحاليةعلى الفئات الضعيفة،  اتزمألا آثاردورا  في تخفيف  التدابير لعبتمليون وظيفة. كل هذه 

  .(14)األمان االجتماعي الداعمة للتشغيل برامجالحكومة على تركز 

 االجتماعي في الدول العربية األمانثالثاً: الوضع الراهن لشبكات 

عدد من الدول العربية تبنت سياسات وطنية لشبكات األمان االجتماعي تحت مظلة إلى أن  شير التقارير الوطنيةتُ 

 ئعاقة وطوارمثل ضمان الشيخوخة واإل ىتتميز بالمنافع طويلة المدالتي برامج الحماية االجتماعية التي تبنتها و

 .15 العمل باإلضافة لشبكات األمان االجتماعي القائمة على التحويالت النقدية

                                                           
  .s Factsheet’IMFندوق في دعم جهود الحماية للقطاعات األشد تعرضا  لألزمة العالمية، صندوق النقد الدولي، دور الص 13
لمكتب يوسف القريوتي، الدليل االسترشادي لسياسات التشغيل الوطنية، منظمة العمل الدولية، الفريق الفني للعمل الالئق لدول شمال أفريقيا، ا 14

 .2016اإلقليمي )القاهرة(، 
(، الحماية االجتماعية من االمتيازات إلى الحق: منشورات مشروع "تعزيز قدرات المنظمات العمالية االقتصادية 2014العمل الدولية )منظمة    15

 واالجتماعية والقانونية".
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  يةمكونات شبكات األمان االجتماعي في الدول العرب 1.3

، وتندرج ألخرىينصب تركيز الدول العربية على أدوات شبكات األمان االجتماعي المختلفة التي تختلف من دولة 

 :(16) برامج شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية في ثمان فئات رئيسة، تتمثل في اآلتي

 التحويالت النقدية غير المشروطة 

لعشرين من ا في المائة 23تشير التقديرات إلى أن التحويالت النقدية غير المشروطة تغطي في المتوسط حوالي 

تشكل التحويالت النقدية غير المشروطة أحد أهم و. البلدان منخفضة الدخل على مستوى العالم بالمائة األشد فقرا  في

و تلك التي أ ،لى تخفيف حدة الفقرإكل البرامج الهادفة  العربية، حيثأدوات شبكات األمان االجتماعي في الدول 

بدون أن يُطلب من المستفيدين المستحقين لهذه التحويالت أو تخفيف حدة أزمات بعينها مر طارئ أليتم تصميمها 

، األدنىالدخل ضمان رامج . األمثلة على هذه التحويالت بمقابل االستفادة من هذه التحويالت التزاماتبأية  التقيد

 . ةريالفق سرألدعم الطفل وابرامج و

 ففيمن أدوات شبكات األمان االجتماعي  كأداةبعض الدول العربية على التحويالت النقدية غير المشروطة تعتمد 

من برنامج التحويالت النقدية غير المشروطة الذي تنفذه مصلحة  ا  شخص ألف 6.7 حواليد يستفيمثال   ،جيبوتي

مليون من برامج التحويالت النقدية غير  15.3استفاد  ،السودانكذلك في  .توزيع الزكاة التي تعتبر الجهة المسؤولة

 حواليهدف مظلة شبكات الحماية االجتماعية ويست البرنامج تحتيتم تنفيذ  ،العراق.  في 2016في عام المشروطة 

 .(17)شخصألف  877

 لبنان، في حين تقدم االحتياجات الخاصة ذويبمنح مساعدات مالية لألشخاص  الكويتمن ناحية أخرى، تقوم 

 .رامللنساء المطلقات واألتقديم الدعم المالي ل السعوديةسر الفقيرة. تستهدف مساعدات ومنح دراسية لأل

يتم االعتماد على البرنامج  ،تونسسر المحتاجة. في مساعدات نقدية للفقراء واأل "نجاز"إمؤسسة  تقدم ،المغربفي 

 حوالي الفعليبلغ عدد المستفيدين وي ،شخصألف  992.2 حوالييستهدف  الذيسر الفقيرة الوطني لمساعدة األ

 .(18)سرةألف أ 696 يستهدف الذيتبنت الحكومة الفلسطينية برنامج التحويل النقدي  ،فلسطينسرة. في أألف  242

 (3رقم )شكل 

 شخص( ألففي الدول العربية ) غير المشروطةالتحويالت النقدية المستفيدين من برامج 

Source : http://datatopics.worldbank.org/aspire/home.  

                                                           
 (، حالة شبكات األمان االجتماعي.2018مجموعة البنك الدولي )  16

17 World Bank (2019), ASPIRE database. 
18 ESCWA (2017). “Conditional Cash Transfers in Arab Region”. 
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 التحويالت النقدية المشروطة 

س المال البشرى أر دعم إلىلى تخفيف حدة الفقر، تهدف هذه الفئة من برامج شبكات األمان االجتماعي إباإلضافة 

و االنتظام أ ،بالمدارسإلحاق أطفالهم مثل بالتقيد بشروط محددة للحصول على الدعم عن طريق مطالبة المستفيدين 

العشرين في المائة من في المائة من  40زيارة المراكز الصحية. تغطي التحويالت النقدية المشروطة نحو في 

 على مستوى العالم.السكان األشد فقرا  

ألف أسرة وفقا  لنظام  950 حوالي، العراقالدعم النقدي المشروط في  برنامجمستوى الدول العربية يستهدف  على

عيلة سر الفقيرة والمُ ألا فلسطين فيالمشروطة تهدف برنامج التحويالت النقدية ويس. (19) المستهدفالتصنيف 

كما  بنائها وااللتزام بالحصول على الرعاية الصحية. أنتظام األسر في تعليم بشرط اعمار لألطفال في مختلف األ

التي  (20)للتحويالت النقدية وكرامة برنامج تكافل إطارسرة في أ مليون 3.6 حواليالحكومة المصرية تستهدف 

 .(21) وإلتزام إلحاق أطفال األسر المستحقة بالمدارس مهاتجراء الفحص الطبي لألإتشترط ضرورة 

سر الفقيرة في المراحل التعليمية المختلفة، أما في الدعم النقدي لطالب األ الكويتيةالحكومة  من جانب آخر، تقدم 

من الدعم مرأة األف  40 حوالييستفيد  اليمن وفى. سر المحتاجةيتم توفير المستلزمات المدرسية لألف ،السعودية

ألف شخصا  من  99يستفيد نحو  تونس في التعليم األساسي. سنفي اللواتي ناث إليستهدف بالدرجة األساسية ا الذي

يقوم برنامج رعاية الطالب الوطني  ،السودانوفى  في صورة منح دراسية.الُمقدم برامج الدعم النقدي المشروط 

إلى الدعم تقديم  "تكافل للتحويل النقدي المشروط"برنامج  يستهدف ،موريتانيافي  ألف طالب. 200 حواليبدعم 

  ألف شخصا . 31

 (4)رقم شكل 

  )ألف شخص( في الدول العربية النقدية المشروطةالتحويالت المستفيدين من برامج 

Source: The World Bank (2017), ASPIRE database.  

 

 

                                                           
19 World Bank (2016), Social Safety Nets in Iraq: Reform in a Time of Fragility, Conflict, and Violence. 

االجتماعي في الدول العربية"، نافذة على طريق اإلصالح: إصالحات تقوية شبكات األمان “(. "استبيان تقرير 2019صندوق النقد العربي، ) 20

 جمهورية مصر العربية.
21 ESCWA (2017), Conditional Cash Transfers in Arab Region, May. 
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 المعاشات االجتماعية 

فراد و الوفاة وذلك لألأو العجز أى التغلب على فقدان الدخل بسبب الشيخوخة برامج المعاشات االجتماعية إلتهدف 

في المائة  20 حواليمين االجتماعي. تغطي المعاشات االجتماعية أعانات التإالذين ال يستطيعون الحصول على 

تعتبر برامج المعاشات االجتماعية  . على مستوى العالم من السكان األشد فقرا  في المتوسط من العشرين في المائة 

 اليمن في .وفلسطين ،اليمنو ،مصرمن أهم آليات شبكات األمان االجتماعي المتبناة في بعض الدول العربية مثل 

ما في أ، شخص من ذوي االحتياجات الخاصةألف  361.5 لحواليوتقديم معاشات يقوم صندوق المعاقين بدعم 

يقوم صندوق إعادة  ،فلسطين فيمن برنامج معاش الضمان االجتماعي.  مليون أسرة  1.35حوالي يستفيدف ،مصر

 ألف شخص. 2.8بتقديم معاشات اجتماعية لدعم نحو هيل المعاقين وبرنامج التمكين االقتصادي أت

 شغال العامة برامج األ

 .سر األشد فقرا  في البلدان العربيةلألفي المائة  11لى حوالي إتتصف هذه البرامج بمحدودية التغطية التي تصل 

شغال مشاريع األ للمستحقين من خاللمثل هذا النوع من برامج شبكات األمان االجتماعي عادة  التحويالت النقدية ي

في  على سبيل المثال يتم ،جيبوتيلى مستوى الدول العربية، هناك جهود حثيثة مبذولة في هذا الشأن. في ع .العامة

مشروع في إطار الحكومة بذلها شخص ضمن المجهودات التي ت ألف 6.7 حوالياستهداف  إطار هذه البرامج

تقوم صناديق التنمية الوطنية التي  ،مصر واليمن وفلسطينشبكات السالمة االجتماعية. في دول أخرى مثل 

األخرى شغال العامة بالتعاون مع السلطات الوطنية تستهدف بدرجة أساسية برامج العمالة المكثفة بتنفيذ برنامج األ

 حواليو 2017في عام في اليمن شخص ألف  400، ونحو ي مصرألف شخص ف 38من هذه البرامج نحو  ويستفيد

  ألف شخص في فلسطين. 21
 (5)رقم  شكل

 الدول العربية  بعض شغال العامة فيرامج الضمان االجتماعي واألبعدد المستفيدين من 

 )ألف شخص(

  

Source: World Bank (2019), ASPIRE database. 

 

 

 

 

 

Source: The World Bank (2017), ASPIRE database. 

 عانات الدعم المستهدفة إعفاء من الرسوم واإل

 .على مستوى العالم محدودة بشكل عام ن تغطيتهأإال شائع يعتبر هذا النوع من برامج شبكات األمان االجتماعي، 
دول  سبعتدرج برامج اإلعفاءات من الرسوم كأحد مكونات شبكات األمان االجتماعي في ووفقا  آلخر التقديرات 

 جيبوتيفي  . وفلسطين ،والسودان ،والمغرب ،جيبوتيفعلة فقط في أربع دول عربية بما يشمل: ، غير أنها مُ عربية
في ظل هذا البرنامج  .مسمى "البرنامج التعليمي لألطفال الفقراء" تحتشخص من هذا البرنامج  600 حوالييستفيد 
قدم برنامج يُ  ،السودان في .الدخل من الرسوم الدراسية أو جزء منها ومحدوديسر الفقيرة يتم إعفاء أطفال األحيث 
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تتمثل في الحصول المستفيد من هذا البرنامج مزايا  ويتلقى، مليون شخص 15.7 مين الصحي خدماته لحواليأالت
وفقا  لمعايير محددة منها مستوى الدخل التي تُمنح  مين الصحيأالخدمات الصحية المجانية لحاملي بطاقات التعلى 

وفق برنامج الرسوم الدراسية الطالب الفقراء والمحتاجين من عفاء إيتم  ،فلسطين في. والحالة االجتماعية للمستفيد
 خص.شألف  250يستفيد منه نحو 

(6)رقم شكل   

 (عانات الدعم المستهدفة )ألف شخصإالرسوم و اتعفاءإعدد المستفيدين من 

 التغذية المدرسيةودعم الغذاء برامج 

المساعدات الغذائية في إطار شبكات األمان االجتماعي باتجاه التركيز على  تحوال  شهد القرن الحادي والعشرين 

التي أصبحت جزء  من السياسات العامة التي تهتم بتحقيق الرفاهية االجتماعية بشكل عام، وتماشيا  مع أهداف التنمية 

تنطوي المساعدات الغذائية ية. هناك نوعين من المساعدات الغذائية، المساعدات الغذائية النقدية والعينالمستدامة. 

نفاقها بصورة إللكترونية التي تُقدم للمستفيدين أو القسائم الشرائية أو األموال اإل المالية النقديةعلى األوراق النقدية 

فراد على األلى توزيع مجموعة مختارة من األغذية إ. بينما يشير مفهوم المساعدات العينية على شراء الغذاء مباشرة

هذه تكون عادة ما  .لتوزيع الجغرافي والتركيبة السكانيةا ىيراعبما . إلصابة بسوء التغذيةسر المستحقة تفاديا  لواأل

حينئذ  تكون مصحوبة  المساعدات الغذائية العينية قصيرة المدى و ، كما يمكن أن تكونجلالمساعدات طويلة اآل

استطاعت المجتمعات االعتماد على نفسها من جديد أو تمكنت من ما في حال عنها  تدريجيال التخلياستراتيجية ب

 الحصول على المساعدة عن طريق وسائل أخرى.

وفقا  لتقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، يعاني كثير من تالميذ المدارس بمراحلها المختلفة في الدول النامية 

طار، تركز برامج التغذية المدرسية . في هذا اإللدراسيةمن سوء التغذية وبالتالي صعوبة التركيز أثناء الحصص ا

فقط في تحسين المستويات الغذائية والصحية خالل اليوم الدراسي وهو ما ال يساعد على منح التالميذ وجبة غذائية 

 وإنما يساعد أيضا  على زيادة فرصهم في الحصول على التعليم وإتمام مراحله المختلفة. 

 16.4 حوالي لىإشير التقديرات، إلى أن عدد األطفال المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية في العالم وصل تُ 

. هذا وتتنوع تفاصيل البرنامج بين توفير وجبة اإلفطار أو الغداء أو كليهما. 2018بلدا  في عام  65مليون طفل في 

الطاقة أو  عاليوم برامج أخرى بتوزيع بسكويت مقوى فهناك بعض البرامج التي تقدم وجبات كاملة في حين تق

 .(22)وجبات خفيفة مغذية مثل أصابع التمر

                                                           
22 World Food Program (2019). 
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 أن نجد ذلك، وبرغم األطفال، لجميع عامة بصورة المدرسية التغذية خدمة تتوفر ،مرتفعال الدخل ذات الدول في

 تقوم قليلة دول وهناك. أقل بمبلغ أو مجانا   آخرون عليها يحصل بينما الغداء وجبة مقابل يدفعون األطفال بعض

العامة. فيما يتم في دول  المدرسية التغذية األطفال فيما يُعرف بنظام مدارس لكل مجانا   المدرسية الوجبات بتوفير

 في المائة من 30األفراد(، لذلك تستخدم  نحو موجهة أخرى استهداف هذه البرامج ألطفال األسر المستحقة )برامج

 فردية. استهداف منهجيات هذه البلدان

من الغذائي ألا انعداممن  تعانيوجبات للطالب بوجه عام في المناطق الفقيرة التي تقديم على برامج هذه ال تركز

 حواليستفيد منها ين هذه البرامج ألى إ بهدف تحسين مستوى التغذية والصحة والنتائج التعليمية. تشير اإلحصاءات

التحويالت العينية من حصص غذائية ومالبس  برامج . بينما تتألفلفئات الفقيرة في الدول العربيةفي المائة من ا 37

واألوسع  شبكات األمان االجتماعيوتعتبر من أهم مكونات . أخرى يتم تقديمها للمستفيدينومستلزمات مدرسية 

 مصر تعتبر.  في الدول العربيةسط من السكان األشد فقرا  وفي المائة في المت 27 حواليمنها  ستفيد، حيث يانتشارا  

  إحدى الدول التي تتبنى برامج التغذية المدرسية والتحويالت العينية.

 (1)رقم جدول 

 في الدول العربيةتنفيذ العن  والجهات المسؤولةاالجتماعي مكونات شبكات األمان 

 .تقوية شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية"اإلصالح: ستبيان تقرير "نافذة على طريق (. ا2019صندوق النقد العربي )المصدر:         

األمان برامج شبكات 

 االجتماعي
 السعودية مصر االردن البحرين

 برامج الدعم النقدي
وزارة العمل 

 والتنمية االجتماعية
 وزارة المالية

وزارة التضامن 

االجتماعي / وزارة 

التربية والتعليم / وزارة 

 المالية

وكالة الضمان 

 االجتماعي

برامج اإلعانات ودعم السلع 

 التموينية ونقاط الخبز
 

وزارة التنمية 

صندوق المعونة 

 الوطنية

وزارة التموين والتجارة 

 الداخلية
 

برنامج المعالجات الطبية أو 

 التامين الصحي الشامل
 الديوان الملكي 

وزارة الصحة والسكان / 

وزارة المالية / هيئة 

التامين الصحي الشامل / 

هيئة الرعاية الصحية/ 

 هيئة االعتماد والرقابة

 

اإلسكان االجتماعي  برنامج دعم

 لمحدودي الدخل
 

وزارة االشغال 

 العامة واإلسكان

وزارة اإلسكان والمرافق 

العامة والمجتمعات 

 العمرانية

 

 سرة والطفلبرنامج األ

 )برنامج الضمان االجتماعي(

وزارة العمل 

 والتنمية االجتماعية
   وزارة التنمية

 برنامج التغذية المدرسية

 المدرسي()الحقيبة والزي 
  

وزارة التربية والتعليم/ 

وزارة التضامن 

االجتماعي/ وزارة 

 الصحة والسكان

وكالة الضمان 

 االجتماعي

 برنامج الضمان االجتماعي
وزارة العمل 

 والتنمية االجتماعية
   

 برنامج تحسين المعيشة للمتقاعدين
الهيئة العامة 

 للتأمينات االجتماعية
  

وكالة الضمان 

 االجتماعي

االحتياجات برنامج دعم ذوي 

 الخاصة

وزارة العمل 

 والتنمية االجتماعية
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 االجتماعينفاق على شبكات األمان اإل 2.3

فاق نيسجل اإلحيث  ،نفاق العام لصالح شبكات األمان االجتماعيتهتم حكومات الدول العربية بتخصيص جزء من اإل

ريتانيا على شبكات األمان االجتماعي أعلى مستوياته كنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي في كل من العراق ومو

البنك تقدير صادر من قبل  ألحدثوفقا  اإلجماليفي المائة من الناتج المحلى  2.49و 2.56 حوالي نتنفقااللتان 

(. في حين في المائة 1.02( والسودان )في المائة 1.04( ولبنان )في المائة 1.09ها كل من المغرب )يلي. الدولي

بالمائة(،  0.71السعودية )في المائة(،  0.80)الكويت في من واحد في المائة قل أاق السنوي فنإلن حجم اأيتبين 

 .23 في المائة( 0.18جيبوتي )، و(في المائة 0.68واألردن )

 تقوية شبكات الحماية االجتماعية اتمبررات إصالح 3.3

وتقليل التباين في توزيع  ،تلعب شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية دورا  كبيرا  في التخفيف من حدة الفقر

وفي دعم مستويات التنمية البشرية وتمكين األفراد من الحصول على الحد األدنى من الدخل ومقومات الحياة  ،الدخل

تعزيز وتقوية دور هذه الشبكات في الدول العربية في  إصالحات األساسية. تنامي مؤخرا  تركيز السياسات على

وتقليل التفاوت في  ،الحاجة إلى التخفيف من حدة ارتفاع معدالت البطالة والفقرها ظل عدد من العوامل لعل من أهم

 ،وجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامةركيز الحكومات العربية على تإضافة إلى ت ،توزيع الدخل

مل التكلفة الناتجة عن برامج وتمكين الفئات الهشة من تح ،وتقليل التشوهات الناتجة عن برامج الدعم السلعي

 اإلصالح االقتصادي التي تبنتها مؤخرا  عدة بلدان عربية.

التحديات االقتصادية التي تواجه الدول العربية  في مقدمةال يزال تحدى خفض معدالت البطالة يأتي في هذا السياق، 

 ل البطالةمعدّ في المائة وفق بيانات البنك الدولي ضعف  10حيث يُمثل معدل البطالة في الدول العربية البالغ نحو 

من مجمل العاطلين في المائة  42 عاما  نحو 24و 15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  . فيما يمثل(24)في العالم 

ة وهو ما يفوق ضعفي في المائ 30نسبة اإلناث بين العاطلين عن العمل حوالي  تبلغ، بينما 2018عام عن العمل في 

المعدالت العالمية. كما تتركز البطالة كذلك بين أوساط المتعلمين والداخلين الجدد إلى أسواق العمل في عدد كبير 

 .من الدول العربية

 (8)رقم شكل 

 البطالة في الدول العربية والعالم )%(معدل 

 

 (. "قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية".2019المصدر: البنك الدولي )

                                                           
23  World Bank ASPIRE Database. 

  )24( World Bank (2019). “World Development Indicators Database”. 
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التي تواجهها المنطقة العربية والعالم، والقضاء عليه  يعتبر الفقر بمختلف أبعاده من أكبر التحدياتمن جانب آخر، 

 وقد شهدت الدول العربية مساعٍ ومبادرات للقضاء على، 2030الهدف األول في خطة التنمية المستدامة لعام  يمثل

 الرغم وعلى، متوقعا  كان  مما انتشارا   أشد واألطفال األسر بين متعدد األبعادال الفقر أن إلى التقديرات شيرتُ . الفقر

 العربية على البلدان يقتصر وال نه واسع االنتشارأإال  على مستوى الدول العربية، نسبيا   منخفض دقعالمُ  الفقر أن من

 العربية المنطقة في للفقراء العدد التقديري بلغ .األخرىالدول بعض لى إالمنخفض، بل يتعداها كذلك  الدخل ذات

الدول العربية  مجموع سكان من المائة في 40.6 أي ،األمم المتحدةحدث بيان متوفر من وفقا  أل مليون نسمة 116

 النقدية الفقر خطوط باستخدام قاسالمُ العربية  المنطقة في الفقراء ضعف معدل ونحو ،المشمولة في التقرير

 . )25(الوطنية

 (9) رقم شكل
الوطني الفقر خط وفق العربية الدول في الدخل فقر نسبة  

  (%) متاحة  بيانات أحدث وفق

 (، التقرير االقتصادي العربي الموحد.2018صندوق النقد العربي )المصدر: 

شبكات تلعب  .26لى أن شبكات األمان االجتماعي تساهم مساهمة فعالة في مكافحة الفقرإشير التجارب والدراسات تُ 

مقدار الدخل الالزم للخروج من ) فجوة الفقر بين دخول الفقراء وخط الفقرفي تقليص دورا  هاما  األمان االجتماعي 

في هذا السياق، تساهم شبكات األمان االجتماعي في التخفيف النسبي  .27(لى مستوى خط الفقر المحددإحالة الفقر 

الفقر المدقع  نيخرجون ممن حدة ارتفاع معدالت البطالة والفقر في الدول العربية. يُقدر عدد األشخاص الذين 

الذي  فريقياأمليون شخص في إقليم الشرق األوسط وشمال  3بفضل تنفيذ برامج شبكات األمان االجتماعي بحوالي 

 10فريقيا جنوب الصحراء بحوالي أ، في حين يرتفع العدد في كل من أمريكا الالتينية ويضم غالبية البلدان العربية

إصالحات شبكات األمان االجتماعي القائمة على زيادة عدد  تعتبرفي هذا اإلطار، .  28مليون شخص 15و

المستفيدين من تغطية شبكات األمان وتحسين مستويات االستهداف من بين أبرز السياسات التي تم التوجه إليها 

 مؤخرا  في عدد من الدول العربية للتخفيف من تبعات ارتفاع معدالت البطالة والتضخم.

                                                           
 العربي حول الفقر متعدد األبعاد، بيروت، لبنان.التقرير (، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(، 2017المتحدة )األمم  25
شد دوالر للفرد في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية. أما خط الفقر النسبي، فيقاس بالعشرين في المائة األ 1.9خط الفقر المطلق: يقاس بمبلغ   26

 فقرا  ويعتبر األكثر استخداما . 
27 World Bank Group (2018), Poverty Gap Index, Open Database. 

دوالر للفرد في اليوم مقاسا بتعادل القوة الشرائية، أما الفقر النسبي فيُعرف على أنه  1.25تم تعريف الفقر المدقع على أنه العيش على أقل من   28

 العشرين في المائة األدنى من السكان من حيث توزيع الدخل/االستهالك.االنتماء إلى 
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جانب آخر، كان من بين المبررات األخرى إلصالح شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية الحاجة إلى  من

إطار برامج الدعم السلعي السابق االعتماد عليها في  في ظل توجه مكاسبتقليل مستويات التباين في توزيع الدخل. 

نفاق في المائة من إجمالي اإل 60 إلى 40بما يتراوح بين الفئات هذه استفادة ، السنوات السابقة إلى الفئات الغنية

 على برامج الدعم السلعي في عدد من الدول العربية.

فإن إصالحات شبكات األمان االجتماعي ، 2030 تحقيق أهداف التنمية المستدامةفي ظل تنامي االهتمام العالمي ب

مج التي من شأنها تحسين المستويات الصحية والنفاذ إلى التعليم في الدول العربية استهدفت كذلك التركيز على البرا

والحصول على المستويات المالئمة من التغذية الكافية بما يسهم في مجمله في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن 

ت استهداف ذلك من إصالحات لتحسين آليا استلزمهبين أبرز اإلصالحات التحول إلى الدعم النقدي المشروط، بما 

صالح االقتصادي وتدابير إصالحات المالية الفئات المستحقة في الدول العربية وخاصة في أعقاب تنفيذ برامج اإل

 على أال تتحمل تبعاتها الفئات الهشة.  اتحرصت الحكومحيث في النفقات المعيشية  ارتفاعالعامة التي نتج عنها 

تحول الدعم النقدي في الدول العربية بشبكات األمان االجتماعي القائمة على التحول نحو  اتإصالحارتبطت غالبية 

عليه، كثفت  بناء  . (2016 – 2012السيما خالل الفترة )، الكهرباءالوقود و مأسعار دعتصحيح لى إهذه البلدان 

 والسعودية والبحرين. الدول العربية تدخالتها في هذا اإلطار ومن بينها مصر واألردن والسودان بعض

 ً  االجتماعي األمان شبكات دور تقوية مجال في العربية التجارب: رابعا

 المملكة األردنية الهاشمية  1.4

تتضمن عدة عناصر رئيسة من أجل حماية الطبقة المتوسطة  تتبني األردن منظومة شاملة لألمان االجتماعي

حيث تعمل الحكومة على دعم صندوق المعونة الوطنية الذي بدوره يقوم بصرف مخصصات شهرية  ،والفقيرة

ألف أسرة جديدة  85سوف يتم شمول . مليون دينار أردني 110حوالي تبلغ ألف أسرة بقيمة إجمالية  100لحوالي 

العسكرية  دعم المؤسستينإلى باإلضافة  ذلك .مليون دينار 100ها اربكلفة إجمالية مقد (2021-2019فترة )خالل ال

كما توجد برامج  .بشكل عام معتدلة   عليهاواإلبقاء ساسية ضبط أسعار السلع والمواد األالُمقدم من أجل والمدنية 

جل المساهمة في محاربة الفقر والبطالة على حد سواء باإلضافة ألمنح القروض الصغيرة للمشاريع اإلنتاجية من 

تم مؤخرا  توجيه الدعم النقدي لألفراد مباشرة من أجل إيصال الدعم . لعائالت الفقيرةاإلى إنشاء وصيانة مساكن 

لدعم  وجود صندوقإلى مستحقيه الحقيقيين دون التأثير على شرائح المجتمع المتوسطة والفقيرة، باإلضافة إلى 

يضاف إلى ذلك الجهد الكبير المبذول في إغاثة  ،وإنشاء مراكز لذوي االحتياجات الخاصةالب المحتاجين، الط

مليون دينار للسنة األولى الذي يستهدف  45بكلفة تبلغ  "برنامج خدمة وطن"كما تم إطالق  .الالجئين السوريين

كل أربعة أشهر )للراغبين( ممن لم يحالفهم واحدة ع دفعة ثالث دفعات بواق علىمشاركا  ألف  20تدريب وتأهيل نحو 

الحصول على مهن ضمن القطاعات المستهدفة وهي الصناعة، تمكينهم من بهدف الحظ في التحصيل العلمي 

 .اإلنشاءات، والسياحة، بالتعاون مع القوات المسلحة األردنيةو

   عليهانفاق مكونات شبكات األمان االجتماعي واإل 1.1.4

من واقع حجم التمويل الذي تخصصه لمثل هذا كبيرا  تولي الحكومة األردنية شبكات األمان االجتماعي اهتماما  

في  19حوالي نفاق على شبكات األمان االجتماعي النوع من برامج الحماية االجتماعية، حيث وصل معدل نمو اإل

-2012). يذكر أن الفترة في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي( 6) 2018من إجمالي اإلنفاق العام في سنة المائة 

 1,511الى  2012مليون دينار عام  2,174من ، نفاق على شبكات األمان االجتماعيإلنخفاضا  في ااشهدت  (2015

  .بما يعكس الصعوبات التي شهدها االقتصاد األردني خالل تلك الفترة 2015مليون دينار عام 
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ينصب اهتمام الحكومة األردنية على مجموعة من برامج شبكات األمان االجتماعي، نورد في هذه الجزئية أهم 

هة المسؤولة عن تنفيذه. ليه، والجإخمس برامج، حيث سيتم تناول كل برنامج من حيث طبيعته، حجم االنفاق الموجه 

زيادة نطاق الشمولية للفئات المستهدفة من خالل توجيه الدعم بكافة أنواعه إلى مستحقيه في ساهمت البرامج أعاله 

 عن دعمبالتالي زيادة التغطية لألفراد المستحقين للدعم. حيث يتم توجيه الدعم النقدي إلى األفراد مباشرة عوضا  و

 .المواد التموينية أو الخدمات
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 ( 10)رقم  شكل

في  االجتماعينفاق على شبكات األمان اإل تطورمعدل 

 )%( األردن

 

 

 (2018- 2011خالل الفترة )) 

نافذة على طريق اإلصالح: إصالحات تقوية شبكات األمان االجتماعي في الدول "استبيان تقرير  (.2019المصدر: صندوق النقد العربي، )

 األردنية الهاشمية".العربية"، المملكة 

 ( 11)رقم شكل 

 (2018-2010نفاق على شبكات األمان االجتماعي في األردن خالل الفترة )اإل

 

تقوية شبكات األمان االجتماعي في الدول  اإلصالح: إصالحاتنافذة على طريق "تقرير ستبيان (. ا2019صندوق النقد العربي، )المصدر: 

 ".العربية"، المملكة األردنية الهاشمية
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يكفل الدستور األردني الحق في الحصول على الخدمات االجتماعية والصحية األساسية للمواطنين األردنيين، 

على القطاعات االجتماعية. مع ذلك، ال يوجد قانون للحماية  لإلنفاقعة نسبيا  الحكومة نفقات مرتف وتخصص

اإلعانات، والتحويالت تتنوع ما بين التي ، ضمنة في خطط أخرىاالجتماعية، ويبقى االعتماد على البرامج المُ 

 .29والخدمات االجتماعية ،النقدية، واإلعفاءات الضريبية

 برنامج الدعم النقدي 

قدم بالدعم يستهدف البرنامج بدرجة أساسية الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من خالل استبدال الدعم السلعي المُ 

تنفيذ البرنامج،  عنلى مستحقيه بدال  من الدعم السلعي. تعتبر وزارة المالية الجهة المسؤولة الُمقدم إالنقدي المباشر 

 مليون دينار أردني. 161 حواليلى برنامج الدعم النقدي نفاق عحيث بلغ حجم اإل

 برنامج صندوق المعونة 

في المائة من الفئات المستهدفة  73 حواليمليون دينار أردني ويغطي  110 حوالييبلغ حجم االنفاق على البرنامج 

البرنامج منح لهم. تقوم وزارة المالية بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ من خالل مخصصات شهرية تُ 

 لى زيادة نطاق الشمولية واالستفادة من برامج صندوق المعونة. إمن خالله تسعى الحكومة  الذي

 ج الطبي البرنامج الع

 المواطنين ويستهدفعدد من  ألكبرلى توفير الرعاية الصحية إيقوم الديوان الملكي بتنفيذ البرنامج الذي يهدف 

مين الصحي. يعمل البرنامج على تغطية تكلفة المعالجة في المستشفيات أفراد غير المشمولين في نظام التسر واألاأل

 مليون دينار أردني. 90 حوالينفاق على البرنامج الحكومية، ويبلغ حجم اإل

 برنامج دعم اإلسكان 

للفقراء. إنشاء وصيانة المباني  للقيام بدورها فيالهدف من البرنامج تقديم الدعم المالي للوحدات والمؤسسات العامة 

الدخل  وذويمليون دينار أردني مستهدفا  بدرجة أساسية الفقراء  13.5 حوالينفاق على البرنامج حجم اإل غيبل

 وتقوم وزارة االشغال العامة واإلسكان بتنفيذ البرنامج. ،المحدود

 سرة والطفلبرنامج األ

مليون دينار أردني بغرض تحسين خدمات الرعاية االجتماعية للفئات  5.6 حوالينفاق الموجه للبرنامج بلغ حجم اإل

سرية الكافية وكذلك تحسين خدمات الرعاية االجتماعية للفئات الضعيفة، هدفة التي ال تتمتع بالرعاية األالمست

 سرة والطفل.تقوم وزارة التنمية بتنفيذ برنامج األو)األطفال وكبار السن واألسر المفككة(،  باألخص

 برنامج التغذية المدرسية

امج نالبر اتتبنى هذ .(2020-2018للفترة )مليون دينار سنويا   3.5ويخصص له حوالي  1999بدأ البرنامج منذ عام  

باإلضافة  ،متطوعينومدني المجتمع المنظمات ، وخاصالقطاع وشركات من ال ،حكومية مؤسساتتشمل جهات 

 منظمات دوليــــة. و والتعليم،لى وزارة التربية إ

وتقليل معدالت التسرب في األردن في المدارس  الفقراءفي إبقاء األطفال ساهم  حديثة أن البرنامجأظهرت دراسة 

 تحويالتالبرنامج يتضمن  (.2019-2018)طفل في العام الدراسي  10,000 بدعم. حيث قام البرنامج المدرسي

في األردن. البرنامج متاح لجميع األطفال، الفقيرة  لألطفال المسجلين في مدارس بنظام الفترتين من األسر يةنقد

( شهري ا أمريكيا   دوالرا   28ردني )أ دينار 20عن جنسيتهم أو وضعهم، حيث يتلقى كل طفل مؤهل  بغض النظر

 .30خالل الفصل الدراسي

                                                           
 ( الحماية االجتماعية، القضاء على الفقر لكل طفل.2018منظمة اليونيسيف )  29
 . /https://www.unicef.org/jordan(، 2019منظمة اليونيسيف ) 30

https://www.unicef.org/jordan/
https://www.unicef.org/jordan/
https://www.unicef.org/jordan/
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 ( 2جدول رقم )

 المستخدمة لقياس فاعلية برامج شبكات األمان االجتماعيالمؤشرات 

برامج شبكات األمان 

 االجتماعي
 المؤشر المستخدم

 

نفاق إجمالي اإل

على كل برنامج 

)مليون دينار 

  أردني(

تطور قيمة المؤشر خالل فترة تنفيذ 

 البرنامج والمستهدف

بداية 

تطبيق 

 البرنامج

2018 

 )أولي(

 المستهدف/

 2019 العام

 برنامج الدعم النقدي .1
نسبببببة اإلنفاق على برنامج شبببببكة األمان إلى  -

 الناتج المحلي اإلجمالي.
161 2014 1.4% 1.2% 

بببرنبببامببج الببمببعببونبببة  .2

 الوطنية

إجمببالي عبدد األسببببببر المنتفعببة والجببديبدة من  -

 .(1)المعونة الوطنية
110 2015 

108 

ألف 

 أسرة

 غير متاح

 برنامج العالج الطبي .3
نسبببببببة المعالجات الطبية إلى إجمالي النفقات  -

 الجارية.
125 2018 1.3% 1.4% 

ببببرنبببامبببج األسبببببببببرة  .4

 واألطفال
 2016 5.6 .(2)عدد المستفيدين من كبار السن  -

210 

ألف 

 شخص

ألف  210

 شخص

 برنامج اإلسكان .5
نسببببببة نفقات شبببببؤون خدمات اإلسبببببكان إلى  -

 إجمالي النفقات الجارية.
13.5 2014 0.05% 0.05% 

 . 2019قانون الموازنة العامة للعام  المصدر:

 .  2019قانون الموازنة العامة لعام  من 8120(: فصل 1)

 .2019قانون الموازنة العامة لعام  من 2801 (: فصل2)

 

 ستهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة اآليات  2. 1. 4

الدخل والفئات الهشة في االردن مع إنشاء وزارة للشؤون االجتماعية في ستهداف الفقراء ومحدودي ابدأت برامج 

تم تأسيس صندوق المعونة الوطنية بهدف تأمين الحماية والرعاية لألسر المحتاجة  1986وفي عام  1956عام 

والمساهمة في تفعيل وتنمية مهارات وقدرات أفرادها ودمجهم في سوق العمل لضمان  ،ورفع مستوى معيشتها

حصول األسرة على الدخل بشكل مستمر. تعتمد الحكومة األردنية على منهجية دولية معتمدة من قبل البنك الدولي 

وما يندرج تحتها من حساب لمؤشرات  ،مبنية على تلبية االحتياجات من السعرات الحرارية لقياس خطوط الفقر

لتحديد الدقيق ألعداد األفراد واألسر ضمن هدف ابوكذلك استهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة  فقر،ال

 هذه الفئات.

الدخل والفئات الهشة في األردن مثل  ومحدوديهناك عدد من الجهات التنفيذية المسؤولة عن استهداف الفقراء 

يتم وزارة التخطيط، ووزارة العمل، ووزارة المالية. ووزارة التنمية االجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، 

عن طريق وزارة التنمية للوصول إلى الفئات المستهدفة المجتمع المحلي  الجهات ومنظماتن هذه يبالتنسيق 

االجتماعية حيث تعمل على النهوض بمستوى أداء الجمعيات وتوطيد أواصر الشراكة بينها وبين القطاع العام 

 . الخاصوالقطاع 

 لدعم النقديإلى االتحول  3. 1. 4

ن أالنقدي والسلعي الستهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة، غير  هتتبنى الحكومة األردنية الدعم بنوعي

يتم االعتماد على منهجية  ،هذا الصدد في. لى الدعم النقديإهناك بعض التدابير واإلجراءات التي تقوم بها للتحول 

التحول الجزئي والكامل. تم التحول ضمن رؤية وطنية وضمن إطار برنامج اإلصالح المالي واالقتصادي من أجل 
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ناحية أخرى، يعتبر الدعم مشروطا   ن. ماستدامة عمل شبكة األمان في األردنضمان إيصال الدعم لمستحقيه وكذلك 

 ي في اآلتي:    ستحقاق الحصول على الدعم النقدبشكل أساسي بالدخل. تتمثل شروط ا

 دينار أردني للفرد. االف 6وال يزيد عن  ،ألف دينار أردني 12يزيد الدخل للعائلة عن  أال -

 .دينار ( ألف300تمتلك األسرة سيارتين خصوصيتين أو عقارات بقيمة أكثر من ) أال -

 االجتماعيإصالحات تقوية شبكات األمان  4. 1. 4

، في األردن التي تم تبنيها خالل السنوات األخيرة لتقوية دور شبكات األمان االجتماعي من اإلصالحاتهناك عدد 

إضافة  ،وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية ،مثل اعتماد الدعم النقدي المباشر لألفراد بدال  من دعم السلع

تغطية يضا ، أودعم مشروع التغذية المدرسية. كما شملت اإلصالحات  ،ضبط أسعار السلع والمواد التموينية إلى

السجل الوطني  إلى إنشاءباإلضافة  ،( عاما  وتحت خمس سنوات بالتأمين الصحي المجاني60)سن األفراد فوق 

ل المنخفض تحديد الفئة المستهدفة للفقراء وذوي الدخالذي يلعب دورا  كبيرا  في  الموحد بالتعاون مع البنك الدولي

 بصورة أكثر دقة.

جراء بعض التعديالت التنظيمية التي استلزمها تبني الدولة إلصالحات تقوية دور شبكات األمان إمن جانب آخر، تم 

بعض قدم لوإلغاء الدعم السلعي المُ  ،2012النفطية في عام  الُمقدم للمشتقاتاالجتماعي حيث تم إلغاء الدعم السلعي 

واستبدالهما بالدعم النقدي المباشر. كما تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة وزير  2018مح في عام القالسلع الغذائية مثل 

المعلومات  تقنياتالتنمية االجتماعية وعضوية وزراء العمل والصحة والدولة لشؤون اإلعالم، واالتصاالت و

وتطوير القطاع العام، والمالية والصناعة والتجارة والتموين بهدف وضع معايير واضحة وشفافة للشرائح المستهدفة 

 للفترةالوطنية لمكافحة الفقر  ةاالستراتيجيالعمل على تحديث حاليا  بالدعم وتحديدها ومراجعتها بشكل سنوي. يجري 

بما سوف  يع األصعدة االقتصادية واالجتماعية والسكانية والسياسيةفي ضوء التطورات على جم( 2019-2025)

 يساعد على توفير موجهات لعمل شبكات األمان االجتماعي.

لى التعديالت التنظيمية، هناك بعض التعديالت المؤسسية التي استلزمها تبني الدولة إلصالحات تقوية إباإلضافة 

ندوق صالتي تتبع  2018مديرية الدعم التكميلي في عام  إنشاءتم د في هذا الصد .دور شبكات األمان االجتماعي

 المعونة الوطنية. 

ومشروع الباحثين االجتماعيين  ،مشروع برنامج السجل الوطني الموحد إنجاز على 2013كما يجري العمل منذ عام 

  أكثر ديناميكية واستجابة لالحتياجات المتغيرة لألسر. االجتماعيشبكات األمان  برامجلجعل 

 مثل:فيما يتعلق بتقوية دور شبكات األمان االجتماعي، من التحديات التي تواجه األردن  مجموعةهناك 

 توفير التمويل اإلضافي من أجل دعم شبكات األمان االجتماعي. -

زيادة نسبة المستفيدين من برامج شبكات األمان شبكات األمان االجتماعي عن طريق نطاق تغطية توسيع  -

 االجتماعي.

 زيادة نسب الفقر والبطالة.في ظل  تنامي الطلب على خدمات الحماية االجتماعية -

 خصص لخدمة الحماية االجتماعية.غياب التنسيق للتمويل األجنبي المُ  -

فرضت المزيد من األعباء على شبكات من تحديات اقتصادية واجتماعية  اأزمة اللجوء السوري وما رافقه -

 . األمان االجتماعي

 إلى إنشاءالتحديات من خالل دعم الطبقات الوسطى والفقيرة وحمايتها. باإلضافة  هذه على مواجهةاألردن  تحرص

تطمح  ر الدعم الدولي في هذا المجال.يتوفالسعي إلى و شبكات األمان االجتماعي تقوية برامججل ألجنة وزارية من 

 من خالل عدد من السياسات من بينها: زيادة فاعلية شبكات األمان االجتماعيتكفل  التيهداف لى تحقيق األإردن األ
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برنامج السجل الوطني مثال  تساعد في الحد من تخفيف نسب الفقر،  ةبناء وتطوير أنظمة استهداف موحد (1

 الموحد ومشروع الباحثين االجتماعيين.

عظيم االستفادة من مخرجات برامج تعزيز اإلنتاجية والتدريب والتأهيل بما يضمن إيجاد فرص عمل ت (2

 جتمع المحلي ومكافحة الفقر. برنامج تنمية الممثل تتوافق مع احتياجات السوق للفقراء والمعرضين للفقر، 

  النهوض بمستوى التعاون والتنسيق ما بين الجهات المعنية بالحماية االجتماعية )برنامج سجل الجمعيات(. (3

تحفيز المؤسسات والشركات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تولي مسؤولياتها  (4

 .االجتماعية

 مملكة البحرين  2. 4

كفالة الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة ضرورة مملكة البحرين على "دستور يؤكد 

خدمات التأمين االجتماعي كذلك ، كما تؤمن لهم "و البطالةأو الترمل أو اليتم أو العجز أو المرض أالشيخوخة 

عاية هذه الفئة من لرضفاء الصفة القانونية على المساعدات االجتماعية وتبني الدولة إوالرعاية الصحية. وبذلك تم 

نشاء منظومة تعاون حكومية أهلية تتكاتف جهودها لمساعدة الفئة المعوزة من المواطنين. وال تزال إتم المواطنين. 

لية مستمرة في هذا المجال لدرء العوز والحاجة واالرتقاء بمستوى دخل الفرد واألسرة الجهود الحكومية واأله

 البحرينية بما يحقق الرفاهية المجتمعية.

 ،وخدمات الرعاية الصحية ،خدمات االجتماعيةالالمواطن في مملكة البحرين بحزمة من الخدمات المجانية كيتمتع 

كما يمكن للمواطن الحصول على أغلب الخدمات األساسية األخرى بأسعار مالئمة كخدمات  .والتعليم األساسي

المياه والكهرباء والتعليم الجامعي. تسعى وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية األخرى 

مل الوزارة على توفير الرعاية من هذه الخدمات بشكل خاص الفئات التي تعجميع المستحقين تعزيز استفادة إلى 

ذوي االحتياجات من خالل اللجان الوطنية التي تضم مختلف الجهات الحكومية كاللجنة الوطنية لرعاية شؤون  مله

 نة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين.ج، واللالخاصة

الدراسات في  وأحدثاآلليات  أفضل ندائمة على االرتقاء بالمواطن البحريني، لذا تبحث بصورة إحكومة التسعى 

مجال الدعم لألسر والفئات المحتاجة بهدف توفير سبل العيش الكريم لها. ال تقف هذه الجهود عند تقديم المساعدات 

شكالها، ولكن تعمل على تعزيز االعتماد على الذات واالستقاللية المالية، لذا وضعت البحرين أالمالية بمختلف 

من خالل تقوية شبكات  لى المستقلة ماليا  إسر من المعوزة لى تحويل األإالبرامج والمشاريع الهادفة  مجموعة من

السيما في السنوات األخيرة التي شهدت تأثر معدالت النمو بانخفاض األسعار العالمية للنفط،  األمان االجتماعي

 .وارتفاع معدالت البطالة

 نفاق عليها االجتماعي واإلمكونات شبكات األمان  1. 2. 4

تشتمل شبكات األمان االجتماعي في البحرين على برامج التامين االجتماعي، واإلسكان، ودعم ذوي االحتياجات 

، وتخفيض رسوم الكهرباء والماء، والدعم البطالةلى بعض البرامج األخرى مثل التأمين ضد إ باإلضافةالخاصة، 

المساكن، والتعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم، والتأمين ضد الشيخوخة والعجز ائق تعويض عن حرالالمالي، و

وبرامج اإلسكان ودعم ذوي االحتياجات الخاصة  االجتماعيمين أوالوفاة، والتأمين ضد إصابات العمل. يمثل الت

 هم مكونات شبكات األمان االجتماعي. أ

المستهدفة من خالل برامج شبكات األمان االجتماعي. وفقا   هناك تباين في طبيعة وحجم الدعم الممنوح للفئات

مليون دينار بحريني  299.6 حواليعلى شبكات األمان االجتماعي حجم االنفاق  إجماليالتقديرات، بلغ  ألحدث

وغيرها من البرامج األخرى المتضمنة في شبكات األمان االجتماعي، وذلك على موزعة على أربعة برامج رئيسة 

 النحو التالي:



 

 
26 

االجتماعي في الدول العربية األماننافذة على طريق اإلصالح: إصالحات شبكات   

 برنامج الدعم المالي

بارة عن دعم مالي حكومي مباشر لمحدودي الدخل للمساهمة في تخفيف األعباء المعيشية عن المواطنين وفق ع

مليون دينار. تعتبر وزارة العمل والتنمية  128معايير محددة. يبلغ اإلنفاق المخصص لهذا البرنامج حوالي 

 عن تنفيذ البرنامج.  االجتماعية هي الجهة المسؤولة

 برنامج الضمان االجتماعي

يقدم هذا البرنامج المساعدات االجتماعية لألسر المحتاجة استنادا  إلى معايير وشروط االستحقاق المحددة في القانون 

بشأن الضمان االجتماعي لكافة الفئات التي ليس لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في  2006( لسنة 18رقم )

مليون دينار، وتقوم وزارة العمل والتنمية  21.5 حوالي البرنامجخصص لهذا نفاق المُ غ حجم اإللبي معيشتها.

 . بتنفيذ هذا البرنامج االجتماعية

 االحتياجات الخاصةبرنامج دعم ذوي 

  2008( لسنة 24، ويحدد القرار الوزاري رقم )االحتياجات الخاصةعبارة عن مخصص مالي يدفع لألشخاص ذوي 

يتم تنفيذه لهذا البرنامج الذي مليون دينار بحريني  18.1تم تخصيص مبلغ . نالمستحقيوتصنيف  ،ستحقاقاالمعايير 

 بواسطة وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 

 برنامج تحسين المعيشة للمتقاعدين

االجتماعية، ويستهدف تحسين مستوى معيشة من هم في سن التقاعد.  للتأميناتينطوي تحت مسؤولية الهيئة العامة 

مينات االجتماعية. أمليون دينار ويتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للت 132 حوالييبلغ حجم االنفاق على البرنامج 

 ذوي الدخل المحدود.من ويصرف هذا الدعم لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين 

 ةالبطالالتأمين ضد 

( التأمين ضد 1وفقا  لشريحتين تتمثالن في: صرف لفئتين من المستفيدين لدعم النقدي إعانات نقدية تايمثل برنامج 

عبارة عن مبلغ يستحقه الباحث عن عمل ألول مرة، أو المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة  و: وهالبطالة

: هو مبلغ البطالة( تعويض 2 .أي منهما البطالةالستحقاق التعويض طبقا  للشروط الواردة في القانون في حالة 

ون أعمالهم ألسباب خارجة عن إرادتهم. وقد منح للذين يفقديستحقه المؤمن عليه وفقا  للشروط المحددة بالقانون تُ 

حصر الباحثين عن عمل وبالتالي في ، من خالل اشتراط تسجيل الباحث عن عمل، البطالةساهم نظام التأمين ضد 

وانخفاض نسب البطالة  ،ايجاد الوظائف المناسبة لهم، مما أدى إلى انخفاض ملموس في عدد الباحثين عن عمل

 تحقيقهم لالعتماد على الذات واالستقاللية المالية.وزيادة عدد الموظفين و

في البحرين،  االجتماعيضمن مظلة شبكات األمان  لباإلضافة الى البرامج سابقة الذكر، هناك برامج أخرى تدخ

من خالله المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش يستحق  الذيمثال لذلك التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، 

التامين ضد إصابات  إضافة إلى برنامج كانت متصلة أو متقطعة. الشيخوخة وفقا  لمدد اشتراكه في التأمين سواء  

صابة بأحد األمراض المهنية، أو اإلصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه تؤدي اإل حال العمل

ويستحيل سنة و قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين إلى عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أ

، يستهدف جميع االسر البحرينية الذيالتعويض النقدي لرفع الدعم عن اللحوم برامج عالوة على معه العمل. 

خدمة التعويض المالي لألسر  ،سر المسجلة بقوائم المساعدات االجتماعيةألالبعض تخفيض رسوم الكهرباء والماء و

يستهدف  الذيبرنامج بدل السكن و وي الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم غير المؤمن عليها للحريق،من ذ

 .سنوات 5سكانية مدة إسكان لالستفادة من خدمة كل مواطن تجاوزت مدة طلبه لدى وزارة اإل
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سر منتجة معتمدة على ذاتها ومكتفية ماديا ، من خالل ألى إنتيجة لهذه الجهود، انتقلت العديد من األسر المعوزة 

مجموعة متنوعة من البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية االجتماعية منها األسر المنتجة، والمنزل المنتج، 

 في خلق فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.برامج برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، وتساهم هذه الو

 

 (12شكل رقم )

 البحرين فيحجم االنفاق على برامج شبكات االمان االجتماعي 

تقوية شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية"،  اإلصالح: إصالحاتنافذة على طريق “تقرير ستبيان (. "ا2019صندوق النقد العربي، )المصدر: 

 مملكة البحرين.

 ستهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشةا 2. 2. 4

تها المختلفة، بإجراء عدد من الدراسات والمسوحات ادارإلكترونية من خالل تقوم هيئة المعلومات والحكومة اإل

 .لقوى العاملة وغيرها من الدراساتاالمتخصصة بمستوى دخل الفرد واألسرة، وقياس معدالت االستهالك، ومسح 

سباب أسر المعوزة، وعطاء تصور عن حجم األإستراتيجيات في تساهم هذه الدراسات متخذي القرار وواضعي اإل

 ستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة.ساس لوضع اإلألالمعلومات. وتكون هذه المعلومات ا العوز وغيرها من

من جانب آخر، لالستفادة من خدمات المساعدات االجتماعية المتوفرة لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية، يتطلب 

جميع محافظات البالد، أو من خالل  ز االجتماعية المختلفة الموزعة فيكمن خالل المرا التسجيل لدى الوزارة سواء  

الربط مع األجهزة الحكومية ذات العالقة إلكترونيا  للتأكد من  لكتروني على موقع الوزارة. يتم بعد ذلكالتسجيل اإل

إستحقاق صاحب الطلب من خالل التأكد من الحالة االجتماعية، الحالة العملية، الدخل، الخ. ويمكن اإلستعانة بعمل 

بالباحثين االجتماعيين لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية، الذين يقومون بدراسة الحالة نية باالستعانة دراسة ميدا

سرة. من مختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية والصحية والنفسية، ليتم بعدها تقديم المساعدة المناسبة لهذه األ

لمعلومات التقنية الصحيحة والدقيقة من مصادرها وذلك حيث تم اختيار هذه المنهجية للتمكن من الحصول على ا

تقوم آلية االستهداف على توزيع الدعم الحكومي على الفئات األكثر  و ضياع للمعلومات.ألتجنب حدوث أي تالعب 

استحقاقا فيما يتم إعادة دراسة معايير االستحقاق وتحديثها بحسب الظروف االقتصادية واالجتماعية كما يتم إجراء 

 تتبع دوري للحاالت المستفيدة.

 تتمثل معايير االستهداف في إطار البرامج السابق اإلشارة إليها فيما يلي:

 آليات االستهداف في إطار برنامج الدعم المالي

 دينار بحريني. 1000يستهدف البرنامج فئة محدودي الدخل ممن يقل دخلهم عن 
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 االجتماعيآليات االستهداف في إطار برنامج الضمان 

عن  ين، العاجزناءالسج ، أسراتالمسنالمهجورات، المسنون و ،اتمل، المطلقااألراألسر، ) يستهدف البرنامج

، وأبناء األسر المتصدعة ومن هم في حكمهم ويقصد يتام، واألات، غير المتزوجذوي االحتياجات الخاصةالعمل، 

 .(تجاوزها وليس له من يعولهسنة أو  18بهم كل ذكر أو أنثى لم يتجاوز 

 آليات االستهداف في إطار برنامج التأمين ضد التقاعد

يستهدف البرنامج من هم في سن العمل ويبحثون عن العمل ألول مرة، كما يستهدف أيضا من فقد عمله ألسباب 

 خارجة عن إرادته.

 االحتياجات الخاصةآليات االستهداف في إطار برنامج دعم ذوي 

 من البحرينيين وأبناء األم البحرينية. االحتياجات الخاصةيستهدف البرنامج ذوي 

 فيما يلي الجهات التنفيذية المسؤولة عن استهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة في مملكة البحرين:

: تختص إدارة المساعدات االجتماعية في الوزارة بالتحقق من شروط والتنمية االجتماعيةوزارة العمل  .أ

الضمان في إطار برامج لمتقدمين بطلب االستفادة من مختلف المساعدات لوضوابط االستحقاق 

لقة األمور األخرى المتعوالتحقق من الوثائق المطلوبة، وتحديد المبالغ المستحقة، وغيرها من  ،االجتماعي

 .بتنفيذ هذه البرامج

حسان والنهوض بدور إنساني : تتولى المؤسسة القيام بأعمال الخير والبر واإلالمؤسسة الخيرية الملكية .ب

يتام ورعاية المسنين رامل واألكما تتولى القيام بكفالة األ .واجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على المواطنين

المساعدات االجتماعية والصحية والتعليمية والمساهمة في تخفيف وذوى االحتياجات الخاصة وتقديم 

األعباء المعيشية عن األسر المحتاجة والمساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع االجتماعية والخيرية غير 

طفال وتأهيل األسر المحتاجة الربحية كدور األيتام ورعاية الطفولة والمعاقين ومراكز المسنين ورياض األ

التأهيل الصحي والمساهمة في أعمال التنمية المستدامة كدعم برنامج إنشاء المشاريع الصغيرة  ومراكز

والمتوسطة وتخصيص األراضي للمشاريع االجتماعية والخيرية والتنسيق مع األجهزة الحكومية المكلفة 

 بتنفيذ برامج ومشاريع في هذا المجال و أية أعمال خيرية أخرى.

مثل الصناديق والجمعيات الخيرية المنتشرة في البالد والتي يتم الترخيص لها ني: مؤسسات المجتمع المد .ج

 عن طريق وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

في المجتمع بشتى الوسائل الممكنة  االحتياجات الخاصةمن منطلق سعي مملكة البحرين لدمج األشخاص ذوي 

االجتماعية بالشراكة مع اإلدارة العامة للمرور عملية التدريب نمية وتمكينهم إقتصاديا ، فقد وفرت وزارة العمل والت

الحركية والسمعية والذهنية البسيطة، ناهيك عن القيام بعمليات  االحتياجات الخاصةالمجاني للسياقة لألشخاص ذوي 

من االهتمام حيث  توظيف عبر مساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة. أما فئة كبار السن فقد كان لهم نصيبا  وافرا  

صدار بطاقة إحرصت وزارة العمل والتنمية االجتماعية على اإلرتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة لهم، ناهيك عن 

لى توفير األجهزة التعويضية إالمسن التي تؤهله للحصول على خصومات من بعض الجهات المعنية، إضافة 

 والمعينات التي يحتاجها.

يتم التنسيق بين هذه الجهات مع األطراف المعنية الرسمية األخرى ومع منظمات المجتمع المدني )الجمعيات 

األهلية( لتعظيم كفاءة برامج استهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة، وذلك لتنفيذ األنشطة والفعاليات مما 

هلية في المراكز االجتماعية والجمعيات األ لمشاركةاوذلك عن طريق  المرجوةتحقيق األهداف  فييسهم 

والمؤسسات التطوعية والندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تساهم في تنمية المجتمع ونشر التوعية الصحية 

 لحصول المواطنين على المعلومات من مصادرها.
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البرامج والمشاريع التي تنفذ حكومة مملكة البحرين من خالل وزارة العمل والتنمية االجتماعية مجموعة من 

سر المحتاجة، والمشروع الوطني سر المعوزة ومن بينها: الخطة الوطنية لتنمية األتستهدف فئة محدودي الدخل واأل

المنتجة، ومشروع خطوة للمشروعات المنزلية، وبرامج مكافحة البطالة، ووغيرها من البرامج  سراأللتطوير ودعم 

 والخطط التي تم ذكرها سابقا .

ن هناك آليات محددة لمتابعة األسر الفقيرة ومحدودي الدخل والفئات الهشة المستهدفة، ويتم ذلك من خالل أكما 

شهري مع أنظمة الوزارات األخرى اللكتروني اإلربط الل عن طريق ة الفقيرة ومحدودي الدخسراألمتابعة بيانات 

 والتواصل مع المواطنين وإخطارهم بالمستجدات عن طريق إرسال الرسائل النصية.

 لدعم النقديإلى االتحول  3. 2. 4

الستهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة. يقصد  السلعيتتبني مملكة البحرين كل من الدعم النقدي والدعم 

محدودي الدخل للمساهمة في تخفيف األعباء المعيشية عن الُمقدم إلى مباشر الحكومي الدعم البالدعم النقدي، 

التي ينظم شروط استحقاقها مجموعة من القوانين المتخصصة. ويتم تقديم الدعم  المواطنين وفق معايير محددة

 و القرارات الوزارية، كٌل حسب نوعه.أوفق شروط ومعايير تحدد بموجب القانون،  النقدي

قوانين أو قرارات وزارية، وتختلف هذه االشتراطات على  النقدياعاله، تحدد شروط استحقاق الدعم  أشرناكما 

 حسب الدعم المقدم، ويمكن إيجازها بالتالي:

 .أن يكون المتقدم بالطلب بحريني الجنسية (1

 أن يكون المتقدم بالطلب مقيم إقامة دائمة بمملكة البحرين. (2

يختلف تحديده باختالف الدعم فراد األسرة لتحديد االستحقاق. )احتساب الدخل أيتم احتساب دخل  (3

 .المطلوب(

ذوي تخصصية يتم طلبها حسب فئة الدعم المتقدم لها، مثال  الستحقاق عالوة  أكثرخرى أتوجد اشتراطات 

بتقرير طبي صادر من الجهات الحالة  يتمثل في إثباتهناك شرط إضافي  أو العجز عن العمل االحتياجات الخاصة

المتعطل قد ال يكون أو ،ن تعويض التعطل يشترط استكمال مدة االشتراك المطلوبةلالستفادة م. الصحية الرسمية

يبلغ سن التقاعد ، وال سنة 18عن المتعطل  قل عمرأال يترك العمل بإرادته، ويشترط للحصول على إعانة التعطل 

 .األخرى ن يكون قادرا  على العمل وراغبا  فيه، وغيرها من االشتراطاتأو

 إصالحات تقوية شبكات األمان االجتماعي 4. 2. 4

توجيه الدعم لمستحقيه من خالل توحيد المعايير وشروط على وزارة العمل والتنمية االجتماعية حاليا ،  تركز

والسعي للوصول للفئات األكثر  ،وجهة الصرف للتحقق من توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنيناالستحقاق 

دعم، إضافة لدعم وتعزيز ثقافة المجتمع التي ترمي إلى االعتماد على تنمية القدرات الذاتية استحقاقا من هذا ال

 واالندماج في سوق العمل.

شرع البحريني بصورة مستمرة، بمراجعة التشريعات النافذة وذلك يقوم المُ  باإلصالحات التشريعية،فيما يتعلق 

من جانب ، ومناسبتها للتطورات العالمية والعربية في مجال الحماية االجتماعيةمتها ومواكبتها ءللتأكد من مدى مال

 2006لسنة  74( من قانون رقم 7نتج عن ذلك تعديل المادة ). آخر مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية في البالد

عاقة إ صاتمخص ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك بمنح ذوي االحتياجات الخاصةبشأن رعاية وتأهيل وتشغيل 

 قانون آخر.  أي بموجب لهمقرة خرى مُ أعانات إو أية حقوق أعلى ذلك ال يؤثر أدينار على  100قل عن تال  ةشهري

حددها دستور مملكة البحرين، وذلك بإصدار التي كما تم استكمال مظلة الحماية االجتماعية وذلك بتفعيل الفقرة )ج( 

بشأن التأمين ضد التعطل. هذا باإلضافة الى التعديالت التشريعية الكثيرة  2006( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )
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التي تم اضافتها على قانون التأمين االجتماعي، ومنح المزيد من المزايا للمتقاعدين واألسر المعوزة، وكذلك برامج 

 األسر المنتجة التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية االجتماعية. ومشاريع

وتطبيق قرارات  ،قرارات زيادة المعاشاتإصدار ن االجتماعي بداية من امتتوسع الحكومة في تقوية دور شبكات األ

 مباشر لألسر الفقيرةالتقديم الدعم المباشر وغير بهدف  هيكلة برامج التمويل وأخيرا   ،الدعم المالي )عالوة الغالء(

  .لتوفير السلع للمواطنين

مان االجتماعي، التي استلزمها تبني الدولة إلصالحات تقوية دور شبكات األ المؤسسية اإلصالحاتهناك بعض 

 مثل:

ما بين  الحديثة لتقوية نظم االتصال التقنياتتقوية القدرات المؤسسية عن طريق االستفادة من مخرجات  •

 .الجهات المعنية

كذلك البرامج ومتابعة وتقييم لالقدرات من خالل االستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق نتائج ملموسة ل بناء •

 جودة تقديم الخدمات. العناية بتطوير

 بناء أسس تقنية الستدامة شبكات األمان االجتماعي. •

دعم شبكة األمان االجتماعي، وذلك بتخصيص جزء من ميزانية الدولة لإلصالحات األخرى اغفل الدولة كذلك لم تُ 

لى صندوق التأمينات االجتماعية ليغطي الخدمات االجتماعية والمساعدات التي تقدمها الدولة يهه إسنويا  وتوج

تحصل عليها سواء من ميزانية الدولة للفئات المحتاجة. تدير الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، الموارد المالية التي ت

من االشتراكات التي يتم تحصيلها من المشتركين، وتتولى الهيئة جانب استثمار هذه الموارد المالية في مشاريع  وأ

الموارد المخصصة لتقوية شبكات األمان خرى تعزز من أومحافظ مالية محلية وعالمية لتحقق بذلك إيرادات 

 .االجتماعي

لزيادة مستويات تغطية شبكات األمان االجتماعي، تعمل مملكة البحرين على مواكبة المستجدات على مستوى العالم 

كما . وتبني المالئم منهالواقع البحريني لفكار الجديدة وموائمتها ألويتم تبني ا ،في مختلف المجاالت يوالدول يالعرب

 .المتعلقة بشبكات األمان االجتماعي تجريها الجهات الرسميةغفال دور الدراسات والبحوث التي إال يمكن 

دوار والتخصص لزيادة مستويات كفاءة شبكات األمان االجتماعي، تعتمد الحكومة البحرينية على مبدأ توزيع األ

وهيئة في تنفيذ الخطط والبرامج للفئة المستهدفة من المعوزين، إذ تقوم كل من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

التأمينات االجتماعية، والمؤسسة الخيرية الملكية، بتنفيذ جزء من خطط ومشاريع الحماية االجتماعية والمساعدات 

لى كل فئة مستهدفة، وبالتالي تحقيق األهداف وضمان جودة الخدمات إاالجتماعية. وبذلك تتركز الجهود الموجهة 

 ات المقدمة من هذه الجهات الحكومية.غفال التكامل والترابط بين الخدمإالمقدمة، دون 

لكتروني مان االجتماعي مستقبال  من خالل تطوير شبكات الربط اإلهذا وتعمل الحكومة على زيادة فاعلية شبكات األ

لكترونية المتعلقة بالدعم الحكومي، وكذلك من خالل دراسة خيارات ضمان كفاءة النظام وقدرته بين األنظمة اإل

 .االستدامةعلى 

 السعوديةالمملكة العربية  3.4

تولى المملكة أهمية لبرامج الحماية االجتماعية التي تتكون من عدد البرامج الخاصة بشبكات األمان االجتماعي، 

هذا ومن جانب آخر، تبذل لى الضمان االجتماعي مع مراعاة المساواة في تقديم البرنامج. إوسوق العمل، باإلضافة 

عانات الضمان االجتماعي وبرامجه المساندة، والبرامج إاألمان االجتماعي تتمثل في تقديم  شبكات في إطارالمملكة 

مومة، ، فضال  عن برامج الخدمات الصحية األساسية ورعاية األذوي االحتياجات الخاصةالتي تستهدف األشخاص 

 ة من مؤسسات التمويل الصغير ومتناهي الصغر.موالقروض المقد
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 نفاق عليهامكونات شبكات األمان االجتماعي واإل 1. 3. 4

عدة برامج لشبكات األمان االجتماعي من أهمها برامج الضمان االجتماعي تتوفر في السعودية في هذا الصدد،  

 بصورة كاملة من الدولة وتتخذ صور مثل: اي يتم تمويلهتال

منها  لذلك ويستفيدمستمر، في حدود القواعد الموضوعة  دوريا  بشكلالمعاشات التي يتم صرف مخصصاتها   -

 يتام والعاجزين عن العمل كليا  والمرأة التي ال عائل لها.كل من األ

سرة مشروطة بتوافر ظروف أو أحوال بعينها )مثل العجز الجزئي عن العمل، وقضاء رب األ مساعدات نقدية -

 .ة سالبة للحرية...الخ(لعقوب

 القادرين على العمل من مستحقي الضمان االجتماعي. لألفرادالمساعدة في إقامة مشروعات منتجة  -

 .أنظمة التقاعد العامة )أو المعاش المستحق عند ترك الخدمة( -

 التأمينات االجتماعية للعاملين في القطاع الخاص. -

 العقاريالصناعية وصندوق التنمية  التنميةمؤسسات اإلقراض الميسر المتخصصة التابعة للدولة )مثل صندوق  -

 .والبنك الزراعي(

 .31أنشطة الجمعيات الخيرية بمراميها المتعدة -

 ( 13)رقم  شكل

 في السعودية )مليون لاير سعودي(نفاق على برامج شبكات األمان االجتماعي حجم اإل

 

نافذة على طريق اإلصالح: إصالحات تقوية شبكات األمان االجتماعي في الدول “(. "استبيان تقرير 2019المصدر: صندوق النقد العربي، )

 المملكة العربية السعودية.العربية"، 

 التحول إلى الدعم النقدي 2. 3. 4

برنامج  ،ماية األسر السعودية الُمستحقة للدعملحجدير بالذكر أنه من أهم المبادرات التنموية التي قامت بها المملكة 

ضمن برنامج ذوي الدخل المنخفض والمحدود، دعم نقدي مباشر إلى "حساب المواطن" الذي يهدف إلى تقديم 

النفقات  مثل. في هذا الصدد، ت2030 العربية السعودية هم برامج تحقيق رؤية المملكةأأحد  ،تحقيق التوازن المالي

 . 201932في المائة من إجمالي النفقات على تعويضات العاملين خالل عام  37.5الحكومية الفعلية على البرنامج نحو 

                                                           
 (.2018المعهد العربي للتخطيط ) 31
 . 2019. بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019وزارة المالية،  32

 ة والدولية.*وهي مجموعة من االختبارات التعليمية، واللغوية، والمهنية التي يقدمها "المركز الوطني للقياس"، ويشمل ذلك أيضا  اإلختبارات المحلي
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المردود االجتماعي األعلى تعزيز اإلنفاق  وعلى المدى المتوسط ضمان تحقيق 2019تستهدف الحكومة في ميزانية 

تطوير آليات الدعم واستهدافه للمستحقين  خاللعلى المواطن، من  مباشر االجتماعي الذي يحقق أفضل عائد إيجابي

ستستمر الحكومة في تنفيذ  له، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن. في هذا اإلطار، الفعليين

حماية اجتماعية شامل كمظلة يتم من خاللها تقديم الدعم  برنامج خاللوتطويره من  "حساب المواطن"برنامج 

والمنافع  من األسر والمواطنين، بحيث يشمل اإلنفاق االجتماعي برامج اإلعانات والمنح الحكومي للمستحقين

سكان والخدمات البلدية، والتعليم واإل االجتماعية، ومواصلة اإلنفاق على القطاعات الخدمية الرئيسة مثل الصحة

المستهدفة لقطاعات معينة مثل برامج دعم المرأة العاملة وتحفيز الباحثين  وكذلك تحسين وتحديث الخدمات الحكومية

 .33عملالعن 

 جمهورية مصر العربية  4. 4

لدعم ابدأت تجربة مصر مع برامج الحماية االجتماعية منذ أربعينيات القرن الماضي عن طريق تطبيق نظام 

االجتماعية أهمية  إيالء الحمايةومن ثم شرعت الحكومة المصرية في  ،2014السلعي، الذي استمر حتى عام 

غير متوقعة من شأنها التأثير سلب ا على معدالت  اقتصاديةصدمات مالية أو  أيةاآلثار الناتجة عن  لتفاديقصوى 

 الفقر. 

لفئات محدودة اوتكامل محاور حماية  ،تتبنى مصر سياسة محددة المحاور للحماية االجتماعية قائمة على االستهداف

ما يكفله بهدف تعزيز الحماية االجتماعية للمستحقين وفقا  ل االجتماعي،الدخل والفقيرة مع رفع كفاءة شبكات األمان 

تقوم الحكومة بصياغة ومراجعة القوانين المعنية وذات الصلة بالحماية مثل قوانين:  ،سبيل تحقيق ذلك فيالدستور. 

، وذوي االحتياجات الخاصةالتضامن االجتماعي، والتأمينات االجتماعية والمعاشات، قوانين التأمين الصحي، 

نين. كما تقوم الحكومة بتحديث المؤسسات المعنية بالحماية لتجعلها وغيرها من القوا ،قانون الطفل، قانون الجمعيات

 . (34) شفافيةأكثر كفاءة وأكثر 

(، وما استلزمه ذلك من 2019-2016اتجاه مصر إلى تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي خالل الفترة ) في ضوء

تنبي سياسات لدعم االستقرار االقتصادي والتصحيح الهيكلي تم في إطارها تحرير سعر الصرف وتبني عدد من 

تجاه الحكومة إلى تقوية شبكات األمان ذلك إستلزم . إالفئات الضعيفة والهشة على تبعات لهاالتدابير األخرى التي 

ذه الفئات وإخراجها من دائرة الفقر وتمكينها اقتصاديا . كان من أهم هذه السياسات االجتماعي لتوجيه الدعم الالزم له

التحول من الدعم السلعي إلى النقدي من خالل اإللغاء التدريجي لدعم الطاقة واستخدام جزء من الوفورات المتحققة 

 ة من الناتج المحلي اإلجمالي.في المائ 1االجتماعي بواقع األمان في زيادة التمويل الموجه إلى تقوية شبكات 

 : مصر في اآلتي هم برامج شبكات األمان االجتماعي فيأتتمثل 

 ومعاش الضمان االجتماعي. ،برنامج تكافل وكرامةللمستحقين عبر الدعم النقدي المقدم  -1

 برنامج دعم السلع التموينية ونقاط الخبز. -2

 االجتماعي الشامل الجديد. الصحيمين أنظام الت -3

 برنامج التغذية المدرسية. -4

 برنامج دعم اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخل. -5

 فيما يلي عرض لمكونات هذه البرامج بالمزيد من التفصيل.

                                                           
 . المرجع السابق.2019وزارة المالية،  33
 .http://www.acrseg.org/40372، 2016أكتوبر//17اليوم العالمي للقضاء على الفقر: مصر على طريق الحماية االجتماعية، اإلثنين   34
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 نفاق عليهامكونات شبكات األمان االجتماعي واإل 1. 4. 4

الشامل،  الصحيمين أالتنظم واالجتماعي، الضمان نظم في مصر  االجتماعيبرز مكونات شبكات األمان أ تشمل

دعم وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج اإلسكان، والتحويالت النقدية، والتحويالت العينية، وبرامج تشغيل الفقراء، و

 .االحتياجات الخاصة ذويدعم والمعيلة،  المرأة

حماية االجتماعية وذلك من واقع حجم االنفاق في سبيل تحسين شبكات ال ملموسة بذلت الحكومة المصرية مجهودات 

مليون  347,338 حواليتخصصه لهذا الغرض. حيث بلغ االنفاق الحكومي على شبكات األمان االجتماعي  الذي

في  مليون جنيه مصري 260,406في المائة، مقارنة بمبلغ  33لى إبمعدل نمو وصل  2018م عاجنيه مصري في 

خالل الفترة  لإلنفاق االجتماعي المخصص لشبكات األمان االجتماعي أعلى معدل نمو، حيث يعتبر ذلك 2017عام 

 1.3. يُشار في هذا الصدد إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة على الدعم والمزايا االجتماعية قد بلغ 35(2011-2019)

 .(36) (2019 /2018-2015 /2014خالل الفترة ) جنيهتريليون 

 (14شكل رقم )

 (2019 – 2010)لى شبكات األمان االجتماعي في مصر خالل الفترة إنفاق الموجه اإلحجم 

 برامج تكافل وكرامة 

من قدم يهدف الدعم المُ يمثل برنامج تكافل وكرامة آلية لتقديم الدعم النقدي المشروط لألسر المستحقة في مصر. 

الحكومة المصرية في ظل تنفيذ  تياجا  خاصة  لى حماية الفئات الفقيرة واألكثر احخالل برنامج "تكافل وكرامة" إ

( وما تضمنه من 2019-2016االقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خالل الفترة ) برنامج اإلصالحل

يسعى البرنامج إلى تمكين  .سياسات وإصالحات أثرت على مستويات معيشة الطبقات الفقيرة والهشة في مصر

بهدف  السليمةالتعليم والتغذية النفاذ إلى الخدمات الصحية والحصول على الحقوق األساسية مثل األسر الفقيرة من 

صحاء وقف توريث الفقر والمرض والجهل واالستثمار في األجيال القادمة من خالل تنشئة جيل من المواطنين األ

وزارة إلى الفئات المستحقة، وينفذ من خالل مساعدات شهرية ن خالل البرنامج تقديم يتم موالمتعلمين والمنتجين. 

يمثل برنامج "تكافل وكرامة" آلية للتحول إلى الدعم  ووزارة المالية. ،ووزارة التربية والتعليم ،التضامن االجتماعي

تتمثل الفئات المستحقة ان االجتماعي. في إطار سعي الحكومة إلى تقوية شبكات األم 2015النقدي تم إطالقها في عام 

 الشباب.و، المسنين، االحتياجات الخاصة ذويسرة، الطفل، المرأة، ألا :لهذا البرنامج في

                                                           
 االجتماعية.اليوم العالمي للقضاء على الفقر: مصر على طريق الحماية  35
 مجلس الوزراء المصري. 36

تقوية شبكات األمان االجتماعي في الدول  اإلصالح: إصالحاتنافذة على طريق “تقرير ستبيان (. "ا2019صندوق النقد العربي، )المصدر: 

 جمهورية مصر العربية.العربية"، 
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مقسمين كما  2018/2019 الماليمليون أسرة للعام  3.6 حوالي هذه البرامجسر المستفيدة من األعدد  إجماليبلغ 

، سرة مستفيدة من برنامج كرامةألف أ 291 وحوالي ،برنامج تكافل مليون أسرة مستفيدة من 1.92 حوالييلي: 

نفاق الكلى على الدعم النقدي يبلغ حجم اإل  معاش الضمان االجتماعي. ة منمليون أسرة مستفيد 1.35 وحوالي

مليار جنيه لمعاش الضمان  5.5ومليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة  12مليار جنيه مصري بواقع  17.5 حوالي

 االجتماعي. 

الفقيرة التي لديها  لألسر دعم نقديتقديم إلى تعزيز مستويات الحصول على التعليم من خالل  رنامج تكافلبيسعى 

للمساعدة في استمرار هؤالء  العامة وحتى مرحلة الثانوية أطفال في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة

نتظام في المدراس طفالها في االأن يستمر أسرة على هذه المبالغ يشترط لحصول األ .األطفال في العملية التعليمية

خصصة المبالغ المُ م مؤخرا  في إطار هذه البرامج زيادة في المائة من أيام الدراسة الفعلية. ت 80نسبة ال تقل عن ب

جنيها   100جنيها  الى  80ومن  ،جنيها  لألبناء في مرحلة التعليم االبتدائي 80جنيها  إلى  60لألبناء المستحقين من 

جنيها  شهريا  مقابل  140لى إ ويةمرحلة الثانبناء في اللى رفع القيمة المخصصة لألإللمرحلة اإلعدادية، باإلضافة 

سرهم أعلى استكمال تعليمهم واالستثمار فيهم لصالح أبناء األسر المستحقة تشجيع جنيه سابقا ، ذلك ل 100

 ومجتمعهم. 

سر التي لديها أطفال قبل سن لألإضافة إلى تعزيز نفاذ المواطنين إلى الخدمات الصحية عبر تقديم دعم نقدي 

برامج الرعاية الصحية التي دة من باالستفاسرة األتلتزم ن أهات الحوامل بشرط مسنوات( ولأل 6المدرسة )اقل من 

لألطفال حديثي الصحية والوقائية  برامج التطعيماتالتقيد بو ،هاتمتضعها وزارة الصحة من حيث متابعة الحمل لأل

 الواحدة.  لألسرةثالث أطفال بحد أقصى سنوات  6قل من ألالوالدة ا

االحتياجات  وذوي، عاما   65فوق كبار السن  لفئتيالتحويالت النقدية الخاصة فيتم من خالله تقديم ، برنامج كرامةأما 

جنيها  بدال   450ل إلى خصص لهذا البرنامج ليصالمُ الشهري قررة للدعم النقدي رفع القيمة المُ مؤخرا  . تم الخاصة

ة للحكومة المصرية، بهدف لبرنامج استجابة لإلصالحات االقتصادية واالجتماعياهذا يأتي جنيها  شهريا .  350من 

االحتياجات الخاصة  وذوي المسنين االفقيرة وهم ألسرمن اكفالة احتياجات وحماية وتوفير دعم غير مشروط لفئتين 

سرة دخل ثابت مثل المعاشات  يكون لألوبشرط أال ،عاما  غير القادرين على العمل 65فوق : كبار السن يليكما 

إضافة إلى ذوي االحتياجات الخاصة بشرط عدم تمكنهم من العمل وإثبات و معاش الضمان االجتماعي. أ التأمينية

 وزارة الصحة.قبل تقديم شهادة طبية معتمدة من خالل ن ذلك م

 معاش الضمان االجتماعي

ليات التي تساهم في ضمان هم اآلأأحد الضمان االجتماعي آلية للدعم النقدي غير المشروط، ويعتبر يمثل معاش 

ن تكون رب أسرة، من خالل الحصول على قيمة ة المعيلة التي تضطرها الظروف ألأالحماية االجتماعية للمر

يم هذا الدعم من قبل وزارة التضامن يتم تقدسرتها. يساعدها على الوفاء باالحتياجات الحياتية لها وأل شهريمعاش 

ات يسبعينمعاش الضمان االجتماعي في تم إقرار  .رامل والمطلقات وبعض الفئات األخرىألوا االجتماعي لليتامى

برنامج معاش الضمان  مستحقيضم  علىن وزارة التضامن االجتماعي تعمل حاليا  أالقرن الماضي. الجدير بالذكر 

لى توفير فرص إلى برنامجي تكافل وكرامة، تمهيدا  لدمجهم تحت مظلة حماية اجتماعية موحدة تهدف إاالجتماعي 

 وبرنامج تكافل وكرامة.  ،ن من الضمان االجتماعييعدالة اجتماعية متساوية بين المستفيد
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 برنامج دعم السلع التموينية ونقاط الخبز

والحماية االجتماعية للفئات األكثر  ،معدالت الفقر وتوفير السلع والمواد الغذائية األساسية امج خفضالبرنيستهدف 

عدادها وتنوعها وتوسيع دائرة أوزيادة  ،لى جنب مع تحسين جودة السلع التموينية المختلفةإاحتياجا  وذلك جنبا  

ن منظومة دعم الخبز تغطي ألى إحدثة لمنظومة دعم السلع التموينية مام المواطنين. تشير التقديرات المُ أاالختيار 

، مليون مستفيد 69حو نمنظومة دعم البطاقات التموينية يبلغ عدد المستفيدين من بينما  ،مليون مستفيد 81حاليا نحو 

 المصري.فراد الشعب أتغطي المنظومة الحالية للسلع التموينية ونقاط الخبز معظم من ثم 

تها بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ءر جهود الحكومة المصرية للنهوض بمنظومة الدعم ورفع كفاطاإ في

حالة عدم  . فيدعم بالبطاقات الذكية من خالل ماكينات الصرف بالمخابزفي تطبيق نظام جديد لصرف الخبز المُ 

أرغفة يوميا  لكل فرد مقيد  5 وهين الخبز لى المخبز أو منفذ التوزيع لصرف الحصة المقررة له مإذهاب المواطن 

سلع مجانية تصرف  وهيلى سلع نقاط الخبز، إ، سيتم تحويل الخبز للرغيف الواحد قروش 5بالبطاقة بقيمة 

تلتزم وزارة التموين بصرف  قروش عن كل رغيف. 10للمواطنين مقابل الترشيد في استهالك الخبز المدعم بقيمة 

في ليتم صرف نقاط الخبز بحيث يحصل المواطن  شهريين على بطاقات التموين بشكل فارق نقاط الخبز للمواطن

 تموينيمن أي بقال  التاليو سلع أخرى يختارها المواطن ويقوم بصرفها في الشهر أمنتجات غذائية  مقابلها على

 تابع للوزارة داخل محافظته.  سلعياو منفذ 

جنيها   50لى إجنيها   21للفرد في البطاقة التموينية من  الماديتم زيادة الدعم فقد  ،فيما يتعلق بدعم السلع التموينية

ماضية. شهد هذا البرنامج السنوات في الجنيها  للفرد  15ن كانت قيمتها أبعد ( 2018 – 2017) الماليفي العام 

 –سكر  –وينية الرئيسة )زيت استبدال السلع التمبحيث يتم تطبيق منظومة جديدة على جميع محافظات الجمهورية 

بحيث يكون للمواطن حرية االختيار منها على حسب رغبته، وفى حدود الدعم  أرز( بسلع غذائية أو غير غذائية

الحكومة المصرية من خالل وزارة التموين والتجارة الداخلية  قامتقرر لكل فرد في البطاقة التموينية. المُ  المالي

ولكن  ( 2019-2018) الماليمليار جنيه للعام  86.2بحوالي سلع التموينية ونقاط الخبز دعم الرنامج ببدعم وتمويل 

مليار  51.3مليار جنيه منها  89.5لى نحو إليصل يرتفع المبلغ ن أبعد زيادة أسعار المواد البترولية  عالمتوق نم

 جنيه كدعم لرغيف الخبز ونقاط الخبز ودقيق المستودعات.

هناك مجموعة من المؤشرات شائعة االستخدام لقياس مدي فاعلية برامج شبكات األمان االجتماعي، ويرتكز التقييم 

 الفعلي للمؤشر وما هو مستهدف. ويشمل ذلك مؤشرات مثل:على قياس الفجوة بين األداء 

 نسبة السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الدعم النقدي. -

 المستفيدة من برامج الدعم النقدي.سر الفقيرة عدد األ -

 ويل التحويالت النقدية.منسبة الزيادة في موازنة وزارة التضامن االجتماعي لت -

 أصحاب البطاقات. إجماليلى إ "تكافل وكرامة"نسبة النساء أصحاب بطاقات الدعم النقدي  -

 إلى إجمالي العمليات. سر الفقيرةلى األإنسبة ميكنة عمليات الدعم النقدي  -

 نسبة تغطية المرأة المعيلة تحت خط الفقر بالفئة العمرية والنطاق الجغرافي. -
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 (3)رقم جدول 

 المؤشرات المستخدمة لقياس فاعلية برامج شبكات األمان االجتماعي في مصر
 

نافذة على طريق اإلصالح: إصالحات شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية"، “(. "استبيان تقرير 2019المصدر: صندوق النقد العربي، )

 جمهورية مصر العربية.

 مين الصحي الشامل الجديد أنظام الت

مين أالمالية، وهيئة الت يتم تنفيذ البرنامج بواسطة جهات حكومية على رأسها وزارة الصحة والسكان، ووزارة

. بخالف برامج شبكات األمان االجتماعي والرقابةالصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة االعتماد 

األخرى، يتم اإلنفاق على هذا البرنامج عن طريق تحمل الدولة الشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين 

مما يحقق ن كافة السكاتشمل مين الصحي لأمنظومة التبذلك في المائة من السكان وبحيث تمتد  30الصحي بواقع 

لتشمل كافة المواطنين في نظام متكامل يقدم خدمات صحية  التأمينية، ومد مظلة الحماية مبدأ التكافل االجتماعي

رفيعة الجودة ويحقق المالءة المالية بحيث يقل اعتماد النظام الجديد على الخزانة العامة تدريجيا  ويصبح نظاما  قائما  

لصحي الشامل الجديد بشكل تدريجي على مدى مين اأمن المخطط أن يتم تطبيق نظام التومالية.  استدامةبذاته ذو 

  2032عاما حتى  15فترة 

تقديم خدمات  ضمان( خلق منظومة صحية موحدة شاملة جديدة أكثر فاعلية، وجودة 1يهدف النظام الجديد الى 

( إعادة توجيه موارد الدولة لتمويل 2الرعاية الصحية للمواطنين المصريين بما يُحقق مبدأ التكافل االجتماعي. 

يتم البدء في تطبيق النظام الجديد في مجموعة سمن النظام الجديد.  كمستفيديناشتراكات ومساهمات غير القادرين 

التحتية مع العمل على تحسين البنية التحتية لمحافظات المراحل التالية  المحافظات األكثر جاهزية من حيث البنية

 لى جميع المواطنين في مصر. إلضمان تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية 

 برنامج التغذية المدرسية 

تستهدف الوصول  يمثل البرنامج أحد األدوات الرئيسة للحماية االجتماعية وركيزة أساسية لشبكة األمان االجتماعي

إلى نظام تعليمي فعال في ضوء اآلثار اإليجابية للبرنامج ودوره في سد االحتياجات الغذائية والصحية للطالب، 

بنائهم أبالتالي زيادة مستويات تركيزهم وقدرتهم على التحصيل العلمي. عالوة على توفير حافز لألسر لتسجيل 

يستفيد من البرنامج شبكة أمان واستثمار مستدام في رأس المال البشرى. وانتظامهم بالمدارس. كما يعمل البرنامج ك

مليون تلميذ من مختلف المراحل التعليمية، ويستهدف طالب المدارس في مرحلة رياض األطفال  11.5حوالي 

 والمرحلة االبتدائية.

 سم المؤشرا

 تطور قيمة المؤشر خالل فترة تنفيذ البرنامج

بداية تطبيق 

 البرنامج
 المستهدف أحدث بيان

 %60 %54 %46 .نسبة السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الدعم النقدي •

  3.3 3.4 1.8 .)مليون أسرة( سر الفقيرة المستفيدة من برامج الدعم النقديعدد األ •

نسبة الزيادة في موازنة وزارة التضامن االجتماعي لتمويل التحويالت  •

 .النقدية
50% 250% 300% 

 إجماليلى إنسبة النساء أصحاب بطاقات الدعم النقدي تكافل وكرامة  •

 .أصحاب البطاقات
0% 88% 90% 

 %100 %70 %40 ي.نسبة تغطية المرأة المعيلة تحت خط الفقر بالفئة العمرية والنطاق الجغراف •

 %100 %80 %10 إلى إجمالي العمليات. سر الفقيرةلى األإنسبة ميكنة عمليات الدعم النقدي  •
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 برنامج دعم اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخل

تحقيق العدالة  2014هدف برنامج اإلسكان االجتماعي لمحدودي الدخل الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام ستي

االجتماعية، وأهداف التنمية الشاملة، وتوفير المسكن الصحي والمالئم والالئق لشريحة محدودي الدخل والشباب 

ولة للمواطنين الحق في السكن المالئم بما حول ضرورة أن تكفل الد 2014ما نص عليه الدستور المصري لعام ك

يحفظ الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية، فضال عن إقامة تجمعات عمرانية جديدة توفر المسكن والبيئة الكريمة 

 التي تتناسب مع الظروف االقتصادية واالجتماعية لكافة فئات المجتمع. 

، حيث تشرف عليه وزارة (2019-2018) الماليجنيه للعام  مليار 15نفاق على البرنامج حوالي بلغ حجم اإل

اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يعمل البرنامج على توفير وحدات سكنية الئقة ومناسبة لمحدودي الدخل 

لف أ 40وآالف جنيه  5والشباب، بسعر يقل عن السعر السوقي للوحدة السكنية، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 

عاما . بلغ عدد المستفيدين من برنامج اإلسكان االجتماعي نحو مليون مصري  20جنيه مصري بفترة سداد تصل إلى 

 وفقا لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري خالل الفترة الماضية.

 استهداف الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة  2. 4. 4

هناك العديد من البرامج الخاصة بالحماية االجتماعية من زمن بعيد، إال أن البرامج الفعالة التي تعمل على استهداف 

. تستخدم الحكومة المصرية منهجية 2011الفقراء ومحدودي الدخل والفئات الهشة قد تم البدء في تنفيذها في عام 

مصحوبة باالستهداف الجغرافي، كما هو الحال في  37(Proxy means testing)محددة لالستهداف قائمة على 

عداد منهجيات االستهداف الختيار األسلوب إبرامج تكافل وكرامة. في هذا الصدد، تم تشكيل لجان متخصصة في 

 األمثل وفقا لطبيعة البرنامج وخصائص الفقر في مصر. 

على خرائط الفقر الصادرة عن  تمد منهجيا  ولزيادة كفاءة شبكات األمان االجتماعي، تتبنى الحكومة سياسات تع

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، التي ترصد نسب الفقر على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، 

وبالتالي مساعدة الوزارة في تقوية قواعد االستهداف لتحسين كفاءة استخدام الدعم المخصص لألسر المستحقة فعليا . 

ادلة موحدة لقياس درجات الفقر مع إضفاء بعض التعديالت التي تعالج الفجوات بين تستخدم السلطات الوطنية مع

الريف والحضر، وبين القادرين على العمل وغير القادرين، وبين األسرة المتكاملة وأسرة المرأة المعيلة، وغيرها 

 من الفجوات، وتعميم تلك المعادلة على مستوى الجمهورية. 

سر ضمان شمول األلالمعنية بشبكات الحماية االجتماعية مثل وزارات التموين واإلسكان  يتم التعاون مع الوزارات

سر تحت المستفيدة من الدعم النقدي من خدمات الحصول على بطاقة تموين وتحسين ورفع كفاءة منازل تلك األ

مما يساعد في تحسين  مظلة برنامج "سكن كريم" مما يضمن لألسر المستحقة درجات حماية متنوعة لألسرة الواحدة

سر غير المستحقة من خالل لى رصد األإمؤشرات مستوى معيشتها وخروجها تدريجيا  من الفقر. تسعى الحكومة 

و المساءلة أتشديد آليات التتبع وتوثيق التعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية وتحويل المخالفين إلى المساءلة اإلدارية 

 العامة.

 ير االستهداف وآلياته تتباين حسب نوع برنامج شبكة األمان االجتماعي المعني وفقا  الجدير بالذكر، أن معاي

 لمستهدفات هذا البرنامج وطبيعته وذلك على النحو التالي:

 

 

                                                           
37  Proxy Means Test   عبارة عن إختبار لوغاريثمي لتقدير دخل الفرد ونمطه االستهالكي، ومن ثم قياس عالقته بمستوى الرعاية االجتماعية

 في الدولة.
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 آليات االستهداف في إطار برنامج تكافل وكرامة

تكافل وكرامة، من خالل التركيز على يتم تبني نظام الستهداف األسر المستحقة للتحويالت النقدية في إطار برنامج 

 االعتماد على عدة نظم لالستهداف تتمثل في:فقرا  ب استهداف األسر األكثر

بدأ تنفيذ البرامج في المراكز األشد فقرا طبقا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز االستهداف الجغرافي:  -

في المائة من الدعم  71إلى المستحقين، وعليه يتوجه حصاء لتوجيه الدعم النقدي المركزي للتعبئة العامة واإل

النقدي في إطار هذا البرنامج إلى صعيد مصر الذي يمثل أكثر المناطق الجغرافية فقرا  وفقا  لبيانات وزارة 

التضامن االجتماعي، فيما يتوجه باقي الدعم النقدي في إطار هذا البرنامج إلى المناطق الفقيرة األخرى حسب 

 الفقر. مستويات

، يتم من خالله احتساب درجة الفقر من واقع بيانات الحالة المعيشية واالقتصادية االستهداف االقتصادي -

 لألسرة ويتم إعطاء أولوية الدعم لألسر األشد فقرا . 

مباشرة، في حالة االستحقاق للدعم الواردة من األمهات يتم قبول وفحص طلبات الدعم  االستهداف النوعي: -

الدور األكبر في ضمان توجيه الدعم لصالح  يلعبن ن، بصفتهائهنبطاقة الدعم النقدي باسم خراجاستيتم 

 تحسين معيشة االسرة وتنمية األطفال. 

 آليات االستهداف في إطار برنامج معاش الضمان االجتماعي

من ال تظلهم مظلة سر واألفراد الفقراء ميتم استهداف مستفيدي معاش الضمان االجتماعي بما يشمل كل من األ

عاما ،  50عاما ، واإلناث البالغات  65 من سنهم يفوقبنائهن، أويتضمن المطلقات واألرامل و ،التأمينات االجتماعية

في المائة من قدرته على العمل، واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة،  50وأسرة الفرد العاجز عن العمل بنسبة 

 . والزوجات الالتي ليس لديهن عائل

الجدير بالذكر، أنه في اطار تدقيق البيانات وترشيد الموارد الحكومية والحرص على وصول الدعم لمستحقيه، بدأت 

عمليات مراجعة لجميع األسر التي تحصل على معاش الضمان  2017وزارة التضامن االجتماعي منذ منتصف عام 

يقوم عليها برنامج "تكافل وكرامة" وهو منهج  االجتماعي وإعادة البحث االجتماعي لها بنفس المنهجية التي

بعاد" بهدف التعرف على التطورات االجتماعية واالقتصادية التي تزيل أسباب االستحقاق، "قياسات الفقر متعدد األ

وغير ذلك من العوامل التي تستدعي ، سرةمثل زواج المطلقات واألرامل، وفاة مستحق الصرف، عمل رب األ

 استحقاق المساعدات.وقف 

كما يتم أيضا  االستعالم عن األسر في كافة قواعد البيانات بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية والجهات المعنية 

سرة، أو حصوله على معاش سرة المستحقة لحيازات أو عقارات، أو سفر رب األاألخرى للوقوف على ملكية األ

 جنيه سنويا  للطفل. 2000تزيد مصروفاتها السنوية عن  تأميني، أو إلحاق األطفال بمدارس خاصة

 آليات االستهداف في إطار برنامج دعم السلع التموينية ونقاط الخبز

بطاقات التموين الحالية واستبعاد غير المستحقين من  مراجعةتعمل وزارة التموين والتجارة الخارجية حاليا  على 

تعمل لجنة العدالة االجتماعية  ، حيثير ومؤشرات تتعلق بالدخل واالنفاقمنظومة السلع التموينية وذلك وفقا لمعاي

نشاء إ. كما تتضمن هذه الجهود تطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، من خالل ذلكبمجلس الوزراء على 

احتياجا  نظام معلومات متكامل إلدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد الالزمة لضمان حصول الفئات األكثر 

عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات األفراد وتطوير منظومة  على الدعم المستحق، وتحقيق عدالة التوزيع فضال  

استخراج البطاقات التموينية بما يساهم في القضاء على محاوالت الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التقنيات 

  .الحصول على الدعملتسهيل 
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 االستهداف في إطار برنامج التأمين الصحي الشاملآليات 

األطفال بال ويستهدف  خاضع لنظام التأمين الصحي االجتماعي . باألسرةفي المائة عن كل فرد  5تتحمل الدولة 

في المائة من الحد األدنى  75 واألفراد الذين يقل دخلهم عن مأوى من غير نزالء مؤسسات الشئون االجتماعية

مليون جنيه لدعم غير  216 حواليطبقا  للدراسة االكتوارية سيتم تخصيص و المستوى القومي.لألجور على 

التي شهدت إنطالق التشغيل التجريبي بورسعيد القادرين في نظام التامين الصحي الشامل الجديد في محافظة 

 .نفس العاموتدشينه رسميا  في سبتمبر من   2019لمنظومة التأمين الصحي الجديد في يوليو 

 آليات االستهداف في إطار برنامج التغذية المدرسية

طالب  وهم ،في المدارس الحكومية مليون تلميذ من مختلف المراحل التعليمية 11.5 حوالييستفيد من البرنامج 

ارس لى تالميذ مدارس التربية الخاصة والرياضية والمدإباإلضافة  األطفال واالبتدائيرياض  مرحلتيالمدارس في 

ووزارة الصحة والسكان. تم تخصيص  ،ووزارة الضمان االجتماعي ،الداخلية. تشرف عليه وزارة التربية والتعليم

لدعم برنامج التغذية المدرسية. ويتم فيه توفير وجبة تغذية صحية وسليمة ( 2019-2018) الماليمليار جنيه للعام 

 بتدائي.األطفال واإلتساعد على اشباع األطفال في مرحلتي رياض 

 آليات االستهداف في إطار برنامج دعم اإلسكان لمحدودي الدخل

، عدد من المعايير العامة الستحقاق الحصول على الدعم بإعتماد يستهدف البرنامج شريحة محدودي الدخل والشباب

و من لديه أسرة. أألف جنيه في حالة المتزوج  42( أال يتجاوز الدخل السنوي 2( التمتع بالجنسية المصرية. 1منها: 

 يكونوا قد سبق لهم الحصول الأ( 4الزوج أو الزوجة أو األبناء القصر أي وحدة سكنية أو إرثها و امتالك( عدم 3

 سنة. 21سنة وال يقل عن  50لمستفيد من الدعم عن يزيد سن ا( أال 5إسكاني، وو قرض تعاوني أعلى دعم 

الدخل والفئات الهشة في  ومحدوديهناك العديد من الجهات التنفيذية المسؤولة عن استهداف الفقراء بشكل عام 

مصر، مثل وزارة التضامن االجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية 

مان صغرة لألوالتعليم. يتم التنسيق بين هذه الجهات والسلطات الوطنية األخرى عن طريق اللجنة الوزارية المُ 

مشتركة، كما الجتماعات اإللجان  من خالل، وعن طريق التواصل المستمر االجتماعي برئاسة رئيس الوزراء

عن طريق عقد ورش عمل واجتماعات مستمرة لضمان التواصل  المدنيمع منظمات المجتمع  هذه الجهات تنسق

لرؤى تم تبادل البيانات واالستراتيجيات لتوحيد اوبحيث ي معهم كشركاء رئيسين لتعظيم كفاءة هذه البرامج مالدائ

 دواج المجهود المبذول. زو اأعدم تضارب هداف ومن ثم ضمان واأل

سر الفقيرة ومحدودي الدخل والفئات الهشة من ناحية أخرى تعتمد الجهات التنفيذية على آليات محددة لمتابعة األ

 تشمل:المستهدفة، والتي 

 المؤشر لكل الجهات المعنية. كذلوضع مؤشرات لكل مكون من برنامج شبكات األمان االجتماعي ورصد نتائج  -

 المعلومات وربطها بمنظومة المتابعة والتقييم لتحديث البيانات دوريا . قنياتإنشاء منظومة إدارة ت -

 رصد نتائج التسجيل يوميا  ونتائج التحقق والتظلم شهريا . -

 على مستوى الجمهورية. المحافظاتالدعم و حسب نوعمصنف  شهريحصائي إتقرير إعداد  -

 .التحدياتلرصد نسب اإلنجاز ومدى تحقق المؤشرات وتسليط الضوء على  فنيتقرير نصف سنوي د إعدا -

 نشاء منظومة خرائط جغرافية لرسم خرائط التغطية وقياس كثافة المستفيدين في المناطق الجغرافية المختلفة.إ -

ليات آفي دعم الفئات المستهدفة عن طريق وضع المتضمنة في شبكة األمان االجتماع في مصر ساهمت البرامج 

مستحقيه، وبناء قاعدة بيانات موحدة لشبكات األمان إلى ومعايير استهداف واضحة لضمان وصول الدعم 

رغم حدة الفقر في مصر التخفيف من االجتماعي، وإيجاد آلية لمتابعة وتقييم أداء هذه البرامج، وقد أدى ذلك الى 

  التحديات التي شهدتها الدولة على مدي األعوام الماضية.
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 النقديدعم إلى الالتحول  3. 4. 4

الدخل والفئات الهشة، حيث تعتمد على  ومحدوديللفقراء  والسلعي النقديتقدم الحكومة المصرية الدعم بشقيه 

ذلك مع  ،اإلبقاء على دعم الخبز فيما يتمنقدي الدعم اللى إمنهجية التحول الجزئي وبالتحديد تحول دعم السلع فقط 

 ، والتشديدتاحة منافذ بيع السلع في األماكن المختلفة والنائية، وإوتشديد الرقابة بكافة الوسائل ،ضبط األسعار بالسوق

 ى آليات وإجراءات حماية المستهلك ومساءلة المخالفين. عل

مشروط الوغير  ،تكافل وكرامة( برنامجيالدعم النقدي المشروط )كما في  يعتبر الدعم النقدي المقدم حاليا مزيج من

د عداإ)كما في معاش الضمان االجتماعي(، غير أنه كما سبقت اإلشارة تعمل وزارة الضمان االجتماعي حاليا على 

درجة في سر المُ ألقانون جديد لمنظومة الدعم النقدي المشروط ليشمل أصحاب معاشات الضمان االجتماعي وا

 العينيلدعم الخاص بتقديم ا 2010لسنة  137 رقم لقانونلبرنامج كرامة وتكافل. سيكون هذا القانون بمثابة تحديث 

 .سر الفقيرةلأل

 والماليبالتعاون مع المنظمات الدولية عن طريق تقديم الدعم الفني تنفيذها تم ين برامج الدعم النقدي أالجدير بالذكر 

(. تأتي 2030وية وطنية متكاملة وفقا  الستراتيجية التنمية المستدامة لمصر )رلتنفيذ تلك البرامج، ويتم ذلك وفقا  ل

لمحلية واإلقليمية والعالمية راتيجية خاصة  في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها اتأهمية هذه االس

التي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن 

 المجتمع المصري من تحقيق الغايات التنموية المنشودة للبالد. 

جودة الحياة في الوقت الحاضر بما ال يخل تبّنت االستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين 

على ثالثة أبعاد رئيسة  ةاالستراتيجيبحقوق األجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه 

النمو االحتوائي »ى مفاهيم لع ةاالستراتيجيالبعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي.  ترتكز كل من تشمل 

بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته  «المتوازنةوالمستدام والتنمية اإلقليمية 

يجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية واالستخدام استفادة كافة األطراف من ثمار التنمية. تراعي االسترات

  (38) القادمة.األمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق األجيال 

  االجتماعيإصالحات شبكات األمان  4. 4. 4

طالق برامج وسياسات إمن خالل لتقوية شبكات األمان االجتماعي  إصالحات تشريعيةتبنت الحكومة المصرية 

و أو بيئية أاقتصادية  ظروفو أسر الفقيرة والمتضررة من أي مخاطر تعزيز منظومة الحماية االجتماعية لألل

مثل أصحاب  ةوالفئات الهش ،وحماية األطفال ،االقتصادي كينلى تشريعات وبرامج التمإسياسية، باإلضافة 

 تية:آل، وتشمل هذه التشريعات القوانين والقرارات ااالحتياجات الخاصة وذويشات المعا

 الشهريةالمستفيدة من المساعدات  لألسرتعديل المبالغ المستحقة  بشأن 2014قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة  -

 .2014الضمانية )المعاش الضماني سابقا ( اعتبارا  من األول من يناير 

 (.2014) المصريمن الدستور  81في المادة  االحتياجات الخاصةذوي  إقرار حقوق -

 جمعية أهلية. 800نظم عمل ، ي2014لسنة  141قانون التمويل متناهي الصغر: رقم  -

 سر الفقيرة والفئات األولى بالرعاية.بالدعم النقدي المشروط لأل 2015لسنة  540قرار رئيس الوزراء رقم  -

في سر الشهداء والمصابين المدنيين أل استثنائيبمنح معاش  2015لسنة  915قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -

 وتعديالته. ةاإلرهابيعمال األ

                                                           
 (.2030استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر )  38
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م قانون الضمان بتعديل بعض أحكا 2015لسنة  15قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  -

 استحداث برامج دعم نقدي لتوسيع مظلة الحماية بشأن 2010لسنة  137االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 .االجتماعية

 الماليام ـجنيها  مصريا  في الع 125دنى للزيادة أجنيه، وبحد  500وضع حد أدنى للمعاشات ال يقل عن  -

 مستفيد. مليون 3 حوالياستفاد منه  (2016-2017)

بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة برامج التغذية المدرسية لطالب المدارس  2017قرار رئيس الوزراء لعام  -

 .الحكومية

والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس  2018لسنة  2مين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم أقانون الت -

 .2018لعام  909مجلس الوزراء رقم 

 ودمجهم بالمجتمع. لهملكفالة الحقوق المتكاملة  2018لسنة  10رقم  االحتياجات الخاصة ذويخاص نون األشاق -

تقوية  إلصالحاتالتي استلزمها تبنى الدولة  والفنية والمالية األخرى التنظيمية اإلصالحاتلى بعض إباإلضافة 

دور شبكات األمان االجتماعي، ومنها تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة االجتماعية بقرار من رئيس الوزراء رقم 

مة سياسات وموازنات برامج الحماية االجتماعية والتنسيق بين الوزارات المعنية ئ، بهدف موا2014لسنة  1940

خر على تعزيز البعض اآليعمل لى تخفيف حدة الفقر بينما إتعديالت أخرى بعضها يهدف إضافة إلى في هذا الشأن، 

 مثل: مشروطية الدعم النقدي وتحسين برامج شبكات األمان االجتماعي

بعاد، وليس فقط الفقر المادي، وذلك لتعظيم عوائد التغطية بمظلة الحماية تبنى منهجية الفقر متعدد األ -

 االجتماعية.

لحاق األطفال في المدارس إمهات، ولرعاية الصحية لألطفال واألتبنى قواعد مشروطية الدعم النقدي با -

 أيام الدراسة. إجماليفي المائة في  80لزامهم بالحضور المدرسي بنسبة ال تقل عن إو

تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين جميع الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على  -

 كبر من الشفافية.أ ا  المختلفة لهم وتوفير قدر وتقديم الخدماتنهاء تعامالتهم، إ يالمواطنين ف

الربط الشبكي بين الوزارات المعنية بتعميم شبكات األمان االجتماعي وذلك لتحسين جودة البيانات وسرعة  -

 تدفقها ولتحسين أداء الخدمة.

مظلة شبكات األمان االجتماعي وذلك لترشيد قصاء من استحقاق الضم تحت واإل لإلدراجإرساء قواعد ومعايير  -

 الموارد المخصصة للدعم.

من استحقاق المستفيدين من مزايا الدعم النقدي بالتنسيق مع هيئة الرقابة اإلدارية ومكاتب  إنشاء آلية تحقق -

 و المحلى.أعلى المستوى المركزي  الضمان سواء  إدارات السادة المحافظين والعاملين ب

 أو الفئات التي تم رفضها ومنحها حق مراجعة البيانات. لألسرلم إنشاء آلية تظ -

تقوية دور شبكات األمان االجتماعي،  إلصالحاتستلزمها تبنى الدولة إالتي  المؤسسيةاإلصالحات لطبيعة بالنسبة 

المستحقة. كما تم  لألسرتم حوسبة جميع عمليات تسجيل البيانات ومعالجتها وتطبيق قواعد االستحقاق والصرف 

 كذلك:

داريات االجتماعية شراف إدارات المتابعة بالمديريات واإلإلة مجتمعية" تحت ئنشاء كيانات محلية "لجان مساإ -

الحصول على  حول شروط الوعيوالمساهمة في نشر ح قواعد البيانات تحديد المستحقين وتنقيللمساهمة في 

 والتعليم. الصحةالدعم النقدي بهدف تحسين مستويات 

 في األنشطة الميدانية وفى الزيارات المنزلية وعمليات التوعية آالف متطوع للمساعدة 4االستعانة بخدمات 

 مستحقة للدعم.التي من شأنها تحديد الفئات ال

وحدة  2500حوسبة إدارة تضامن على مستوى الجمهورية والبدء في  345مديرية تضامن و 27حوسبة  -

 اجتماعية.
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 الفئات. لجميع المالياستخدام بطاقة صرف ذكية لجميع المستحقين للبدء في عمليات الشمول  -

 االحتياجات الخاصة ذويالطبي المطلوبة من األشخاص  االستحقاقحوسبة منظومة استخراج شهادات  -

 .غير سليمة أخرىممارسات  أينقدي وذلك للقضاء على إمكانية تدليس البيانات والدعم الللحصول على 

باحث اجتماعي آالف  10بمديريات التضامن االجتماعي المختلفة و وإداريخصائي اجتماعي أألف  12تدريب  -

 الميدانية.سر وتطبيق البحوث مستقل لجمع البيانات من األ

خصائيين االجتماعيين الذين يقومون بأكثر من مهمة في ذات االستعانة بباحثين خارجيين لتعويض عجز األ -

رشفة وتوثيق المستندات، والسترداد مبالغ غير مستحقة وغيرها من المهام. أيضا تمت االستعانة أمثل الوقت 

 مالت التوعية وغيرها من المهام.دخال البيانات وحإي بمكلفات الخدمة العامة وبصفة خاصة ف

لية الالزمة لدعم تقوية شبكات التوفير الموارد الم إصالحات ماليةلى ما سبق، تبنت الحكومة المصرية إباإلضافة 

بنسبة تصل ( 2018-2017) زيادة الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدي في عامحيث تم  ،األمان االجتماعي

توجيه الدعم للمستحقين من الفئات األكثر  التركيز علىوشمل ذلك ( 2016-2015) عامفي المائة عن  250لى إ

فقرا  وخفض الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء وغيرها من المنتجات، وزيادة الموازنة المخصصة للدعم 

   النقدي، فضال  عن زيادة الضرائب على بعض السلع غير األساسية.

رتفاع سقف وإ، األمان االجتماعي بعدد من التحديات المتمثلة في تصاعد معدالت الفقرواجه برامج شبكات تُ 

مواجهة يتم العمل على . حيانا  تضاربهاأالتوقعات في المجتمعات الفقيرة والنائية، وعدم دقة البيانات الواردة و

اض مستوى جودة فيضا ، انخأقاعدة البيانات الموحدة للمواطنين. من ضمن التحديات تطوير عن طريق التحديات 

همية ميكنة إضافة إلى أالخدمات، مما يصعب فرض مشروطية الصحة والتعليم تحت مظلة برنامج "تكافل"، 

ات التي تواجه التحديكذلك يعتبر تحدي البطالة أحد أهم الحيازات الزراعية والعقارات لضبط عمليات االستحقاق. 

الصغيرة وبصفة خاصة في الريف  محدودية نجاح المشروعاتالسيما في ظل شبكات األمان االجتماعي في مصر 

 الكافيمينية وعدم االستثمار أعف االشتراكات الت، إلى جانب ضالمتواضعة التقنيةات البشرية وينافي ظل االمك

 المعاشات لمستحقيها. مما يضعف العوائد ويقلل من قيمة التأميناتموال أل

لتنسيق ابتقليل حدة الفقر، ، حيث عملت على للتغلب على هذه التحديات في السنوات األخيرةبذلت الحكومة مجهودات 

ما عن طريق أالفقيرة من خالل مواردها، وذلك احتياجات دعم األسر هلية للمساهمة في تغطية ألمع الجمعيات ا

ص عمل، والبدء في تنفيذ "برنامج فرصة" بالشراكة مع القطاع الخاص و عن طريق توفير فرأالدعم النقدي 

 هلية ذات الصلة. األ والمصانع وشركات المستثمرين والجمعيات

سر والعمل على تحديثها وتنقيتها، ألجراء البحوث الميدانية لمراجعة بيانات اإلتحسين دقة البيانات، تم تكثيف 

بة اإلدارية للمساعدة في تحسين جودة البيانات بزيادة إجراءات استكمال البيانات لى التعاون مع هيئة الرقاباإلضافة إ

 ،خصائيين االجتماعيينبرامج بناء القدرات لفرق األ. عالوة على تطوير مرومقارنتها وتعديلها كلما لزم األ

ساهم في تحسين بما يوالقائمين على منظومة التحقق والتظلم والمساءلة المجتمعية  ،والباحثين الخارجيين ،داريينإلوا

وتفعيل  ،نسيق مع وزارة الصحة للتوسع في تغطية الخدمات الصحيةتالأيضا  يتم كما . المختصةألجهزة كفاءة ا

نظومة الحضور والغياب في برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم النتظام م

 .(2020-2019)في عام في المدارس ميكنة عمليات الحضور والغياب في البدء إلى المدارس باإلضافة 

كذلك تبذل الحكومة جهودا مستمرة في فتح عالقات شراكة جديدة مع القطاع الخاص والشركات بصفة خاصة في 

عمال أهلية التي لديها أنشطة و الجمعيات األأالمستثمرين لى الشراكة مع جمعيات إالمناطق الصناعية باإلضافة 

مينات أعداد قانون تإء في دطار القانوني، تم البإل. على مستوى االعاطل عن العملوبالتالي لديها فرص عمل للشباب 

المنتظمة لى بدء حمالت تشجيع العمالة غير إهذا باإلضافة  المعاشات،أصحاب  المواطنينومعاشات مستهدفا  خدمة 

عداد حزم خدمات متنوعة لتشجيع العمالة إيضا  أالحلول إيجاد . تشمل محاوالت التأمينية المظلة إلى على االنضمام

 .الصحيمين أتحت منظومة التلإلدراج ية مغير المنتظمة والموس
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 خامساً: إصالحات تقوية شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية: رؤية مستقبلية

هة التحديات القائمة من خالل سلسلة من البرامج اإلصالحية التي من شأنها بكومات العربية على مجاتحرص الح
تطوير مفهوم شبكات األمان االجتماعي في الدول العربية، آخذة في االعتبار أفضل الممارسات الدولية في هذا 

في سبيل تحسين شبكات الحماية االجتماعية وذلك من واقع حجم  مقدرة مجهودات الدول العربيةبذلت المجال. 
اصالح األطر التنظيمية من أجل تعزيز دور شبكات األمان  تالدول إستهدف بعض .االنفاق المخصص لهذا الغرض

ة مواءماالجتماعي. حيث يتم في العادة تشكيل اللجان الوزارية المشتركة بين السلطات الوطنية ذات المصلحة بهدف 
حدة  بغرض تخفيف، سياسات وموازنات برامج الحماية االجتماعية والتنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الشأن

 .خر على تعزيز مشروطية الدعم النقدي وتحسين برامج شبكات األمان االجتماعيالبعض اآليعمل بينما  .الفقر

 بوضع الخطط المستقبلية بما يتماشي مع رؤيةدول بعض اللتعزيز وزيادة فاعلية شبكات األمان االجتماعي، قامت 
عداد استراتيجية حماية اجتماعية متكاملة تشمل جميع إعلى  تعمل العربية التيمثل جمهورية مصر  ،جلطويلة األ

لى تقوية قواعد الالمركزية والتنسيق مع المحافظين لتشديد إأنواع الدعم وتدخالت الحماية االجتماعية، باإلضافة 
االستمرار إلى جانب التحقق ومحاسبة المخالفين من أعضاءها. مليات الرقابة على لجان المساءلة المجتمعية في ع

 .على الدعم النقدي ال تحصلسر التي ستيعاب األإفي توثيق الشراكة بين القطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل و

لى الدعم يعتبر ذو أولوية إتباع المنهجية المالئمة الستهداف الفئات الفقيرة في المجتمع والتي تحتاج إمن جانب آخر، 
المنهجيات فيما بين الدول العربية، بعضها يعتمد على منهجيات دولية معتمدة من . في هذا الشأن تتباين هذه قصوى

قبل مؤسسات دولية كالبنك الدولي، فيما يعتمد البعض اآلخر على السلطات الوطنية ذات الصلة من خالل إجراء 
العاملة في  المسوحات اإلحصائية الخاصة بمستوى دخل الفرد، وقياس النمط االستهالكي وتحديد حجم القوى

 المجتمع.

التي تم تبنيها خالل السنوات األخيرة لتقوية دور شبكات األمان االجتماعي، مثال لذلك  من اإلصالحاتهناك عدد 
ضبط أسعار السلع  إلىاعتماد الدعم النقدي المباشر لألفراد إليصال الدعم لمستحقيه بدال  من دعم السلع. باإلضافة 

( 60) سن األفراد فوقتغطية يضا ، أشروع التغذية المدرسية. كما شملت اإلصالحات ودعم م ،والمواد التموينية
السجل الوطني الموحد بالتعاون مع البنك  إلى إنشاءباإلضافة  ،عاما  وتحت خمس سنوات بالتأمين الصحي المجاني

 خفض بصورة أكثر دقة.والذي يلعب دورا  كبيرا  في تحديد الفئة المستهدفة للفقراء وذوي الدخل المن الدولي

حيث جة الدول العربية لبعض اإلصالحات القانونية والمؤسسية والتنظيمية. الى حإمن األهمية بمكان اإلشارة 
بعض الدول العربية انتهجت إصالحات مفادها التحول من الدعم النقدي غير المباشر على المشتقات إنتهجت 

صالحات مؤسسية المباشر مستهدفة  الفئات الفقيرة والمحتاجة، فضال  عن تبنيها إللى الدعم النقدي إالبترولية والقمح 
القانونية للتاكد  مراجعة التشريعاتلى إلتوسيع نطاق تغطية شبكات األمان االجتماعي. في حين لجأت بعض الدول 

لى تشريعات إباإلضافة . من مدى مالئمتها ومواكبتها للتطورات العالمية والعربية في مجال الحماية االجتماعية
 .اإلعاقة وذويمثل أصحاب المعاشات  ،ةوالفئات الهش ،وحماية األطفال ،االقتصادي كينوبرامج التم

 االجتماعي األمان شبكات بإصالح يتعلق فيما العربية للحكومات المستقبلية التوجهات تستهدف سبق، ما ضوء على
 الدقيق االستهداف شأنها من منهجيات وتبني البرامج، لهذه المخصصة المالية الموارد زيادة على التركيز من المزيد

تحسين مستوى  لىإ الهادفة البرامج تبني خالل من الذات على االعتماد تعزيز آليات نحو التوجه مع للمستحقين
 الصغيرة المشروعات تشجيع خالل من سواء   الفئات لهذه نتاجيةاإل المقومات دعم عبر معيشة األسر الفقيرة

 .البطالة مكافحة برامج أو المنزلية والمشروعات والمتوسطة

 الفترة خالل تتبناها التي المستقبلية ستراتيجيةاإل الخطط بين ما الالزم التكامل تحقيق إلى العربية الدول تسعى كما 
 على الوطنية للجهود والداعمة للحكومات الممكنة اآلليات كأحد االجتماعي األمان شبكات من المتوقع والدور المقبلة
 المستقبلية الرؤى تستهدف سبق، لما إضافة. المرأة وتمكين والبطالة الفقر وخفض والصحة التعليم تطوير صعيد
 لتوفير والمستثمرين والشركات الخاص القطاع مع جديدة شراكة عالقات فتح االجتماعي، األمان شبكات لتقوية
 والتنظيمية القانونية اإلصالحات من عدد تبني على عالوة. العمل على القادرة المستحقة للفئات منتجة عمل فرص

  .التقرير هذا في المتضمنة الدول تجارب إليه أشارت حسبما الشبكات هذه فاعلية من للمزيد والمؤسسية
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