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 الملّخص التنفيذي
كبيرة من    شرائحبسبب عجز    أفريقياالشرق األوسط وشمال    منطقة  من دول  الكثيرفي  يواجه النمو والتنمية االقتصاديين تحّديات  

كذلك، فإّن تقديمات الضمان االجتماعي غير متساوية   ة.لى الخدمات العامّ إ  والوصولية  المجتمع عن تلبية احتياجاتها األساس
 أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال  قتصادية في  االجتماعية و االمنافع  لاأنظمة    فقد نشأت  .في جميع أنحاء المنطقة  وغير كافية

أفراد فيد  ي  ما  نطاق واسع،على  ر  اودعم األسعاالجتماعي    التأمين  لتوفيراألولوية    أعطت  استبدادية،في سياق عقود اجتماعية  
األسعار عن    دعمال  لرفعإصالحات  تنفيذ  منطقة ب الن دول  م  الكثير. وفي حين بدأت  بشكل غير متكافئ  المجتمع األكثر ثراء  

  أ مجزّ  دعم "، الذي يشمل توفيرالخيري  منظور العمل" تتمحور حول  ببرامج بعيدإلى حد  اسُتبِدل ذلك ،2010عام المنذ تدريجي ا 
ولكن من دون    –ذوي الدخل المتوسط  نسبة كبيرة من    وغالب ا ما تستثني تلك البرامجالمجتمع.    لألفراد األكثر فقر ا فيلدخل  ل

 .الطبقة الوسطى المفقودة"" بـى أو ما يسمّ  –التنعُّم بأمن الدخل 

الضمان االجتماعي   التركيز علىة إلى إعادة حاجة ملحّ   19-الناتجة عن جائحة كوفيدوقد أظهرت األزمة االقتصادية العالمية 
بما   مكان،  في كلّ لقد انخفضت المداخيل نتيجة لألزمة  لنمو االقتصادي الناجح والمستدام.  انموذج    في باعتباره عنصر ا أساسي ا  

في أعقاب   على نطاق واسعالفشل في الحّد من انخفاض المداخيل  ، علم ا أّن  أفريقياوشمال  في ذلك منطقة الشرق األوسط  
وشمال  منطقة الشرق األوسط    سب ذلك أهمية خاصة فيت كوي يؤدي إلى تفاقم عدم االستقرار االجتماعي والسياسي.    قداألزمة  
عدم كفاية  ب   المرتبطة  التظلماتا عن  ناجمة جزئي  تواجه المجتمعات منذ فترة طويلة اضطرابات سياسية وهشاشة  ، حيث  أفريقيا

 شّكلت   19-كوفيد  جائحة  أزمة  أنّ   إال.  السّكانحتياجات  ال   وعدم تلبيتها،  الضمان االجتماعي، بما فيها  القائمةالخدمات العامة  
على  "إعادة البناء  لـمنطقة  الفرصة لبلدان  ال  تتيح  أّنهاإذ  ،  أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال  في  قيقة  الح  مواجهةا لحظة  أيض  
الضمان   يساهمفال  أفضل"، عن طريق االستثمار في إنشاء أنظمة ضمان اجتماعي شاملة تمتّد على كامل دورة الحياة.    نحو

من خالل تعزيز الثقة   االجتماعي،ه قادر على بناء العقد بل إنّ  فحسب،  يةاالقتصاد المنظومة فيتعزيز الطلب في االجتماعي 
 .وكرامة   امجتمعات أكثر تماسك  بناء دمات العامة، و الخب وتحسين الرضا  والدولة،بين األفراد 

اآلثار اإليجابية للضمان االجتماعي على النمو االقتصادي. وفي حين أّن النمو   توضح  موّثقة على نطاق واسعأدلة    تتوّفر
ليس   السياساتّية األساسيةاالقتصادي  بين األهداف  ا  من  األفراد واأُلسر من    ضمان االجتماعي،ل ألنظمة  تمكِّن هذه األخيرة 

الضمان االجتماعي يزيل    كذلك،.  دورة الحياة  طوالالدخل    أمنتوفير مستوى أعلى من  من خالل    االستهالكتحسين أنماط  
التي   المالية  للضمان إ  الوصول  تعيقالحواجز  المباشرة  اآلثار  وتنتج  الصحية.  الرعاية  مثل  األساسية،  العامة  الخدمات  لى 

باشرة عن  االقتصاد. وتنتج اآلثار غير الم   فيالذي يؤدي إلى زيادة استهالك السلع والخدمات    ،المداخيل  دعماالجتماعي عن  
  االستثمار   شّكليمكن أن ي   ،بعبارة أخرى   .القتصاد الوطنيالمجتمع المحلي و الجتماعي على الضمان انظمة األ  التأثيرات الثانوية

يعني ذلك،    وقدمستويات اقتصادية أوسع.    يطال، بل  حصر ا   األفراد واألسرعلى    أثرهال يقتصر    افي الضمان االجتماعي حافز  
  حاجة إلىال  يزيد منالطلب    ارتفاع  نّ أ  إذ  ،يداخل المجتمع المحلّ   والتوظيفيادة في نشاط السوق المحلي  على سبيل المثال، ز 

 .بدورها على االقتصاد الوطني هذه اآلثار غير المباشرة وتنعكسورأس المال.  التوظيفمثل  ،اإلنتاجعوامل  تعزيز
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 ة ومهارة عاملة أكثر صحّ  ناء رأس المال البشري من خالل قوى ب
عندما يحصل المستفيدون من الضمان االجتماعي على . فأوال    لضمان االجتماعي على االقتصاد األفراد واألسر آثار ا  تطال

لضمان ا  تأثيراتة للدخل. وتساهم  رّ دِ ة المُ الخاّص   وأنشطتهمعلى االستثمار في رفاههم    تزداد قدرتهم  ، وقابل للتنبؤدخل منتظم  
 ى قو   توفيرعن طريق    البشري،في النمو االقتصادي من خالل تنمية رأس المال    في نهاية المطاف الصغيرة هذه    االجتماعي

 .فوقابلة للتكيّ متعّلمة و  صّحة جّيدةتتمّتع ب عاملة 

  ، ي و انعدام األمن الغذائي والتغذ  أفريقياالتي تعيق التقّدم االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال  رئيسية  المسائل  ومن ال
  والشحّ المناخ الجاف  و األراضي الصالحة للزراعة  ل ندرة  فتشكّ وانعدام إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وفرص التعليم.  

ار انعدام األمن  انتش إلىوعدم االستقرار النزاع  أّدىكذلك،  .يالحصول على الغذاء الكافي والمغذّ  الحاد في المياه تحديات أمام
 فياالقتصادية. وبينما أحرزت البلدان و واألزمة االجتماعية  19-كوفيد جائحة  تفشي الذي فاقمه، منطقةالفي  ي و الغذائي والتغذ

 أضّرت النزاعات الخامسة،من وفيات األمهات واألطفال دون سن  ا في الحدّ ا ملحوظ  تقدم   أفريقياقة الشرق األوسط وشمال منط
ت نسبة  بلغ  ،2018عام  الاالجتماعية. وفي    البنية التحتية  تفشي األمراض وتدمير  إذ ساهمت في  الصحية،بالنتائج    ةالمستمر 

منطقة.  الفي    والمتوسط  ذات الدخل المنخفض  من النفقات الصحية في البلدان  ٪41.3  من األموال الخاّصةاإلنفاق على الصّحة  
  ما زالت الت إلمام المرأة بالقراءة والكتابة،  تحسين التحصيل العلمي للفتيات ومعدّ   في إطارحرز  م الكبير المُ غم من التقدّ وعلى الرّ 

في جميع أنحاء المنطقة.   ةواالقتصادي   ةاالجتماعي   الحركةيقيق  ا  عدد كبير من الناس، ما لل تحدي  الفرص التعليمية المحدودة تشكّ 
بالمدارس في  دالت عالية جد  معّ   أفريقيا  لمناطق عّدة في الشرق األوسط وشما األطفال في    ُيحّققوفي حين   ا من االلتحاق 

 .ا في المرحلة الثانويةا كبير  نسبة التحاق األطفال بالمدارس انخفاض   تنخفضاالبتدائية، المرحلة 

 الصحية،والتغذية والتعليم وخدمات الرعاية    الكافي  الحصول على الغذاء  تعيقالتي  إزالة الحواجز المالية    فيخالل المساعدة    من
غياب الحماية االجتماعية    فإنّ ،  هما. بالتالي يت العاملة وإنتاج  ى ة السكان والقو صحّ   تعزيزضمان االجتماعي في  أن يساهم اليمكن  

 ة التحتيةي البن االستثمارات في  ا على إنتاجية الدولة ونموها. وفي حين أنّ سلب   ينعكسما ، ة على الصحةآثار ضارّ  قد يؤدي إلى
 أّي أثر ذاتها غير كافية لتحقيق    في حدّ   هالتعزيز رأس المال البشري، فإنّ   التي تعّزز الخدمات المعروضة ضروريةاالجتماعية  

لضمان الحصول على الغذاء   أساسيةالناس    مداخيل  عبر تعزيز   الطلب  التي ترّكز علىاالستثمارات  فعلى الصعيد الوطني.  
 .لدواء والعالجمن األموال الخاّصة على ا اإلنفاقتغطية المدارس، و ب تحاق لالاو  ي،والمغذّ الكافي 

 

 في سوق العمل  المتساوية بين الجنسينة للدخل وزيادة المشاركة رّ د  الفرص الم   تحفيز
م  ترتيباتيح لهم اختيار  يت   ، ماأكبر  بشكليمكِّن الناس من المخاطرة    وقابل للتنبؤمنتظم    الحصول على دخل    نّ ، إفي ضوء ما تقدَّ

يشّجع   قد  وبالتالي، من التركيز على االحتياجات القصيرة األجل.  ، بدال  ات أكبرعائدذات  واالستثمار في أنشطة    عمل أفضل
ب على القيود المالية التغلّ   العاملة، وذلك من خالل تمكين األفراد واألسر علىاليد    حرية تنّقللضمان االجتماعي على زيادة  ا

 .ي وفي سوق العملاقتصادهم المحلّ  في ةمشاركتمنعهم من الالتي 

، ينبغي أن  رأس المال البشري   تحفيز، من خالل  عتمد سياسة الطلبيي  ذال  لالقتصادهذا الدعم    التشديد على أنّ   يجب  لكن
عدم التوافق بين التحصيل العلمي والفرص االقتصادية    العمل. والواقع أنّ سوق  التعليم و نظام  مع تغييرات هيكلية في  يتماشى  

فرص   يقّيد   ، والذي" أفريقياوشمال    باسم "مفارقة الشرق األوسط  رفالذي عُ المفرط    التعّلم، أسفر عن  في مختلف أنحاء المنطقة
 ني  مهمَّ ن  ي  في سوق العمل هدفَ   تساوي امشاركة أكثر  ضمان  عمل أفضل و   توفير فرص المشاركة الشاملة في االقتصاد. فيشّكل  
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.    أفريقياوشمال  منطقة الشرق األوسط  كي تتمّكن بلدان  ل أعلى    أحدمنطقة  التواجه  فمن تحقيق نمو اقتصادي أكبر وأكثر شموال 
اطلين عن  عفي الدول العربية تقريب ا  ربع الشباب    كذلك، فإنّ العاملة.    ى من القو   ٪11  حوالىيبلغ   إذالت البطالة في العالم،  معدّ 

من    متوسطالدخل ال  ذات  البلدان  في  ٪40  لتبلغهذه النسبة    رتفعوت   –متقّدمة  يتمّتعون بمهارات  كثير منهم  ال  مع أنّ   –  العمل
لمرأة، ال دى اوالكتابة لاإللمام بالقراءة  و ز في زيادة معدالت التحصيل العلمي  حرَ م الكبير المُ التقدّ من  غم  ر بال. و الشريحة الدنيا

حظوظ   أنّ ُيالحظ  . و دنى عالمي ااألمن    أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال  مشاركة المرأة في القوى العاملة  مستويات  تزال  
، وذلك في فئة الشباب البالغين الذين  النساءحظوظ ا من تقريب   أضعاف ةأربعب  أعلىالنتقال من المدرسة إلى العمل في االرجال  

ح أن  من المرجّ   العربية،الدول    أرجاء وفي مختلف    .أفريقياسنة في منطقة الشرق األوسط وشمال    29و  25تتراوح أعمارهم بين  
نسبة النساء اللواتي  (، في حين أن٪18مقابل    ٪ 33ا من الرجال )تقريب    بمرتين أكثر  عاطالت عن العمل  تكون النساء البالغات  

من الرجال(. ومن   ٪32مقابل    نساء حاصالت على شهادة جامعية،من ال  ٪40نسبة الرجال )  من  أعلى  لتعليم العالييكملن ا
استمرارالمرجّ  يؤدي  أن  سوق    وجود  ح  في  المرأة  مشاركة  تعترض  التي  تلبّ   العمل،الحواجز  التي  الفرص  تعليمها  وانعدام  ي 

 .ر التنمية االقتصادية في المنطقةإلى تعثّ  ومهاراتها،

يمكن   كما  وأفضل،العمل بصورة أكبر    ز علىالضمان االجتماعي يحفّ   التي تشير إلى أنّ ة  دلّ تتزايد األ  ،على الصعيد العالمي
التي بعض االفتراضات من غم ر بالفي سوق العمل. و  النساء والرجاء في مشاركة مساواة المزيد من الا في تحقيق هم أيض  اأن يس

. التوظيفنسب    ضالضمان االجتماعي يخفّ  تشير التجارب إلى أّن  ال  العمل،   على  تثبط العزيمةتحويالت الدخل    أنّ تشير إلى  
تخفيض  من خالل  العمل    التحفيز علىيمكن أن يؤدي الدعم اإلضافي للدخل من خالل تحويالت الضمان االجتماعي إلى  ف

ن الناس من الوصول إلى أسواق  ا يمكّ م  -وليات الرعاية وتكاليف النقل  بما في ذلك مسؤ   -المشاركة في سوق العمل  تكاليف  
 .العمل بحرية أكبر

 

 االستثمار في المجتمعات المحلية
الذي يحصلون الدخل    النقدية في المجتمعات المحلية. وبفضلاألموال  ضّخ  في  دخل األفراد واألسر    أمناالستثمار في    يساهم

الضمان    عليه خالل  دينامية    االجتماعي،من  أكثر  المستفيدون  و يصبح  الضمان   منافعتتجاوز    ،وعليهمستهلكين.  كمنتجين 
، حيث تؤدي اآلثار غير المباشرة في االقتصاد المحلي إلى وجود تالتحويال  الذين يتلقون االجتماعي اآلثار على األفراد واألسر  

، من الضروري ترك أحد خلف الركبا. ولتعزيز النمو الشامل وضمان عدم  باشرين داخل المجتمع األوسع نطاق  مستفيدين غير م
هذا األمر أهمية خاصة في منطقة الشرق األوسط    الغذائية. ويكتسب  واألسواق  األنظمةالتنمية المحلية، بما في ذلك    تحفيز

ر أفراد المجتمع. وتعتمد معظم هذه المجتمعات على الزراعة الصغيرة  المجتمعات الريفية بعض أفق  ، حيث تضمّ أفريقياوشمال  
  الزراعي، لقطاع  العمل النظامي في اا لمحدودية  ونظر    .يةلمناختجاه العوامل اسم بحساسية شديدة  التي تتّ   األسرية،النطاق والزراعة  

تعاني من انعدام  كما    ،شكل من أشكال الضمان االجتماعي  معظم األسر التي تعيش في المجتمعات الريفية على أيّ ال تحصل  
 ، ةالمناخي   في وجه االضطرابات  الصمودوالقدرة على  ز االبتكار الزراعي  األمن الغذائي. وإلى جانب السياسات التي تعزّ شديد في  

قابل    توفير دخل  ،المنطقة  في  والمستضعفةتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي للمجتمعات المحلية النائية  ، من خالل  يمكن
 .لنمو االقتصاديا تحفِّزالتي يمكن أن  المحليةإدارة المخاطر بشكل أفضل وتعزيز الزراعة  يجعلها قادرة على للتنبؤ

.  بعيد  إلى حدّ   دخل الضمان االجتماعي في االقتصاد المحلياستثمار    ُيعاد   ة دراسات من جميع أنحاء العالم كيفن عدّ وتبيّ 
يعود بالفائدة على المنتجين المحليين.  ما يزيد من إنفاقهم و   المستفيدون من الضمان االجتماعي على مزيد من الدخل،يحصل  ف
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يمكن أن تساعد تحويالت الضمان كذلك،  .  على الصعيد المحّلي  المشاريع وفرص العمل  لريادة  ويمكن أن يشّكل ذلك بدوره حافز ا
ما يزيد من آثارها التحفيزية. ويبرز هذا المسار بشكل خاص  ،  عوالتطوّ   ةالعيني   لمشاركةعلى تعزيز العطاء الخاص وااالجتماعي  

االتي تتمّيز  ،  أفريقياوشمال  في مناطق مثل منطقة الشرق األوسط    تدعو لعطاء الخاص والخيري، حيث  بتقاليد متعّلقة با  أساس 
ة  مات الخيرية الخاّص ر عدد المستفيدين من المنظّ . ويقدّ مثال    الزكاة  على شكل  إلى تقديم المساعداتمنظمات الرعاية الدينية  

المشاعر والموارد التي تقوم عليها شبكات الدعم    تعزيزإلى    الشامللضمان االجتماعي  انظام  أن يسعى  وينبغي    اآلالف،بعشرات  
، فهما نموذجان عية وآليات المشاركة التقليدية. وتشير األدلة التاريخية إلى أننا ال نحتاج إلى االختيار بين الحماية االجتماالمماثلة
 .على التعايشقادران 

 

 ي لعدم المساواة تعزيز النمو الوطني والتصدّ 
المستوى   لتبلغآثار الضمان االجتماعي    تتضاعفمن خالل المساهمة في تنمية رأس المال البشري وزيادة دينامية األسواق،  

أن تكون  يجب الوطنية،كون للضمان االجتماعي آثار طويلة األمد على البلدان واالقتصادات على المستويات ت الوطني. ولكي 
تقوم  التي    ،العاليةومستويات التحويالت  ذات التغطية    األنظمة  ة العالمية إلى أنّ وتشير األدلّ   وشاملة.  واسعة النطاق  األنظمة

ز التنمية االقتصادية الوطنية والتصدي لعدم ي حفت هي أكثر الوسائل فعالية ل  ،التوزيعإعادة  على  و ضرائب  المعدالت    على رفع
ذات   أنظمةعن    بعيدإلى حد    أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال  أسفرت استثمارات الضمان االجتماعي    وقدالمساواة.  

فقط   ٪16  التقديرات إلى أنّ   إحدىشير  ت فالة لتعزيز النمو المستدام والشامل.  غير فعّ   وبالتالي فهيتغطية متفاوتة ومنخفضة،  
االجتماعية.   اتشكل من أشكال المساعد  ا يحصلون على أيّ فقر  األكثر    ةي ُخمسال  الشريحة  المنتمين إلىمنطقة  الان  من سكّ 

 .إلى جانب االستهداف غير المناسب المحدودة، التغطية والتحويالت إىمساواة فقر وعدم اللعلى االمحدودة  وُتعزى هذه اآلثار

ا في ا جيد  قة توثيق  في الضمان االجتماعي والنمو االقتصادي موثّ   الصلة اإليجابية بين االستثمار  العالمية أنّ   األدبيات  وُتظهر
ذات   الضمان االجتماعي في البلدان  برامج  متزايد حولولكن تبرز نتائج مماثلة على نحو  ،  ذات الدخل المرتفعجميع البلدان  

التي أجريت في جميع  بيّ وتُ   .متوسطالو   المنخفض  الدخل الدراسات  المستخلصة من  النتائج  لن  التابعة  التعاون البلدان  منظمة 
في الضمان االجتماعي   االستثمارذات داللة إحصائية بين  إيجابية  وجود عالقات    وفي آسيا  والتنمية في الميدان االقتصادي

زيادة اإلنفاق االجتماعي   ( في الشرق األوسط وآسيا الوسطى أنّ 2020دراسة أجراها ماثاي وآخرون )وتقّدر  والنمو االقتصادي.  
- 20ة  بنسب   مؤشر التنمية البشريةفجوة    سدّ أن ت   بإمكانها  ،ةفي المئ   10العام على التعليم والصحة والحماية االجتماعية بنسبة  

خلصت الدراسة    االجتماعي،مقارنة بمناطق أخرى في العالم. ومن بين جميع فئات اإلنفاق    المنطقة،بين بلدان    مئةفي ال  65
بسبب   التنمية البشرية  مؤشرعلى    "اإلحصائية من الناحية  أهمية    واألبرز واألكثرالحماية االجتماعية لها "األثر األكبر    إلى أنّ 

المباشر على ا العالمية    لحدّ تأثيرها  الدراسات  الفقر. وتشير  تتناول امن    إلى أنّ   ذات الدخل المنخفض والمتوسطلبلدان  التي 
االستثمار في قطاعات عامة  تفوق تأثيرات    الوطني،للضمان االجتماعي تأثيرات مضاعفة كبيرة على الناتج المحلي اإلجمالي  

 أخرى. 

  مئةالفي    10ـاللذين يتصدرون الالسكان    ر أنّ دّ في العالم، حيث يق  تساوي االمناطق    أقلّ   منطقة الشرق األوسط هي من  ن أنّ ويتبيّ 
من النمو  الفئات السّكانية األكثر ثراء   من مجموع الثروة. وعندما تستفيد    مئةفي ال  64  حوالىمن توزيع الدخل يملكون  األولى  

من    ،ضطلع الضمان االجتماعيي وبالتالي،  المجتمع.  فئات  ببقية    يضّر ذلكح أن  من المرجّ   متكافئ،بشكل غير  االقتصادي  
إلى   العليا  الشرائحمن خالل إعادة توزيع الثروة من    عدم المساواة في معالجة    محوري بدور    ،خالل الضرائب وتحويالت الدخل
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أكثر    تشّكلإلى أن تحويالت الدخل    منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديبقية السكان. وتشير األدلة الواردة من بلدان  
فإّن    وعلى نحو مماثل،.  (Gini coefficient)  جيني  معاملجمالي لسياسات إعادة التوزيع بحسب  من ثالثة أرباع األثر اإل

  ذات الدخل المنخفض   ا من التباين في توزيع الدخل في البلدانتقريب    مئةفي ال  73  مستوى اإلنفاق على الضمان االجتماعي يفّسر
 المتوسط.و 

 

 تعزيز الثقة وبناء عقود اجتماعية وطنية أقوى 
موجات  وتعود  لنسيج االجتماعي للمجتمعات.  ا لا كبير  تهديد    أفريقياوشمال  ل أوجه عدم المساواة في منطقة الشرق األوسط  تشكّ 

ز   ةواالقتصادي   ةاالجتماعي   اتبالتفاوت المتعّلقة    التظّلمات  جزئي ا إلىالسياسية في جميع أنحاء المنطقة    والتوتراتاالحتجاجات     وتركُّ
ز يضرّ النفوذ والثروة في أيدي النخب القوية ا في  الذين يواجهون    ،لشباباب   ، علم ا أّن هذا التركُّ توليد فرص  فرص العمل و شح 

الثقة في الحكومة    فإنّ   ،2019تر العربي لعام  ي الباروم  الستطالعا  األجيال الحالية والمقبلة. ووفق  رات أكبر بين  ما يثير توتّ الدخل،  
ساهمت أزمة جائحة   ،باإلضافة إلى ما سبقفي لبنان والعراق.    ٪ 19تصل إلى    بالكادها  كما أنّ   مصر،في    ٪66ال تتجاوز  

. وفي تونس، أوجه عدم المساواة بشكل أكبر  زادت ّنها  إإذ    ،االجتماعيلتماسك  ا  التهديدات التي تطال   مفاقمة في    19-كوفيد
من االحتجاجات والتظاهرات. عالوة على ذلك، جديدة  موجة  على الطبقة العاملة إلى إثارة    جائحةلل  المتكافئةت اآلثار غير  أدّ 

الجزائر   بلدان أخرى مثل  التمّكن من .  جائحةال  تفشيفترة    خالل  التوترموجات من  واألردن  شهدت  معالجة   وفي حال عدم 
 المنطقة. فيآفاق النمو االقتصادي  ذلك ضيقوّ  قد ،األسباب الجذرية لعدم المساواة 

يولّ   جتماعياال  تماسكال  يزيد منيمكن للضمان االجتماعي أن   الثقة في الحكومةوأن  العقد ز  يعزّ   وأن  ،د المزيد من    بالتالي 
ا  ل أرض  شكّ ما ي   واستقرار ا،ا  المجتمعات أكثر تماسك  جعل  في  فوائد الضمان االجتماعي على رفاهية اإلنسان    فتساهم.  االجتماعي

االقتصادي لالستثمار    خصبة ولطالماوالنشاط  ال  كوسيلةاالجتماعي    الضمانخدم  استُ   ين.  بعد تحقيق  السالم  وبناء  الستقرار 
معظم أنظمة الضمان االجتماعي في أعقاب الحرب العالمية    ُبنيت ،مثال    باأورو االقتصادي. في    التعافيبهدف تعزيز    ،األزمات

ع  توسّ لرئيسيتان الموجتان ال أتت المتحدة،في القارة. وفي الواليات  وتحقيق التعافيوساهمت بشكل كبير في بناء السالم  ،الثانية
 الكبير وحركة الحقوق المدنية. ات استجابة للكساد ي ات والستين ي الضمان االجتماعي خالل الثالثين 

 تحفيزل ، وبالتالي  وتقديرها  بمساهمات األفراد في االقتصاد والمجتمع  لالعترافالضمان االجتماعي وسيلة مباشرة وواضحة  ُيعّد  
ا بطريقة   ومصمم  وتعزيز العقد االجتماعي. ومن الضروري أن يكون الضمان االجتماعي شامال    الصالح العام في    ةالمساهم

الضمان االجتماعي   يمكن أن يصبح  ،(2020ويلر وآخرون )-تسسابا يؤّكد كما و . الحقوق والواجبات بوضوحوأن يحّدد  فةشفا
الة".  المساءلة االجتماعية الفعّ   ضمان"عندما يتّم  و   لبرامج،امحور"  هي    الفاِعلةمع مرور الوقت عندما "تكون المواطنة    ا أكثرتقدمي  

بوضوح    ُيدِركعندما  ف االجتماعي    أنّ ب الناس  الضمان  مستحّقاتهم  يضمننظام  إيجابية  نيل  حلقة  تنشأ  الضمان   يقوم،  فيها 
 المنافع  تطالبطريقة شاملة، حيث    تصميم هذا النظام  وفي حال  االستدامة المالية واستدامة االقتصاد الكلي.على  االجتماعي  

 الضرائبزيادة    عندها  يمكن،  ويالت الممتّدة على كامل دورة الحياةكبيرة من الناس من خالل مجموعة أساسية من التح  اأعداد  
 .بين الدولة والمجتمع عموديعقد اجتماعي  إقامةنتيجة وذلك  ،لتعزيز نظام الضمان االجتماعي
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 أفريقيا وشمال الضمان االجتماعي في منطقة الشرق األوسط   أنظمةحقيقة  مواجهة
دينامية    وزيادة  البشري،العمل في تحقيق هدف تعزيز رأس المال  سوق  تساهم آثار الضمان االجتماعي على التعليم والصحة و 

ا قتصادي في نهاية المطاف. وعندالنمو االتعزيز  و  األسواق، ز يعز   فاضلة ، تنشأ حلقة تصميم أنظمة الضمان االجتماعي جيد 
ا  من الضمان االجتماعي والنمو االقتصادي  فيها كلّ  من خالل تساهم االستثمارات في الضمان االجتماعي،  . و بعضهما بعض 

زيادة  أمام  المجال    يفسحما    االقتصادي،ظروف أفضل لزيادة التبادل االقتصادي وزيادة النمو    إنشاءفي    ، هذه النتائج المختلفة
بل    ،تكلفةعلى أنه  الضمان االجتماعي    ُينَظر إلىال    ،في هذه الحالةالضمان االجتماعي.  أنظمة  االجتماعي وتعزيز    اإلنفاق

 .سواء كعمال أو منتجين أو مستهلكين مجتمعاتهم،أكثر إنتاجية في  أعضاء  استثمار في األفراد لكي يصبحوا على أنه 

 جائحة  فتوّفرإاّل أّن هذه النتائج اإليجابية لن تتحقق إذا بقيت طموحات إصالح الضمان االجتماعي محدودة في المنطقة.  
منظمة الحالي )الذي أسمته    مواصلة مسارهاما بين  لمواجهة الحقيقة، حيث يمكن لبلدان المنطقة أن تختار    فرصة 19-كوفيد

زيادة  ، القائمة على  ( high road)  "األصعباالستراتيجية "  أو أن تعتمد  ،(low-roadأو    " السهلة العمل الدولية باالستثمارات "
  ومنها ذلك،التي تنجم عن  العائداتجميع من جني  ما يمّكن تلك الدولللجميع، االستثمار من أجل توفير الحماية االجتماعية 

 . واستدامةكثر شموال  األقتصادي االنمو ال
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 المقّدمة      1

 

 المقّدمة  1
في صدارة استراتيجيات التنمية االقتصادية في مختلف أنحاء منطقة الشرق   3إلى وضع الضمان االجتماعي   ملّحةحاجة    تبرز

كبيرة من المجتمع عن   شرائحبسبب عجز  تحّديات جّمة في المنطقةالنمو والتنمية االقتصاديين   فيواجه. أفريقيااألوسط وشمال 
جتماعي في المنطقة غير متساوية وغير كافية فتقديمات الضمان االة.  تلبية احتياجاتها األساسية والحصول على الخدمات العامّ 

  األكثر شرائح المجتمع  لللدخل    أدعم محدود ومجزّ و   النظاميللعاملين في االقتصاد    برامجا من  تتألف أساس  هي  و إلى حّد بعيد،  
وشمال  منطقة الشرق األوسط    بلدان  وبالتالي، تمتلك  4. والشبابما بين النساء  ال سيّ   البطالة،ارتفاع معدالت    فضال  عن  ،افقر  

ا على  أفريقيا باإلضافة    ،وتعزيز النمو االقتصادي  دينامية،وتحقيق أسواق    العاملة،بناء مهارات وقدرات القوى    قدرة محدودة جد 
المجتمعات في المنطقة منذ فترة طويلة   تشهد  ذلك،على المجتمع بأسره. عالوة على    ةبالمنفعالنمو الشامل الذي يعود  إلى تحقيق  

  االجتماعية، بما في ذلك الحماية    ،القائمةالخدمات العامة    المرتبطة بسوء  التظّلمات  إلىا  جزئي    تعودسياسية وهشاشة    توّترات
  5.السّكانالتي ال تلبي احتياجات 

ة إلى إعادة وضع الضمان أظهرت حاجة ملحّ  19-سببتها جائحة كوفيداألزمة االقتصادية العالمية التي   أنّ  وتجدر اإلشارة إلى
التي تتجاوز   الضمان االجتماعي  ب ذلك النظر في آثارنمو االقتصادي. ويتطلّ للناجح ومستدام  االجتماعي في صميم نموذج  

 وطأة   من  لتخفيفمن أجل ا  االجتماعي  لضمان تعزيز ال  طارئة  تدابير  العالم  في  عّدة  بلدان  اّتخذت  قدف  .ي األسر و المستوى الفردي  
  سبعة   في  الفقر  مستوى   متوسط  ازداد  ،أفريقياوشمال    األوسط  الشرق   منطقة  وفي.  انخفاض المداخيل  في  تسببت  التي  األزمة
نخفاض المداخيل ال وقد حّذر صندوق النقد الدولي من أّن الفشل في التصّدي    6. اتقريب    مئةفي ال  42  بنسبة  الدراسة  شملتها   بلدان

قابل للحدوث   خطر ال  هذا أنّ  من غمالرّ  وعلى االجتماعي والسياسي.انعدام االستقرار إثارة موجة من قد يؤّدي إلى  نتيجة األزمة
ا مستمر ا انعدام    التي تشهد  ،أفريقياوشمال    األوسط  الشرق   منطقة  في   ةخاّص   أهميةيحظى ب إال أنه    العالم،  في  مكان  أيّ   في

  فقدان   عن  ةالعامّ   الصحة  أزمة  وأسفرت .19-جائحة كوفيد بسبب  2020  عام ال  منذ ، تفاقم بشّدة  واالقتصادي  السياسي  لالستقرار
  في   احتجاجات  وأثار  االجتماعي  السخط  تفاقم  إلى  ىأدّ   ام  7، الوطنيعلى المستوى    الطلب  وانخفاضبشكل متزايد    الوظائف

 8.والجزائر واألردن تونس هافي  بما ،البلدان بعض

  "، أفضل   على نحو  البناء  إعادة"  أجل  من  أفريقياوشمال    األوسط  الشرق   منطقة  لبلدان  فرصة  19-جائحة كوفيد  تتيح مع ذلك،  
 االجتماعي الضمانأنظمة  صّممتُ  فعندما. الحياة دورةتمتّد على كامل و  ةشامل جتماعيا ضمانأنظمة  بناء في االستثمارعبر 

 
تحويالت الدخل  يشير الضمان االجتماعي إلى  في هذه الدراسة،  . بالمعنى نفسه  "الحماية االجتماعية"و  "الضمان االجتماعي" م مصطلحا  ستخدَ يُ   غالب ا ما 3

 النظر عن كيفية تمويلها )من االشتراكات أو الضرائب(.  بغّض ، ةالعام
تقديرات منظمة    -"معدل البطالة بحسب الجنس والعمر    .(2021)(  ILOSTAT explorerمتصّفح قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية )  4

 السنوي". متوّفر على الرابط التالي:  -( ٪)  2020. نوفمبر/، تشرين األّولالنموذجيةالعمل الدولية 
ttps://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer54/?lang=en&segment=indicator&id=UNE_2EAP_SEX_AGE_RT_Ah .    كما

 .(دراسة ُمرتقبةها ماكالناهان وآخرون )ساقتب
 .(دراسة ُمرتقبةماكالناهان وآخرون ) 5
 (. 2021كما ورد في سيبون )  ،(2020كاراسابان ) 6
 . (2021سيبون ) 7
 .(دراسة ُمرتقبةماكالناهان وآخرون ) 8
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ا، تصميم ا  الثقة  تعزيز خالل من  االجتماعي، العقد بناءعلى  ةقادر  تكون  بل فحسب، القتصادفي ا لطلبا تزيد من ال فهي جيد 
 9.وكرامة   اتماسك   أكثر مجتمعاتبناء و  العامة، الخدماتب  الرضا وتحسين والدولة، األفراد بين

  الضمان   دور   لتوضيح  االجتماعي،  الضمان   برامج  آثار  حول   العالمية  واألدلة  مراجعة لألدبيات  الدراسة  هذه  تتضّمن
أّما هيكلية الدراسة فهي  .  أفريقياوشمال   األوسط  الشرق   منطقة  في  االقتصادي  النمو  تعزيز  في  الشامل  االجتماعي

 واألساس المنطقي   ،أفريقياوشمال    األوسط  الشرق   لمنطقة  واالقتصادي  االجتماعي  السياق  2  القسم  يناقش.  كاآلتي
 في  الُمعتَمد  المفاهيمي  هجالن  3  القسم  ويصف.  االقتصادي  النمو  تعزيزبهدف    جتماعياال  ضمانشامل لل  نهج  باعتّ ال

  للضمان   يمكن  التي  المختلفة  المسارات  ديحدّ ف.  االقتصادي  والنمو  االجتماعي  الضمان  بين  الروابط  لفهم  الدراسة  هذه
 تستعرض   ثم.  والوطن  والمجتمع  واألسرة  الفرد  مستوى   على  االقتصادي  النمو  في  هماسيُ   أن   خاللها  من  االجتماعي

 .ختامية مالحظات 7 القسم ميقدّ  ا،وأخير   10. االجتماعي الضمان آثار حول قةالموثّ  األدلة 6  إلى  4األقسام 

 
 (. 2020كيد وآخرون ) 9

ة  تكون الضمان االجتماعي، قد   برامجمالحظة: في حين يشير استعراض األدّلة إلى آثار  10 مثل   ،من دراسات تستخدم مصطلحات بديلةهذه األدّلة ُمستَمدَّ
 . المداخيلإلى مشاريع دعم كلها تشير   ولكنها ،االجتماعية" أو "التحويالت النقدية" ات "الحماية االجتماعية" أو "المساعد
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من خالل الضمان لتعزيز النمو االقتصادي  األساس المنطقي 2
 أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال االجتماعي 

وشمال   األوسط  الشرق   منطقة  دول  على  رتؤثّ   التيالمختلفة    والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  راتالتوتّ   نظر ا إلى
 الشرق   منطقة  ُتعدّ   ،ومقارنة ببقية المناطق حول العالم.  المنطقة  في  كبيرة  ياتتحدّ   الوطنية  االقتصادات  تواجه  ،أفريقيا

ا في  العالمية،  األسعار  باتلتقلّ   خاص  بشكل  معرضة    أفريقياوشمال    األوسط  ا كبير    ااعتماد    تعتمد  التي  البلدان  وخصوص 
 11.األساسية  للسلعالعالمية    لألسعار  اوفق    القومية  إيراداتها  في  بات تقلّ   تشهد  دائم ا ما  والتي   الطبيعي،  والغاز  النفط  على

 يحدّ و   12.األساسية  احتياجاتها  تلبية  تكاليف  لتحمّ   السكان  من  كبيرة  شرائح  تستطيع  ال  ،المنطقة  دول  من  الكثير  فيف
  الوسطي  االقتصاد  على  سلب ا  يؤثر  الذي  األمر  األسواق،  إلى  الناس  وصول  إمكانية  من  المنطقة  في  الدخل  أمن  انعدام
  على  عتمدمعظمها ي  ألنّ   ، غذائيةال  زماتألل  بشدة  ضة معرّ   أفريقياالشرق األوسط وشمال    منطقة  ُتعّد بلدانو .  يوالكلّ 

لل  حتياجاتاال  نصف  لتغطية  الواردات األساسية    األغذية  أسعار  في  الشديد  التقّلبيؤّدي    ،وعليه  13.سكانالغذائية 
 .المعيشة تكلفة  في كبيرة تقلبات إلى النفطو 

  تغطيتها   حيث  من  البداية  في  أفريقياالشرق األوسط وشمال    منطقة  في  االجتماعي  الضمان  أنظمة  عتتوسّ   ا،تاريخي  
  واالقتصادية   االجتماعية  عافالمن  وكانت.  اتيوالستين  اتيالخمسين  في  استقاللها  البلدان  من  الكثير  نالت  أن  بعدها،  ونطاق

  ، البلدان  من  الكثير  في  الدولة  شرعية  تعزيز  إلى  الرامية  االستراتيجيات  صلب  في  -  االجتماعي  الضمان  ذلك  في  بما  -
  ومصادر  المنطقة  باقتصادات   لحقت  التي  الصدمات  أنّ   غير  14.وتونس  وسوريا  والعراق  ومصر  الجزائر  ومن بينها
، في  االجتماعي  اإلنفاق  في  انخفاض  إلى   تأدّ   ات،يالثمانين  خالل   النفط  أسعار  في  العالمي  االنهيار  مثل  إيراداتها،

 مختلف  في االجتماعية العقود إضعاف  إلى ذلك ىأدّ   ،وبالتالي. النافذة النخب إفادة  لىإ المتبقية النفقاتحين هدفت 
على    بشكل رئيسي  المتبقية  االجتماعي  الضمان  أنظمة  تقتصر  حيث  ،أفريقياوشمال    األوسط  الشرق   منطقة  بلدان

  وشّكل  15والمحروقات.  الغذاء  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  األسعار  ودعم  المحدودة  االجتماعي  التأمين  تقديمات
 استقاللها، نيل الدول    بعد  المنطقة  في  نشأت  التي   االستبدادية  االجتماعية  العقود  عناصر  من   أساسي ا  عنصر ا  الدعم 
  الدخل  ذات  األسر  أنّ   حين   وفي  16. (6.2  القسم  انظر)  ثراء    األكثر  المجتمع  أفراد  متكافئ  غير  بشكل  فادتأ   والتي

  17بشكل عام.   أكثر  تستهلك  ثراء    ألكثرا  األسر  فإنّ   والطاقة،   الغذاء  على   دخلها  من  انسبي    أعلى   ةحّص   تنفق  المنخفض
  الناتج   من ٪3 بنسبة رتقدّ  ،االجتماعية الرعاية  في بخسارة رتبطالدعم ي  أنّ  إلى الدراسات  إحدى  خلصت الواقع،  وفي

  أسعار   الخلل الذي يطرأ على   بسبب  وذلك   ، الدعم  على   نفقتُ   اإلجمالي   المحلي   الناتج  من   ٪ 10  لكلّ   اإلجمالي  المحلي
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يحّفز  ونظر ا إلى الكلفة المالية العالية للدعم والمؤثرات الخارجية السلبية الناجمة عنه )إذ إنه    18. الدعم  نتيجة  السوق 
  ومن بينها   ،الدولية  المالية   المؤسسات  بدأتزيادة في استهالك األغذية والطاقة ويؤّثر سلب ا على الصّحة والبيئة(،  

  قوبلت و .  سبعينياتالو   ستينياتال  منذ  الدعم أنظمة    إصالح  أجل  من  الضغط  في   الدولي،  النقد  وصندوق   الدولي   البنك
  الصغيرة،   التجارية  والمؤسسات  ، الوسطى  الطبقة  من  المستهلكين  جانب  من  ماسيّ   ال ، بالرفض  البداية   في   الجهود   هذه

 للتقلبات   واستجابة  ،ذلك  ومع.  المنطقة  بلدان  في بعض  للطاقة  االستخدام  الكثيفة  القطاعات  في  األكبر  والشركات
 أفريقياوشمال    األوسط  الشرق   منطقة  في  بلدان  ةعدّ   نّفذت  ، 2009-2007  عامي  بين  األغذية   أسعار  في  الشديدة

ا من   في الدعم   إصالحات   اإلصالحات   هذه  المنطقة  في  كثيرة  بلدان  استكملت  ذلك،  إلى  باإلضافة .  2010  عامال  بدء 
  الدعم  رفع  في   19وغيرها   واليمن  وتونس  والمغرب  مصر   بدأتف.  االجتماعية  الحماية  تعزيز  خالل   من   للدعم  المقررة
على  ولكن عند اتخاذ تدابير كهذه، يتعّين    20."األهداف  دةمحدّ   اجتماعي   أمان  بشبكات  عنه  و"االستعاضة  اتدريجي  

ا الطبقة  عدم االستثمار بصورة كافية في السكانأن تأخذ في االعتبار الخطر المتمّثل في    بلدان المنطقة ، وخصوص 
 الوسطى التي لطالما اعتمدت على خطط الدعم لتحسين أوضاعها المعيشية. 

 مهّمة  سياسات  هذه األخيرة  أصبحت  –  ةالغذائيالمواد    دعم  ماسيّ   الو   -  دعم ال  برامج  تسّببها   التي  التحديات  من  غمالرّ وب
من    ٪77  أنّ   2013عام  الفي    ، ٌقّدرمثال    في مصرف  .انللسكّ   األساسية  االحتياجات  تلبية  كلفة  خفض  إلى  تهدف
الان  السكّ  برنامج  أيض  اه يسأنّ   تبّينالذي    ،الغذائيدعم  استفادوا من  في هم  على  ا  االجتماعي   المحافظة  االستقرار 

ا معفاة من التكاليف أو بمعدالت ضريبية  ة أساسية من المواد الغذائية، إمّ بعض البلدان سلّ ر  ، توفّ كذلك  21.دلبالل
ا عينية  ر العراق حصص  وفّ ي  المنخفض. فعلى سبيل المثال،  ذات الدخلعلى األسر    بالمنفعةها تعود  أنّ   ويبدو  مخفضة،

 النفط بارتفاع أسعار    رفع الدعماقترن    في حاللذا،    22. اأسرة لتغطية االحتياجات الغذائية األساسية جد    أساسية لكلّ 
ا  أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال  االستدامة االقتصادية واالجتماعية    قد يهّدد ذلك  والغذاء، عندما ، خصوص 

 ،1  المرّبع. وكما يشير  الوسطىالطبقة    إلىون  ينتملألشخاص المتضّررين، علم ا أّن الكثير منهم    اتتعويض  ُتقّدمال  
إذ كانت سياسة خفض الدعم في مصر من  ،  االستياء واالحتجاجات في مصرحالة من  إلى    الدعم تخفيض    ىأدّ 

م تعويضات ة، ولم  حدّ   األكثر المجتمع عن طريق ما تبقّ ألسوى    ُتقدَّ التي ى من شبكات األمان  فراد محدودين من 
  توجيهالدولة  أعادت    عند حدودها الدنيا، إذ  في إيرانجتماعية  توترات االبقيت ال، لم تظهر  في المقابل.  تستهدف الفقراء

 .سرلأل ةشامل تان عن طريق تحويالسكّ لل تعويضاتالخاّصة بالدعم لتقديم خراتها مدّ معظم 

 مصر وإيران  عن ، مع أمثلة أفريقياوشمال  في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط  الدعم : إصالحات 1 المرّبع

  ٪8.7بين  الدعم بنسبة تتراوح    ت كلفة رَ دِّ ، حيث قُ من بين الدول األولى من حيث اإلنفاق على الدعم ، كانت مصر  ات اإلصالحتنفيذ  قبل  
  عن كلي ا  الدعم    رفع ر  رّ تقعندما    ،2014عام  المنذ    ة على نظام الدعم جذري ات  إصالح  وُأجريت الناتج المحلي اإلجمالي.    من  ٪12.5و
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  مخّصصة كانت  خرات  من المدّ   ٪15  في غضون خمس سنوات. وفي حين أنّ   ،ورفع الدعم عن جميع المواد الغذائية تقريب ا،  المحروقات 
التدابير الفورية الوحيدة هي تنفيذ  وكانت  تحويالت الحماية االجتماعية.  علىمزيد من اإلنفاق إلى  الدعم  خفض ، لم يؤدِّ للحماية االجتماعية

ان.  من السكّ   ٪10  حوالى  مع ا، ويغطيان  اختبار مصادر الدخل البديلة   إلىويستندان    ةر يالفقالفئات    اللذين يستهدفان،  "كرامة وتكافل"  برنامَجي  
  ة الخمسي  الشريحة فقط من المستفيدين ينتمون إلى    ٪45  حيث تبين أنّ )   فيهما  الكبيرة   االستثناء المحدودة وأخطاء    البرنامَجي ن ونظر ا إلى تغطية  

ا  على الفقر  أثرهما    ن أنّ تبيّ   (، ااألكثر فقر   احتمال أن تعيش    خفضفي    "تكافل"  برنامج(. وساهم  2021وكتور،  ألوي وفيديكان  )محدود جد 
، تشير التقديرات  . وعلى المستوى الوطني٪11، بنسبة الشرائيةوفق ا لتعادل القوة  أميركي  دوالر  1.90البالغ  ،تحت خط الفقر الدولي األسرة 

(. وعلى  2018وآخرون،  ي سوى جزء صغير من األسر الفقيرة" )بريسينجر  البرنامج "ال يغطّ   ألنّ   من ذلك  بكثيرعلى الفقر أقل    األثر   إلى أنّ 
منها لصعوبة تحديد األسر    الدعم، إدراك ا  نظام   قبل إصالحأّي   ،2010عام  الشامل لمنافع األسرة في   برنامجإيران بتنفيذ قامت   ذلك، نقيض  

ض معدل الفقر الوطني بست  قد خفّ ا البرنامج  هذ   ر أنّ . ويقدّ الدعم  بسبب تخفيض   تضّررت التي  المتوسط  الدخل  و   ذات الدخل المنخفض
- صالحي (؛ 2015أصفهاني، -صالحي)  ٪ 43ا بنسبة  ل انخفاض  ا يمثّ مّ   ،2013عام  الفي   ٪ 8إلى   2009عام  الفي   ٪14من    ،مئويةنقاط  

 (.2017، دهزوي -ومصطفوي صفهاني  أ

 

 ناجح  قتصاد الأساس الضمان االجتماعي الشامل ك  2.1
  ا. غير أنّ جيد    ُمثبتة وموّثقة،  اإلنشائية  التحتية  ىالبن، مثل  نة من االقتصاداالستثمار في قطاعات معيّ   يجابياتإإّن  

االستثمار في   خيار  ُيصنَّفما    االقتصاد حظيت باهتمام أقل. وكثير  على ااالستثمار في الضمان االجتماعي    منافع
  ( وقطاعات الطاقة  اإلنشائية البنى التحتيةمثل  )ه مقايضة بين االستثمارات "االقتصادية"  أنّ على  الضمان االجتماعي  

على  األخيرةحيث ُينظر إلى  (،االجتماعية والضمان االجتماعي البنية التحتية هابما في)االستثمارات "االجتماعية" "و
ارات في الضمان  االستثم إلى أنّ   كثيرةأدلة    تشير  ذلك، ومع    23.على النمو  اات آثار غير مباشرة ومتأخرة نسبي  ها ذأنّ 

 في  ال  واالجتماعي،من خالل بناء رأس المال المالي والبشري    أكبرتكون وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي    قداالجتماعي  
  المنخفض والبلدان ذات الدخل  البلدان    نحديثة العهد، مة  أدلّ تشير  و   24.اأيض    المدى القريبعلى    المستقبل فحسب بل

على النمو أكبر    بشكلى  مماثل أو حتّ   بشكل  قد يؤّثراالستثمار في الضمان االجتماعي    إلى أنّ   ،المتوسط  ذات الدخل
تجريبّية من  مجموعة    ن أنّ تبيّ   ،2015عام  الة األخرى. فعلى سبيل المثال، في  مقارنة باالستثمارات العامّ   ،االقتصادي

الحياةالمساعدة االجتماعية    برامج لتأثيرات    مشابهة  تأثيرات على االقتصاد   تحملفيتنام  في    تمتّد على كامل دورة 
في  و   25. ة مماثلةأدلّ إلى  في بنغالديش    التقاعدي  للمعاش  أفضت برامج تجريبّيةفي حين    ،التحتية  البنيةاالستثمار في  

العالمي  ،األميركية  المتحدةالواليات   الركود  فترة  العاَمي ن  أثناء  تبيّ 2008/09  خالل  أنّ ،  يسمى    ن  تات المثبِّ "بـما 
ضدّ   مثل  "،التلقائية تولّ   والقسائم  البطالة  التأمين  النمو  الغذائية،  مستوى  تولّ   هنفسد  في  الذي  االستثمارات  البنية  ده 
ق عوائد  حقّ ي  البطالة  والتأمين ضدّ ق على المساعدات الغذائية  نفَ يُ   أميركيدوالر    كلّ   في الواقع، تبّين أنّ و   26.التحتية

 27. البنية التحتيةعلى ق نفَ يُ  أميركيأكبر في النشاط االقتصادي مقارنة بكل دوالر 

 
 (. 2018(؛ ماكالناهان وآخرون )2017توليا وآخرون )أ 23
 (. 2013بياشو ) معّمقة أكثر حول هذا الموضوع، انظرمناقشة الطالع على  ل 24
 (. 2015خوندكر ) 25
 (. 2008زاندي ) 26
 (.2016في شانزنباخ وآخرون ) سببحسب ما اقتُ  ،(2015يندر وزاندي )بال 27
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ا  ا رئيسي  ة أساسية ومحرك  ه خدمة عامّ تصفا با به دولي  أن يكون الضمان االجتماعي معترف    المستغَرب إذ اليس من  
ل الضمان االجتماعي إحدى  استهالكهم، يشكّ   ترشيد. ومن خالل ضمان قدرة األفراد واألسر على  في االقتصاد   لطلبل

للحدّ  فعالية  اآلليات  عدم    أكثر  ومعالجة  الفقر  أساسي ا  ،المساواة من  شرط ا  يشّكل  الذي  أقوى.    األمر  اقتصاد  لبناء 
البلدان ذات الدخل    أنّ   ر قدّ يُ ، و من أنجح اقتصادات العالم اليوم مبالغ كبيرة في الضمان االجتماعي  الكثيرستثمر  يو 

منظمة في بلدان  و   28.المحلي اإلجمالي على الضمان االجتماعي  هامن ناتج  ٪16.4  حوالىإجماال   المرتفع تنفق  
أن التحويالت المباشرة للدخل مثلت أكثر من ثالثة أرباع األثر   من المقّدر   ،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 29.اإلجمالي لسياسات إعادة التوزيع

 30.ميع المواطنينفي الضمان االجتماعي لج   معظم البلدان بالحقّ   ُتقّر دساتير،  أفريقياوشمال  في منطقة الشرق األوسط  
عالمي    ذلك،ومع   على    أنّ   الوحظ  يعتمد  االجتماعي  الضمان  في  الحق  محّددإعمال  بشكل  المستحقات  في    ذكر 

نظمة لدستورية واألتباين بين الحقوق ا يبرزما  غالب ا لذلك،. المستحقات هذهوالتزام الدول باحترام  التشريعات الوطنية
نطاق الضيق للحقوق ال  وُيعدّ   31. دون حمايةمن الناس ب  الكثيرتترك    عّدة قيود وعيوب    تعاني من الة، التي  الفعّ   والبرامج

"المواطنة" على  األخرى   القائمة  القيود  البرامج  من  هذه  منها  تعاني  خ"  مواطنينال"بـ  المنافع  حصرف.  التي   ططفي 
  بشكل كاف  ال يعالج    –واستثناء غير المواطنين بموجب القانون من برامج الضمان االجتماعي    –الضمان االجتماعي  

الهجرة   التعبير عن واقع في  يفشل  الضمان االجتماعي، وبالتالي    منالالجئين    حّق انتفاعدة المتمثلة في  المسألة المعقّ 
 الطويل األمد في مختلف أنحاء المنطقة. والنزوح

  فيكانت مستويات االستثمار في الحماية االجتماعية  االجتماعية،لحماية بشأن ا األخير العالمي التقرير ا إلى استناد  
الدول العربية نسبة ضئيلة قدرها    أنفقتدنى في العالم، حيث  األمن بين    أفريقياوشمال  بلدان منطقة الشرق األوسط  

  حوالى   أفريقيانفق بلدان شمال  بينما تُ   (، ةباستثناء الصحّ من الناتج المحلي اإلجمالي على الحماية االجتماعية )  ٪ 4.6
المعّمق لتقديمات  تحليل  الويشير    33. االشتراكاتالقائمة على    األنظمةمع تركيز اإلنفاق على    32، ( 1)الرسم    7.7٪

أنّ  إلى  المنطقة  في  االجتماعية  اإلجماليقليلة من  نسبة    الحماية  المحلي  بين    ،الناتج    ، ٪1.4و    ٪ 0.14تتراوح 
ص الجزء األكبر من اإلنفاق األوسع ويخّص   34.الضرائببص بفعالية لتحويالت الحماية االجتماعية الممولة  خّص تُ 

  ثراء ، المجتمع األكثر    شرائح   متكافئفيد بشكل غير  يي  ذال ،الغذاء والطاقة  لدعم حماية االجتماعية  لفي مجال اا  نطاق  
  عن   المنطقة  لهذا السبب، تتخّلف  35ان. من السكّ   عدد قليل سوى    االشتراكاتالقائمة على    البرامجي  في حين ال تغطّ 

 
 (.2021منظمة العمل الدولية ) 28
 (. 2017صندوق النقد الدولي ) 29
سوريا، و المغرب،  و مصر،  و (. مالحظة: إّن الحّق في الضمان االجتماعي لجميع المواطنين مذكور في دساتير البلدان التالية: تونس،  2021محمد ) 30
 .والسعودية ،ُعمانو البحرين، و  ،العراقو اليمن، و 

 (. 2021ماكالناهان وآخرون ) 31
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المنطقة  أنّ   ويتبّين  إلى حّد بعيد،  العالمي  المتوّسط االجتماعية واالقتصادية    الفوائد عن جني    ةَ ظل عاجز تس  بلدان 
 . الضمان االجتماعي األكثر شموال   أنظمةعن زيادة االستثمار في التي تنجم  – بما فيها النمو المستدام –المحتملة

 

 كنسبة من الناتج المحّلي اإلجمالي حول العالم  : االستثمار في الحماية االجتماعية )باستثناء الصّحة(1الرسم 

 

 (. 2021منظمة العمل الدولية ): بحسب مصادر صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية ومصادر وطنية في المصدر

 

، من أجل تحقيق أقصى ةمشاركة ممكن   تتيح أوسعالضمان االجتماعي أن تلتزم بمبادئ التصميم الشاملة التي    أنظمةيجب على  
المنطق   على  قائمالنموذج من نظام    تغييرب ذلك  ا. ويتطلّ وسع نطاق  األقتصادية  االجتماعية و االهداف  واأل   المنافعقدر ممكن من  

الموارد لشريحة    لتوجيها  ميزانيات أصغر حجم  فالنظام الخيري يقوم على  على الحقوق.    ويرتكز  شموال    "الخيري" إلى نظام أكثر
السكّ  الذين  محدودة من    أي   -  النظاميان في االقتصاد  من السكّ   الشرائح األكثر ثراء    ا، في حين أنّ كثر ضعف  األ  يعّدون ان 

تأمين   برامج توّفر لهات  - فئةاكغير مت  بنسب أفريقياوشمال العاملين في القطاع العام في عدد من بلدان منطقة الشرق األوسط 
  ذوي نسبة كبيرة من السكان    استثناء النموذج الخيري تميل إلى    لىع القائمة  األنظمةفإن    وبالتالي،.  ة التقديماتاجتماعي محدود

بمستويات عالية من  سم  في سياقات تتّ ورة خاّصة  بص  ذلك  ويصحّ .  "الطبقة الوسطى المفقودة"  أو ما يسّمى  ،متوّسطال  الدخل
، أفريقياشمال  وفي بلدان الشرق األوسط و   أشكال العمل غير اآلمنة وغير المنتظمة.  وبانتشارالبطالة  ب و   العمل غير النظامي

ي ف  العمل غير النطاميالرتفاع معدل    ر اونظ  36. كمعدل متوسط  ٪68بـالعمالة    إجماليمن    النظاميةر نسبة العمالة غير  تقدّ 
ال تحميهم ف،  األمن الوظيفي  ا فيانعدام    أفريقياشمال  ل في منطقة الشرق األوسط و امن العمّ   كبيرةسوق العمل، تواجه نسبة  

  في وقت الحق  المنافع محرومون منبالتالي هم  و  االجتماعي،الضمان  أنظمة أن يشتركوا في ، ومن غير المرجحقوانين العمل
 .في حال العجزفترات البطالة أو األمومة/األبوة أو في التقاعد أو  عندمن حياتهم، 

  ، لجميع األشخاص في فئات معينة  منافعال  يمكن توفير   ،قائم على الحقوق و   أكثر شموال    منظا  في المقابل، من خالل اعتماد
مثل الطفولة والعجز واألمومة/األبوة والبطالة والشيخوخة.   ،دورة الحياةالشائعة الممتّدة على كامل  ا إلى حاالت الطوارئ  استناد  

الوحيدان   البلدان  مصر والجزائر هما  أنّ   هذكر نظام شامل. ومن الجدير  بناء  ل  اأُلسس الالزمةت بلدان المنطقة في وضع  وقد تأخرّ 
 

 (. 2019بوني ) 36
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مان معاشاتاللذان   وفي أماكن    37.بأّي شكل من األشكال  شاملة  منهما تغطية  أيّ   ريوفّ   كن ال، ولالضرائبب لة  اجتماعية مموّ   يقدِّ
على  غير موجودة    غير كافية أو  القطاع العامعاملين في  غير الل  الشتراكاتل  الخاضعةغير    تقاعديةال  المعاشات  فإنّ   أخرى،

عن منظمة    ر ا، أشار تقرير صدر مؤخ في المنطقة  ةنظمألمن ا  كثير ا عن غيره  وفي السياق اللبناني، الذي ال يختلف    38. اإلطالق
"  أرضية لـ "  اكامل نسبي  غياب  ، في ظّل  الذي يطفو في العدم  التأمين االجتماعينظام    أّن هيمنةالعمل الدولية واليونيسيف إلى  

،  بكّل ما للكلمة من معنى  بنيوية"معجزة  ، هو  دورة الحياةتمتّد على كامل  على ضمانات أساسية    ةالحماية االجتماعية القائم
االتي    األساسية،بدون هذه العناصر  ف  39". غير مستدامة في أفضل األحوال، وكارثية في أسوأها   األنظمة دعم  ل  تؤازر بعضها بعض 

ثمار    تفويت  أفريقياوشمال  ستواصل منطقة الشرق األوسط    المستويات،د  إطار متعدّ   ضمن  الشتراكاتل  الخاضعةالمستدامة  
الضمان االجتماعي   برامجق  تحقّ   العالمي،النمو االقتصادي. وعلى الصعيد    بما في ذلك  ،بالفعلشاملة  أنظمة  االستثمار في  

ولوية  األها تعطي  ألنّ االستهداف الضّيق،    نطاقذات    بالبرامج  مقارنة    ، عدم المساواة   الفعالية في الحّد منأكبر قدر من    الشاملة
 40آلية أقوى إلعادة التوزيع ــالعتماد و  ،لرفع الميزانيات الضرائب،مستويات أعلى من  ولفرض ،وسعاأللتغطية ل

 

ادي والتنمية االقتصادية في عالم ما  االقتص   التعافياالستثمار في الضمان االجتماعي لتعزيز   2.2
 19-بعد كوفيد

ما    ،أفريقياوشمال  منطقة الشرق األوسط    tdتفاقمت حاالت انعدام األمن االقتصادي    ة،العالمي   19-كوفيد  جائحة  في خضمّ 
ر أن تصل خسائر االقتصاد الكلي  قدّ يُ و   41األغذية األساسية.   استيرادجعل البلدان عرضة لألزمات الغذائية بسبب اعتمادها على  

بلد تأثر كّل    غير أنّ   2019.42عام  المن الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي في    ٪7.2إلى    2021  وتموز/يولي شهر    بحلول
بما   المنطقة،األزمات التي تؤثر على بلدان    من  سلسلة   سوى أزمة واحدة من بين  19-جائحة كوفيد  وال تشّكل   متفاوتة،  ةبدرج

  ذات الدخل المتوسط البلدان    وهو أحد  –شهد لبنان    ،باإلضافة إلى ما سبقفي اليمن وسوريا.    القائمةالسياسية    النزاعاتفي ذلك  
اقتصادية وسياسية    ةزمأ  في خضمّ كان لبنان  ف.  جائحةال   تفشي  قبل  حّتى  ومالية المتفاقمة  اقتصادية  ةأزم  –القليلة في المنطقة  

 ر أسف  43إلى انهيار اقتصادي  2020  آب/أغسطس  4  الذي وقع في بيروت    انفجار مرفأى  وأدّ   ، 19-جائحة كوفيد  بدأتعندما  
بشكل   19-كوفيد  جائحةها  االقتصادية التي أحدث األزمة  أّثرت    العالم، وفي جميع أنحاء    44انكماش االقتصاد بمقدار الربع.   عن

في معزل عن    أفريقياوشمال  منطقة الشرق األوسط    تكنولم  مصادر الدخل.  لحقها اقتطاع في األجور و   التي  ،األسر  كبير على
 45في فترة ما قبل األزمة.  بما كان عليهمقارنة  ،الفقرالت الخسائر االقتصادية إلى زيادة نسبية في معدّ  تلك اآلثار، إذ أّدت

ة  الصحّ   خدمات  إلى جانب  االجتماعي، ع في الضمان  ي سر بشكل  ط على الحكومات لكي تستثمر  و الضغ  19-كوفيد  جائحة  توزاد
إصالحات   تتم مراعاة اعتبارات المساواة واالستدامة عند تنفيذلم    ، 1ورد في المرّبع  ة األخرى. وكما  والعمالة والخدمات العامّ 

 
بيانات  HelpAge Internaitonal  (2021منظمة    37 قاعدة  التالي:    المعاشات (.  الرابط  على  عليها  االّطالع  يمكن  االجتماعية. 
 watch.net/-https://www.pension. 

 (.  2017) لوي  38
 (.  2021ماكالناهان وآخرون ) 39
 (. 1998(؛ كوربي وبالمي )2018جاك ونويل ) 40
   نفسه. المرجع  41
 . (2021البنك الدولي ) 42
 (. 2021سينغوبتا ) 43
 نفسه. المرجع  44
 نفسه. المرجع  45

https://www.pension-watch.net/
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تنفيذ آليات إعادة    ذلك  يستدعي. و تنموّيةاستراتيجية  تطوير  تعزيز النمو االقتصادي الطويل األجل و ، بما يكل  في المنطقة  الدعم
وتوفير الحد للسّكان  االحتياجات األساسية    تلبيةكفل  وت   ةشاملجتماعي  ضمان ابرامج  من خالل    ،وإنصاف اتوزيع أكثر استدامة  

ا نمو    أفريقياالشرق األوسط وشمال  يمكن أن تشهد الدول والمجتمعات في منطقة    الطريقة،بهذه  ف  مستوى المعيشة. األدنى من  
 .ا أكثر استدامة وشموال  اقتصادي  

 ةافز مالي و ان لتشجيع اإلنفاق وتقديم حللسكّ   لتقديم المال النقديقد استثمرت الحكومات في مختلف أنحاء العالم مبالغ كبيرة  ل
المنخفض الدخل  ذات  الحكومات في البلدان    التحليل المقارن العالمي أظهر أنّ   بيد أنّ   46االقتصادي.  التعافيدعم  ي   بما   ،ةكبير 

دعم الدخل وضمان إمكانية حصول األسر على    برامجمن خالل    مناسب  بشكل  المتوسط لم تستجب لألزمة  الدخل    ذات  والبلدان
 بشكل خاص،كانت استجابات الضمان االجتماعي محدودة  ،أفريقياوشمال في منطقة الشرق األوسط ف 47األساسية.  هااحتياجات 

استثمار معّدل  ب   ،ا في المنطقة استجابة طارئةحيث نفذت ثمانية بلدان من أصل أحد عشر بلد    مجزأة،  أنظمةبسبب االعتماد على  
 48المحلي اإلجمالي.  ناتجها من   ٪0.5ال يتجاوز  متوّسط

اتهدي   19-أزمة جائحة كوفيدل  تشكّ   ،المنطقةفي    الشديدة  االجتماعية الهشاشة السياسية واالضطرابات    ات سياقظّل  ي  ف  اإضافي    د 
ي أوجه عدم المساواة بين الطبقة العاملة وأفراد المجتمع األكثر ثراء  إلى تؤدّ إذ    ،لالستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصادي

 ،العالمانعدام ا للمساواة في  مناطق  المنطقة الشرق األوسط هي أكثر    خلصت دراسة عالمية إلى أنّ   الواقع،تفاقم التوترات. في  
في أوروبا الغربية   ٪37مقارنة بنسبة    الدخل،من مجموع    ٪64  تستوحذ علىتوزيع الدخل    الشريحة العشرية األولى من  نّ إ  حيث

مستوى أعلى األخير مؤشر جيني سّجل  المنطقة،بلدان  معظمفي  49في البرازيل.  ٪55وية ميركفي الواليات المتحدة األ ٪47و
يعّد  و   50في تونس.  33في األردن، و  34و  اليمن،في    37و  المغرب،في    40و  إيران،في    ا تقريب    42بينما يصل إلى    ،30من  

الذين    األشخاص  من   الكثيرإلى  ة التوترات بالنسبة  الدخل وتخفيف حدّ   أمنالضمان االجتماعي أداة أساسية لمعالجة أوجه انعدام  
ابل    فحسب،االقتصادي    للتعافيأداة     يشّكل الضمان االجتماعيبأزمة ما. فال  ومداخيلهمرت حياتهم  تأثّ    م حاس  صرعن   إنه أيض 

األنظمة على االستجابة للصدمات في    ةقدر و   واالستقرار،والمساواة    األمد،في استثمارات البلدان في التنمية االقتصادية الطويلة  
  المستقبل.

 

 
على مناقشة أوسع بشأن   لالطالعمن الناتج المحلي اإلجمالي.    ٪5.6في بلدان مجموعة السبع    ةالماليافز  و الح  لحزمات  المعّدل المتوّسطمالحظة: يبلغ   46
 . (2021سيبون )  ، انظرأفريقياواألثر المترّتب على منطقة الشرق األوسط وشمال   19-الضمان االجتماعي لكوفيد ات العالمية القائمة علىستجاباال
 (. 2020باربا وآخرون ) 47
 (. 0212سيبون ) 48
 (. 2019لفاريدو وآخرون )أ 49
 .  http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx:  متوّفر على،  PovcalNetالبنك الدولي  50

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx
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بين الضمان االجتماعي الشامل والنمو  الرابط فهم لهج ن3 
 االقتصادي 

ا عن    أدلةتتوفر    ليس   االقتصادي  النمو  أنّ   حين  فيف.  االقتصادي  النمو  على  االجتماعي  للضمان  اإليجابية  اآلثارموّثقة جيد 
  مستوى   توفيرمن خالل    استهالكهم  ترشيد  من  واألسر  األفراد  هذه األخيرة  مّكنت   االجتماعي،  لضمان لبرامج ا  أساسي اسياساتي ا    هدف ا
 األساسية،  ةالعامّ   الخدمات   الوصول إلى  دون   تحول  التي  المالية  الحواجز  زيلت   كما  الحياة،  دورة   مدىعلى    الدخل  أمن  من  أعلى
  من   نهايمكّ   ما  ل،ي خا دمال  ةخسار   وتقليل  الصدمات  مواجهةعلى    أكثر قدرة  البلدان  تصبح  ، ذلك  وبالتالي  51. الصحية  الرعاية  مثل

 االجتماعي  الضمان  زيعزّ   االستهالك،  تحفيز  خالل  ومن.  والتغذية  ةوالصحّ   التعليم  فيواتساق ا    استدامة  أكثر  بشكل  االستثمار
  خالل   ومن.  العمل  سوق   في  أفضل  بشكل  المشاركة  من  الناس  ويمكِّن  للدخل،  ةالمدرّ   الفرص  من  المزيدّمن  ؤ ي ف  ،السوق   نشاط

 اتماسك    أكثر  مجتمعات  وبناء  المساواة   عدم  مستويات  خفض   في  الدخل  منأل  المستويات العالية  تساهم  ،التوزيعإعادة    سياسات
  الطلب   في تحفيز  االستثمار  بين  الروابط  لفهم  امفاهيمي    اإطار    2الرسم    يضع  52.لالستثمار  مالءمة  أكثر  ا مناخ    ريوفّ   ام  واستقرار ا،

نقاط   وتمّثل.  النمو القوي والشامل  زيعزّ   إذ  المجتمع،  على  األثر التحّولي لهذا االستثمار، وبين  الدخل  أمن  من خالل ضمان
  نمو   تحقيق  في  االجتماعي  الضمان  في  الستثمارا  خاللها  منأن يسهم    يمكن  التي  القنوات  مختلف  الرسم البياني  في  االلتقاء

 لضمان برامج ا  قدرة  تلعب دور ا أساسي ا في تحديد  الرئيسية  التصميم  خيارات  فإنّ   الدراسة،  هذه  في   سيرد  كما  ذلك،  ومع.  شموال    أكثر
 . أوسع نطاق  على واالقتصاد المجتمع على األمد طويلة آثار على تحقيق االجتماعي

 لألسر والنمو االقتصادي الشامل  أكبردخل  أمنبين االستثمار في  لفهم الرابطاإلطار المفاهيمي   -  2 الرسم

  

 

ا إلى منظمة العمل  استناد    ،(2019ن )يأورتيز وآخر   في كتابات  الواردالنمو االقتصادي    تحفيزالمفاهيمي لفهم دور الحماية االجتماعية في  طار  اإل  :المصدر
 . "مسارات التنمية"، بحسب ما عّدلته منظمة (2016الدولية )

 
 (. 2016باستاغلي وآخرون ) 51
 (. 2018ماكالناهان وآخرون ) 52
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هم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر اأن تس التي يمكن والقنوات االجتماعي،لضمان ا اآلثار المباشرة وغير المباشرة 2 الرسمن يبيّ 
تعزيز  ف  53.شموال   هو  االجتماعي  للضمان  المباشر  داخل    ،المداخيلاألثر  والخدمات  السلع  استهالك  زيادة  إلى  يؤدي  الذي 

بعبارة القتصاد الوطني.  اي و لمجتمع المحلّ على االضمان االجتماعي    انعكاسات  نع  تنتج ف  اآلثار غير المباشرة  أّمااالقتصاد.  
يقتصر  ،أخرى  ال  حافز  بمثابة  االجتماعي  الضمان  في  االستثمارات  تكون  أن  واألسر  يمكن  األفراد    يطال بل    حصر ا،  على 

 ،داخل المجتمع  والتوظيف  يالمحلّ يعني ذلك، على سبيل المثال، زيادة في نشاط السوق    قدو .  نطاق ا  مستويات اقتصادية أوسع
دورها على  ب غير المباشرة  تنعكس هذه اآلثار  ورأس المال. و   التوظيفمثل    ،نتاجاإلعوامل    حاجة إلىال  يزيدارتفاع الطلب    ألنّ 

بين الضمان االجتماعي  بشأن العالقة(  2018كيد وتران ) في كتابات الواردإلطار المفاهيمي ل واستكماال   54االقتصاد الوطني.
والوسطي  ة(  واألسر   الفرد)  الجزئي  المسارات على المستوى د المستويات لمختلف  إطار عمل متعدّ   3  الرسميصف    والنمو،الشامل  

 . شموال  أقوى وأكثر  انمو  د تماعي أن يولّ التي من خاللها يستطيع الضمان االج ،ي )الوطن(الكلّ و )المجتمع( 

نمًوا اقتصادًيا أقوى  الضمان االجتماعيمن خاللها يؤّمن الوسطي والكّلي التي و  على المستوى الجزئي : المسارات3الرسم 
 وأكثر شموالً 

 

 (. 2018) وترانكيد  الوارد في كتاباتإلى اإلطار  ااستناد   ، منّظمة مسارات التنميةإعداد  من  :المصدر

 

لضمان االجتماعي ا  تعزيزكيفية    حول قة  األدلة الموثّ   مراجعةنتائج    الدراسةحقة من هذه  الاّل   األقسام  تحّدد  اإلطار،مع هذا    اي  شاوتم
.االقتصادي على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع المحلي والوطنيلنمو ل

 
 (.2014سالتر)و ماثرز  انظر ،لالّطالع على مناقشة حول اآلثار المباشرة وغير المباشرة للحماية االجتماعية على النمو االقتصادي 53
 ITUC  (2021 .)واالّتحاد الدولي لنقابات العّمال  منظمة مسارات التنمية  54
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 آثار الضمان االجتماعي على األفراد واألسر   4
عندما يحصل المستفيدون من الضمان االجتماعي على  فاألفراد واألسر.  على    آثار الضمان االجتماعي على االقتصاد  تنعكس

ة للدخل. وتساهم ة المدرّ وفرصهم الخاّص   رفاهيتهم الشخصيةأكثر قدرة على االستثمار في    يصبحون   ،وقابل للتنبؤدخل منتظم  
عن طريق تعزيز قوة عاملة    البشري من خالل تنمية رأس المال  النمو االقتصادي    هذه اآلثار التي تقوم على المستوى الجزئي في

من األسر في   الكثيرحصول  ا أمام  ا كبير  عائق  فتشّكل  المنخفضة وغير اآلمنة  أّما المداخيل  ف.  ة للتكيّ وقابل  بصّحة جّيدة ومتعّلمة
 سيرد في. وكما  الرعاية الصحيةو   الصحي  يالغذائ   النظامعلى الغذاء الكافي و   أفريقياوشمال    جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط

يواجهون صعوبات الذين  من األشخاص    الكثيرإلى  بالنسبة    أثر ا تحّولي ا   المداخيل  تتلقي تحويال  يحّقق  قد  ،الدراسةمن    القسمهذا  
ل  و دخمن خالل م  هم وإنتاجيتهميت رفاه  فيالستثمار  ا  يوّدون ولئك الذين  أليمكن تحقيق آثار أكبر    كما  اليومية،النفقات    تغطية  في

 . إضافي

 

 أكثر   مهاراتو   بصّحة جّيدةتتمّتع  عاملة   ناء رأس المال البشري من خالل قوى ب 4.1
  ي تعليمالمستوى الج والمتنامي على يعتمد االقتصاد المنتِ  ،بعبارة أخرى للنمو االقتصادي.   ا أساسي   ارأس المال البشري شرط   ُيعدّ 

رأس المال    تحفيزمن خالل  في االقتصاد    الطلب  تحفيز  التشديد على أنّ   من المهمّ لكن    .تهموصحّ   همومهارات فراد المجتمع  أل
بين التحصيل   التطابق  عدم يؤّدي    ،الواقعفي  العمل. و سوق  التعليم و   قطاعمع تغييرات هيكلية في  يتماشى  أن    يجب  البشري 

المشاركة فرص    القضاء علىإلى    ،"مفارقة الشرق األوسط"بـ  ، أي ما يعرفقتصادية في مختلف أنحاء المنطقةالعلمي والفرص اال
يجي الجامعات في منطقة الشرق األوسط  من خرّ   ٪40  إلى أنّ   2016عام  المن  التقديرات    أحدشير  ي الشاملة في االقتصاد. و 

إذ تتلقى نسبة كبيرة من النساء   ،المرأة في نقص تمثيل    الجوهريةل أحد التحديات  ويتمثّ   55عاطلون عن العمل.   أفريقياوشمال  
 ، التعّلم المفرط  بلغت نسبةفقذ    56العاملة هي األدنى في العالم. ى  القو   تهّن فيمعدالت مشارك  لكنّ ،  لاا مقارنة بالرجعالي  تعليم ا  

على الصعيد    ذلك،ومع    57. مثال    العاملة في تونس  ى من القو   ٪19.8  ،العملتعليمية تتجاوز احتياجات سوق    بلوغ مستويات  أي
. فعلى  من جهة أخرى   النمو االقتصاديو   ،من جهة  ،بالقراءة والكتابة  المتزايدلمام  اإلو   التعليمإيجابية بين    صلةتوجد    العالمي،

وجود عالقة إيجابية بين  ،المتوسط  ذات الدخلو   المنخفض  ذات الدخل  لبلدان  الدولعبر  التحليل المقارن    يكشف يل المثال،  سب 
ل وتشكّ  58.في هذا السياق بالقراءة والكتابة عامل رئيسي المتزايداإللمام  ن أنّ حيث يتبيّ  االقتصادي،الضمان االجتماعي والنمو 

أساسية أخرى    في  ستثماراتاال إلى جانب خدمات  أساسية  المال    تعّززالضمان االجتماعي خدمة عامة  مثل    البشري،رأس 
لتعزيز    ضروري   ،ةمثل التعليم والصحّ المعروضة،  الخدمات العامة األساسية    في زيادةاالستثمار    ة والتعليم. وفي حين أنّ الصحّ 

 الطلب  في تحفيزاالستثمار  أّما  هذه االستثمارات نفسها غير كافية لتحقيق اآلثار على الصعيد الوطني.    فإنّ   البشري،رأس المال  
وتغطية    المدارس،ب   الطاّلب  والتحاق  والمغذي، ضرورية لضمان الحصول على الغذاء الكافي  فهي  الناس  مداخيل    عبر تعزيز

 
 (. 2016ديفاراجان ) 55
 (. 2020أسعد وآخرون ) 56
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 من خاللهاهم  اق الطرق اإليجابية التي يسكثيرة توثّ   وتتوّفر كتاباتعالج.  لدواء والالتي تنفق من األموال الداخلية على االتكاليف  
 59. والتعليم  يةين الصحة واألمن الغذائي والتغذالضمان االجتماعي في تحس

 

 دور الضمان االجتماعي في تحسين النتائج الصحية  4.1.1
من وفيات األمهات واألطفال دون سن   ا في الحدّ ا ملحوظ  تقدم   أفريقياوشمال منطقة الشرق األوسط  في  عّدة ما أحرزت بلدانفي 

تفشي األمراض.  ب   بشكل خاص  المتضّررة من النزاعاتالبلدان    هذا وتتأثربالنتائج الصحية.    المستمر يضرّ   النزاع  ما زال   الخامسة،
الشرق األوسط    البلدان في منطقةبعض    تعانيو   60.ن تفشي شلل األطفال والكوليراسوريا واليم  كّل من  شهد  المثال،فعلى سبيل  

ض إمكانية الحصول حتى على األشكال األساسية للرعاية الصحية. ما يقوّ   .لصحيةا  البنى التحتيةنقص في    من  أفريقياوشمال  
ا  ووفق    61. الرعاية الصحيةالحصول على    زاد من صعوبةما    ،االجتماعية  البنى التحتيةإلى تدمير    النزاعى  أدّ   ،باإلضافة إلى ذلك

ما يكفي لتحسين الخدمات ب   تقوم "حكومتهم ال    من المواطنين على أنّ   ٪60وافق    ،2014تر العربي لعام  ي البارومستطالع  ال
  تر العربي لعامي الباروم، يستند إلى استطالع  موضوعي حديث حول الرعاية الصحية  تقرير  أظهر  ،كذلكالصحية األساسية".  

وأظهر  .  2006/07في    ميتر العربي باستطالعاتهبدأ البارو أن  منذ    ىالحكومة قد تّدن رضا المواطنين عن أداء  أّن    ، 2019
ا ا،  لفساد في قطاع الرعاية الصحيةأّن مدركات ا  التقرير أيض  رشوة "ضروري الدفع    من المواطنين إلى أنّ   ٪51  أشارإذ    واسعة جد 

في توفير خدمات الرعاية الصحية   الستثمارا وفي حين أنّ  62خدمات رعاية صحية أفضل. للغاية" أو "ضروري" للحصول على  
توفير دخل إضافي لدفع من خالل  ي للتحديات الصحية  ضمان االجتماعي على التصدّ أن يساعد ال  يمكن  ،ضروري   المناسبة

في  ان المناطق الريفية. و سكّ إلى  بالنسبة    ةخاّص ،  ا ما تكون مرتفعةالتي غالب    النقل،تكاليف العالج الالزم ولتغطية تكاليف  
 أفريقيا وشمال  من اإلنفاق الصحي في منطقة الشرق األوسط    ٪26.9  على الصحة  من األموال الخاّصة  نفاقاإلشّكل    ،الواقع

  في االعتبار حصر ا   والمتوسط المنخفض الدخل ذاتالبلدان أخذ  عند بكثيرأعلى مستويات ه النسبة  هذ  وتبلغ ،2018عام الفي 
يمكن للضمان االجتماعي    الصحية،الحصول على خدمات الرعاية    تعيقالحواجز المالية التي    تذليل  من خالل  63(. ٪ 41.3)

النتائج  اأن يس الحدّ   الصحية،هم في تحسين  الوفيات  الحاّدةمن األمراض    مثل  غياب   ينعكس  ،وبالتالي.  المتزايدة  ومعدالت 
تشير النتائج    المثال،على سبيل  ه.  ونموّ   البلدعلى إنتاجية    بشكل سلبير  ا يؤثّ م  الصحة،ضار على    بشكلالحماية االجتماعية  

بزيادة بنسبة    ارتبط  1998  العام  لمعاشات التقاعدية فيالخسائر في معاشات التقاعد عقب انهيار نظام ا   روسيا إلى أنّ ب   الخاصة 
 64.في معدل الوفيات بين كبار السن 5٪

النتائج الصحية    تشير إلى  بارزةة  أدلّ   تتوّفرو  المثال.  للمستفيديناآلثار اإليجابية للضمان االجتماعي على   قام   ، فعلى سبيل 
ر لهم إمكانية الحصول على مجموعة  وفّ ي تأمين صحي  بتسجيل المستفيدين للحصول على    الفلسطيني للتحويالت النقدية  لبرنامجا

قين،  الخدمات )مثل دعم المعوّ   بعض  ثغرات في تغطيةى ولو وجدت التقييمات  حتّ   الضرورية،من العالجات والعمليات الجراحية  

 
 (. 2010(؛ أرو وآخرون )2018يامي وآخرون ) 59
 (. 2017اليونيسيف ) 60
 SIDA  (2019 .)الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  61
 (. 2019توماس ) 62
من   63 مأخوذ  العالمية"،  التنمية  "مؤشرات  الدولي  البنك  بيانات  قاعدة  source/world/https://databank.worldbank.org-المصدر: 

indicators-development . 
 (.2004جينسين وريتشر ) 64
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  كبير في   ية إلى ارتفاعوتشير البيانات الكمّ   65وما إلى ذلك(.   المرتفعة،تكاليف الوصفات الطبية  و دة،  وعالجات أمراض محدّ 
  ٪ 72مقابل    ٪83)  يني للتحويالت النقديةالبرنامج الفلسط  المستفيدة منل تغطية التأمين الصحي بين األطفال في األسر  معدّ 

ا بشكل أكبر لألطفال.كما أ،  ة(في غزّ  التأمين  الحائزة على تغطية  األسر    وفي حين ُطلب من  صبح العالج الطبي والدواء متاح 
البرنامج الفلسطيني للتحويالت  إمكانية الحصول على تحويل دخل من    ذاتاألسر    كانت  الدواء،مقابل    السداد التشاركيالصحي  

البرنامج الوطني إلعانة   يوّفر، البرنامج الفلسطيني للتحويالت النقدية وعلى غرار 66مل هذه التكاليف.أكثر قدرة على تح النقدية
ة  إمكانية الحصول على الرعاية الصحية األساسية في المؤسسات الطبية العامّ   المستفيدة منهألسر  ل  في تونس   العائالت المعوزة

تستند التي  ،  غير الشّفافة  الستهداف الفقر  محدودة بسبب آليته هذا البرنامجآثار    ن أنّ . ومع ذلك، تبيّ بكلفة أقلا أو  إما مجانَ 
البرنامج  إلى أّن آلية االختيار الخاصة ب ا  ما سبق، ونظر  لى  إباإلضافة    قليمية.إلجان محلية و من قبل    غير موضوعيإلى تقييم  

من  فتمّكن المستفيدون    ، األردنفي  أّما    67. المحّددة  الكوتا  بلوغبمجرد    أخرى   مؤهلة  اأسر    فإنه يستثني   ،نظام الكوتاستند إلى  ت 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون متها  التحويالت النقدية اإلنسانية التي قدّ بفضل  ا  تكاليف العالج أو الدواء جزئي    تغطية

استدامة  غير أنّ  68ن بعضهم من استخدام التحويالت للحصول على قرض لتغطية نفقات الرعاية الصحية.، بينما تمكّ الالجئين
ن ل. وكما تبيّ ا على الدعم اإلنساني القصير األجن حالي  ي الالجئ معظم  يعتمد    استمرار الدعم، حيث  متوّقفة على   التحويالتآثار  
 نفسها. البرامج ومدى كفاية الكّليةالتغطية حسب نطاق د ب نطاق التأثيرات يتحدّ  فإنّ  الحاالت،هذه 

التقييمات   بّينتفقد  ن النتائج الصحية.  بتحسّ   مرتبطالدخل    ت ي تحويالتلقّ   أنحاء العالم أنّ   مختلف  منوقد أظهرت دراسات كثيرة  
من خالل تجارب   آسيا،وجنوب شرق    ن يتي ميرك واأل  أفريقياا من التحويالت النقدية غير المشروطة في  نوع    17التي أجريت على  

الثالثة   إلى األسبوعين    فترة  أي مرض فيب صابة  اإلا في احتمال "جد    انخفاض كبيرت إلى  تحويالت الدخل أدّ   رقابية عشوائية، أنّ 
التغذية، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية،  االجتماعي إلى تحسين المعاشى أدّ  الصين،وفي  69". الماضيةأشهر 
الترفيهية وعن تحسنفضال   المستفيدون عن زيادة في األنشطة  وضعهم    نظرتهم إلى   عن زيادة الرعاية غير الرسمية. وأبلغ 

 70فترة ثالث سنوات.في خالل ل الوفيات بست نقاط مئوية في خفض معدّ  ساهمالبرنامج  أنّ  هانفسر الدراسة االقتصادي. وتقدّ 
أدّ وفي سوازيال تحمّ   منحت  ند،  القدرة على  تحسين  إلى  أفاد  الشيخوخة  للمسنين، حيث  الصحية  الرعاية  تكاليف  من   ٪75ل 

ل التكاليف ل تكاليف الرعاية الصحية، في حين لم يتمكنوا من تحمّ أكثر قدرة على تحمّ أصبحوا  هم  أنّ ب  استطالع  علىالمجيبين  
السابق السنوات  الحصول على  الصحية خالل  قبل  إلى  .  االجتماعيمعاش  الة  المجيبين    ٪ 25أفاد    ذلك،باإلضافة    على من 

متلقي  أحد    ّنهم يعيشون معألن على إنفاق المزيد على الرعاية الصحية  ي هم قادر أنّ االجتماعي ب المعاش    واالذين لم يتلق   االستطالع
 71.المعاش
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 ي و تماعي على األمن الغذائي والتغذآثار الضمان االج 4.1.2
الغذائي  يشكّ  األمن  انعدام  األوسط    ي و والتغذل  الشرق  منطقة  التقدّ ي تع  التي  رئيسية المسائل  ال  إحدى   أفريقياوشمال  في  م ق 

تحديات أمام الحصول على الغذاء  في المياه    الحادّ   شحّ لجاف وال األراضي الصالحة للزراعة والمناخ اندرة    وتشّكلاالقتصادي.  
 بين بلد وآخر فيا  ا كبير  الحالة تختلف اختالف    . وفي حين أنّ أفريقياوشمال  ي في بلدان منطقة الشرق األوسط  الكافي والمغذّ 

  متعّلقة  أساسيةتحديات    من البلدان  الكثير  يشهد  72واالقتصادية،المنطقة بسبب االختالفات في الظروف الجغرافية والسياسية  
ة للدخل واالفتقار إلى النمو االقتصادي الشامل في المنطقة  محدودية الفرص المدرّ   أنّ   همن الجدير ذكر . و والتغذوي   الغذائياألمن  ب 

م الذي إلى ارتفاع التضخّ   من الدول  الكثيرى عدم االستقرار االقتصادي في  وأدّ   73ا في األسواق.توافر األغذية عموم  يؤثران على  
في بعض    بشكل أكبر  العمالت  ضعافإإلى    19-كوفيد  جائحة  تأدّ ل التكاليف الغذائية، في حين  ر على القدرة على تحمّ أثّ 

األزمات    خضمّ في    بشّدة  األمن الغذائي تدهور  ا إلى أنّ حيث خلصت دراسة أجريت مؤخر    ،قصوى ل لبنان حالة  البلدان. ويمثّ 
  ، كما أشار ، أبلغت تسع أسر عن تناولها أقل من وجبتين في اليومها االستطالعشملأسرة  16 . ومن بين كلّ في البلد المتفاقمة

معظم األسر عن انخفاض في الدخل واضطرت  أبلغت    ،وفي الواقعوجبات.  المستجيبين إلى أّنهم يفّوتون    من  ٪70أكثر من  
ا، كان األمن الغذائي  19-كوفيدأزمة  وقبل    74ادة ديونها لشراء الغذاء. إلى زي  وقائمة منذ زمن ا  مسألة حساسة سياسي    يشّكل أساس 
شمال  بعيد   حيث    أفريقيافي  الخصوص،  وجه  أسعار  تضخّ   ساهمعلى  الغذائيةم  االضطرابات    قيام  في  السلع  من  موجات 

في    أخرى،عوامل    إلى جانب   الدخل،الفقر وانعدام أمن    معدلعن ارتفاع    الناتجانعدام األمن الغذائي    أسهماالجتماعية. وقد  
 75د للقمح في العالم.أكبر مستورِ  تعدّ  علم ا أّن مصر ،2017و 2011م االستقرار السياسي في مصر بين عامي اعدان 

الغذائي والتغذ  النزاع  ساهم انتشار انعدام األمن  وشمال في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط    ي و وعدم االستقرار في زيادة 
وشمال  بلدان الشرق األوسط    االقتصادية. وتعدّ -واألزمة االجتماعية  19-كوفيد  جائحة  تفاقمت هذه المشكلة نتيجةقد  و   ،أفريقيا
من بين أكثر البلدان التي تعاني من انعدام األمن الغذائي   واليمن،بما فيها سوريا والسودان    داخلية،  نزاعاتالتي تشهد    أفريقيا

إمكانية   تصّعب  19-كوفيدجائحة    فضال  عن أنّ   ،التوريدل سالسل  األمنية على إنتاج األغذية وتعطّ   النزاعاتر  في العالم. وتؤثّ 
إلى   ذلك    التوزيع،وقنوات    ةالغذائي   المؤن الوصول  إ  جزئي اويعود  التدابير  إلى  الحدود  أدّ ت غالق  ر  فّ تو في    صعوبة  إلى  تي 

يشّكل ف. أفريقياوشمال الداخلي والخارجي إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي في منطقة الشرق األوسط  النزوحى وقد أدّ  76األغذية.
في حين يواجه الالجئون   واألردن،البلدان المضيفة مثل لبنان    في لقلق بشأن األمن الغذائي  مصدر ا ل  لفترات طويلةوجود الالجئين  

 77األمن الغذائي.  ا فيحاد   ا السوريون في تركيا انعدام  

 

 األمن الغذائي 
متوسط وأن دخل منخفض و ب الضمان االجتماعي الجيدة التصميم والتنفيذ أن تجعل الغذاء في متناول من يعيشون    ألنظمةيمكن  

فريق الخبراء الرفيع  لا  . ووفق  بدخل الحد األدنىمن خالل تزويد األفراد واألسر    ،م األسعارل إلى أدنى حد من آثار تضخّ تقلّ 
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منصوص  للحماية االجتماعية  ا شامال  م نظام  جميع البلدان أن تصمّ يتوّجب على    ،ي و المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذ
أن زيادة الدخل بنسبة    ر فريق الخبراءويقدّ   78منتجة وصحية.حياة    الحصول على  في  فرد  إلتاحة الفرصة لكلّ   هذا وتنفّ قانون    عليه
من   لذلك،  79زيادة السعرات الحرارية المتاحة لالستهالك.   وذلك بفعل  ،٪5بنسبة  ن األمن الغذائي لألسر  حسّ ي يمكن أن    10٪

 جودة عالية   يذ  غذاءل تكاليف  الناس سيتمكنون من تحمّ   إيجابي على التغذية ألنّ   بشكلتحسين أمن الدخل يؤثر    البديهي أنّ 
 .بشكل منتظم

الواقع العالم و   تبّين،  في  أنحاء  الواردة من جميع  الشرق األوسط  من  األدلة  الحصول على    أنّ   أفريقياوشمال  منطقة  إمكانية 
  ، انعدام األمن الغذائي من زيادة استهالكها الغذائيلتي كانت تعاني في السابق من  ان األسر  تمكّ   وقابلة للتنبؤتحويالت منتظمة  

في  إلى األسر في مصر إلى زيادة    "تكافل"ت تحويالت برنامج  أدّ   المثال،فعلى سبيل    الوجبات الغذائية.  تواتر  زيادة  عن  فضال  
يقّدم  الذي    ،النقدي اللبنانياالتحاد  بفضل  و   80. ٪.98و  ٪8.3بنسبة تتراوح بين  مستفيدين  دى ال االستهالك الشهري لألغذية ل

على المواد  ن  ي المستفيد  ازداد إنفاق  ،اختبار مصادر الدخل البديلةمن خالل    المحّددة،السوريين    نالالجئي سر  أل  ةشهري   تحويالت
ن من  و المستفيد  من المستبعد أن يقوم  أصبح  المكسيك،في    مماثل،وعلى نحو    81.مقارنة بما كان عليه  ٪32بنسبة    الغذائية

لشراء  الالزم  المال    شحّ بسبب    اإلطالق،على    وجبةأّي    عدم تناولب أو    واحد،وجبة ليوم  بتفويت    لالشام  االجتماعيعاش  الم
ذاء  على الغ  االجتماعيمن المعاش    ٪ 25  حوالىإنفاق    إلى جيبون  ست الم  أشار  ،وباإلجمالفي األشهر الثالثة السابقة.    الغذاء

 83الوجبات.   استهالكتواتر  ند بزيادة  وسوازيال   أفريقيافي جنوب    الشيخوخةوارتبطت معاشات    82.لالستطالعخالل األسبوع السابق  

 

 ع الغذائي التنوّ 
ا  هم التحويالت االجتماعية  ايمكن أن تس ع الغذائي. على سبيل أكثر من خالل زيادة التنوّ   اعتماد أنظمة غذاء مغّذية  فيأيض 

في مصر    " تكافل"برنامج    قّدمهاالتحويالت التي    مّكنت  الغذائي،التنوع  على  أي تأثير ذي أهمية إحصائية    ُيرَصدوفيما    المثال،
األسر المستفيدة من شراء   للتحويالت النقديةالبرنامج الفلسطيني  مّكن    كذلك،  84المستفيدين من شراء المزيد من الفاكهة واللحوم.

والفواكه   والدجاج  تغذيةحّسن  و   والخضروات،اللحوم  برنامج  و   85لألطفال.   وضع  من  المستفيدون  هارا"شهد  في    "بانكيلوارغا 
ى  أدّ   الصين،وفي    86. المغذيةوجبات  ال  همتناول  زيادةأّدى إلى  ما    الشهري،استهالكهم    معّدلفي    ٪10إندونيسيا زيادة بنسبة  

الذين   الريفيةفي المناطق  المستفيدين  األغذية الغنية بالبروتين إلى حد كبير بين    علىصول  ح ن الاالجتماعي إلى تحسي   المعاش
ما يستخدم المستفيدون من المعاش االجتماعي   عادة    ليسوتو،وفي    87في السابق.   شراء غير الخضروات  منهم  الكثيرلم يكن بوسع  

  معاش الشيخوخة   ع الفي استطجيبين  ست من الم  ٪61  تشير إحدى الدراسات إلى أنّ و   .بالبروتينلشراء غذاء غني    هذا المبلغ
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 (.2018بريسينجر وآخرون ) 80
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 (. 2011غيال وآخرون )أ  82
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متلقي  من    ٪ 72كما أّن  ،  ا من البروتينات والسكرأساس   هذا األخير  ، ويتألفلشراء طعام إضافي لهم وألسرهماستخدموا المعاش  
 88.ينفقون أكثر على اللحوم المعاش

 

 نتائج التغذية 

الفشل في  على  تكلفة عالية    فتترّتبالطفولة.    مرحلة يعتبر من الضروري معالجة النتائج الغذائية والتغذوية الضارة، ال سّيما في  
، حيث تعتبر األيام األلف  ام األطفال مصدر قلق كبير  تقزُّ   عدّ . يُ المراحل األولى من نمّوهمزيادة الدعم لألطفال الصغار خالل  

سوق  في الوصول إلى  المستقبلية في التعليم و   هم، مّما يؤثر على فرصوالذهنياألولى من حياة الطفل حاسمة للنمو البدني  
ر إحدى الدراسات  من خالل العمل وتوليد الدخل. وتقدِّ   مواقتصاده  معلى المساهمة في مجتمعه  م وبالتالي على قدرتهالعمل،  

كبالغين مما لو كانوا قد    مئةفي ال  26بنسبة  دخلصا أدنى  من المرجح أن يكسبوا    التقزُّم العالمية أن األطفال الذين يعانون من  
مكن أن يؤدي هذا االنخفاض في اإلنتاجية والدخل بين القوى العاملة، بسبب نقص االستثمار  يو   89حّققوا إمكانات نموهم الكاملة.

البلدان حالي ا على   تنفقه بعض  الذي  المبلغ  تبلغ ضعف  المحلي اإلجمالي  الناتج  في  إلى خسارة  المبكرة،  الطفولة  تنمية  في 
الغذاء خالل مرحلة الطفولة    90الصحة. المبكرة، شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال  وبسبب ضعف فرص الحصول على 

معداللت سوء التغذية في  فنقص التغذية بين األطفال.   وفي شيوعزيادة في عدد األطفال الذين يعانون من نقص التغذية  أفريقيا
على سبيل   91ألمهات.دى اوالسمنة لزيادة الوزن  ب   العاليةمستويات تقزم    إذ تقترن مثيرة للقلق،    أفريقيابلدان الشرق األوسط وشمال  

األمهات سائد في واحد  زيادة الوزن لدى  المثال، وجدت إحدى الدراسات في تونس أن العبء المزدوج لفقر الدم لدى األطفال و 
شاكل أن التقزم وزيادة الوزن هما من مشكلتان حاّدتان من م  تبّينعالوة على ذلك،    92.هاتمن كل أربعة أزواج من األطفال واألم

ا إلى بيانات من    تسّببسوء التغذية التي   ا بين األطفال. واستناد  والدراسة    ةوالصحي   ةالديموغرافي   الدراسة االستقصائيةعبئ ا مزدوج 
األطفال    لدى، بلغ انتشار التقزم وزيادة الوزن وتزامن حدوثهما  2013-2003المؤشرات بين    ةمتعددال  ةالعنقودي   االستقصائية

 93على التوالي.  مئةفي ال 4.3و مئةفي ال 10و مئةفي ال 24شهر ا(  59- 6) أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال 

التغذية بين األطفال، بما في ذلك تقزم األطفال. مؤشرات    عبر تجسين  هاّمة  االستثمارات في الضمان االجتماعي آثار  ا  قد تحمل
بشكل  زيادة طول األطفال  ، يؤدي تلقي منحة دعم الطفل في وقت مبكر من الحياة إلى  أفريقياعلى سبيل المثال، في جنوب  

عالوة على ذلك، فإن تحويالت الضمان   94. تهممن حيا  ةالحق   مرحلةاألطفال في    يزداد دخلكبير، وبالتالي، من المرجح أن  
  بشكل  أفريقيامعاش الشيخوخة في جنوب  فيؤثر  االجتماعي األخرى ألفراد األسرة البالغين لها تأثير على النتائج بين األطفال.  

 لدى بير  أي تأثير ك  ظ ُيالحَ يعشن مع متلقية للمعاش. ومع ذلك، لم    لدى الفتيات اللواتي  نسبة الطول إلى السنّ إيجابي على  
  تحديد أثر قد يلعب دور ا في    -وخاصة النوع االجتماعي لمتلقي التحويل    -المتلقين الذكور، ما يشير إلى أن النوع االجتماعي  

 Familias enفي كولومبيا، أدت التحويالت المدفوعة من خالل برنامج  و   95(. 2  المرّبعالتحويالت في ظروف معينة )انظر  
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Acción    شهر ا، وهو ما يعادل   24الـأطفال دون سن  دى  لزيادة في نسبة الطول إلى السّن    إلى  في العمل()برنامج العائالت
أن يكون الطفل   خفض احتمالإلى    "تكافل"في مصر، أدى برنامج  و   96شهر ا.   12سم لطفل يبلغ من العمر    0.43زيادة قدرها  

لذا،    97أي آثار على تقزم األطفال.   رصدنقطة مئوية، على الرغم من عدم    3.7بـدون سن الخامسة قد عولج من سوء التغذية  
في البلدان المنخفضة والمتوسطة  ف.  أذا كانت التحويالت كافية وقابلة للتنبؤ  معالجة التقزمُّ تساهم البرامج في  من المرجح أن  

التي تنطوي على تحويالت أعلى التي ُتدفع على مدى فترات أطول و   -ى العالم، أحدثت معاشات الشيخوخة  الدخل على مستو 
 على تغذية األطفال، حيث غالب ا ما يعطي األجداد األولوية لإلنفاق على األطفال الصغار.األوسع التأثيرات  -قيمة 

 

 الضمان االجتماعي أنظمة في تصميم   النوع االجتماعياعتبارات  : 2 المرّبع

مع االفتراض    ،األسرة إلى رب األسرة  منافعع  دفَ تُ عادة  ما  ف.  المتعلقة بالنوع االجتماعيالضمان االجتماعي على النتائج    منافع تصميم  يؤثر  
بفرص غير متكافئة للحصول  غالب ا  النساء    تحظى،  الحقيقةفي    ولكن  تقاسمها بالتساوي داخل األسرة.يجري  و   ُتجمَّعأّن الموارد    ضمن ا

،  لضمان سداد التحويالت إلى النساء بشكل صريح    األسرّيةمن برامج التحويالت    الكثير، تم تصميم  لهذا الواقععلى دخل األسرة. وإدراك ا  
أداتو وآخرون،  ، مثال  نظر،  احتياجات األطفال )ا التحويل لتلبيةإنفاقه  تشجيعهّن على  مع    ،بهدف منحهن قدر ا أكبر من االستقالل المالي

 (.2016؛ ناتالي وآخرون، 2000
،  صالح النساء.  لكي تصّب بشكل متعّمد في    األسرّيةلتحويالت  اتصميم  عند  ومع ذلك، يجب توخي الحذر   يمكن أن يعزز هذا  فمثال 

تجعل التحويالت النقدية المشروطة، التي غالب ا ما ُتدفع للنساء اللواتي يعتنين  و الدور التقليدي والنمطي للمرأة كمقدمة للرعاية.  التصميم  
المجتمعية.    اللقاءات   المشاركة في العيادات الصحية أو  إلى  حضور  ال بالسلوك، مثل    ة تحويل الدخل مشروطالحصول على  باألطفال، أهلية  
مع أّن هذه    – الوصول إلى الخدمات العامة    ة مسؤولي  تحميل النساء مباشرة تحويالت النقدية المشروطة النتقادات بسبب  وقد تعرضت ال

  يفقدون ينبغي أن تكون من اختصاص الدولة. وبالتالي، فإن التحويالت النقدية المشروطة تفرض تكاليف على المستفيدين، الذين    األخيرة 
الخدمات    عندما ال تتوّفرمسؤوليات الرعاية أو العمل األخرى، أو    مع  تضاربهالغاية تلبية الشروط بسبب  عندما يكون من الصعب ل   دخلهم

 (.2007العامة ببساطة )انظر مولينو، 
ضمان  أنظمة  مخاطر دورة الحياة، مثل معاش الشيخوخة، هي طريقة أبسط لتصميم  الرامية إلى التعامل مع  الفردية    وعليه، فإّن المنافع 

 تجّنب التحّديات المذكورة أعاله.تو  اعتبارات النوع االجتماعيراعي ت اجتماعي 

 

 منظور بدال  من    النظام بأكمله،على مستوى    اعتماد منظور شاملاألدلة على آثار الحماية االجتماعية، من المهم    مراجعةعند  
ما يسمى بآثار "التوازن العام" للحماية االجتماعية، وال سيما   متزايدةأدبيات  تتناول  على سبيل المثال،  .  بالبرنامج وحدهخاصة  

"الرعاية المرحلية  . فعلى سبيل المثال، أدى برنامج  الضّيقة  الفقر  استهداف  برامج إمكانية حدوث عوامل خارجية سلبية ناجمة عن  
الفلبينية"لألس خفض  ( Pantawid Pamilyang Pilipino)  رة  إلى  الفقر،  يستهدف  مشروط  نقدي  تحويل  عبارة عن  وهو   ،

نظر ا  ولكن. المستفيدةاألسر  لدىشهر ا  36تسع نقاط مئوية بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وب معدالت التقزم 
نقطة مئوية بين األطفال الذين لم   11اد التقزم في الواقع بمعدل دز اشد فقر ا فقط، أن البرنامج مصمم الستهداف األطفال األإلى 

الغنية بالبروتين، خاصة في القرى التي تضم نسبة   األغذيةاالرتفاع غير المتوقع في أسعار    وُيعزى ذلك إلى   98يتلقوا التحويل. 
لم يكونوا أكثر غير المتلقين    إال أنّ مزيد من البروتين ألطفالهم.  توفير الألنهم أعطوا األولوية لالبرنامج،  أعلى من المستفيدين من  

 
 أي تأثير على الحالة التغذوية لألطفال األكبر سن ا.  رصد: ومع ذلك، لم يتم مالحظة(. 2010أتاناسيو وآخرون ) 96
 (.2018خرون )بريسينجر وآ 97
 (. 2021فيلمر وآخرون. ) 98



 الضمان االجتماعي على االستهالك الفردي واألسري   آثار     4
 

 

انخفض   فضال  عن ذلك،.  البرنامج  في  العالية  االستثناءوأخطاء    ةاالستهداف غير الدقيق، مما يكشف آلية  المستفيدين  ثراء  من
اذلك    ويعودالخدمات الصحية الرسمية بين األسر غير المستفيدة،    معدل اللجوء إلى  التكاليف الصحية الناتجة    ازديادإلى    أيض 

ه أن تصميم شامل، من شأن عبر اعتماد  إلى أّنه يمكن تجّنب اآلثار غير المباشرة السلبية    معّدو الدراسة يخلص  و .  البرنامجعن  
 99. تؤهلهم االستفادة من البرنامججميع األسر التي لديها أطفال في سن على فائدة بال يعود

 

 الضمان االجتماعي على النتائج التعليمية  آثار 4.1.3

قوة عاملة أكثر مهارة وإنتاجية، بدء ا بتحسين فرص حصول األطفال    إنشاءيمكن أن تسهم تحويالت الضمان االجتماعي في  
من الحواجز المالية التي تؤثر سلب ا على نتائج تعلم األطفال. وعادة  ما ينطوي الحصول   الكثيرألسر  ا  فقد تواجهعلى التعليم.  

المسافات الطويلة   بما في ذلك  للعائالت،  تكاليف خفّية  التعليم على  اللوازم المدرسية، إلللوصول  على  ى المدرسة، وتكاليف 
بديلة   تكلفة فرصةيشّكل  إرسال األطفال إلى المدرسة  أّن    األسر التي تعيش على دخل منخفض  كذلك، قد تعتبرالرسوم.    وغيرها

(opportunity cost،)  ة تشير األدلو في توليد الدخل من خالل العمل ضرورية لبقاء أسرهم.    ة األطفالعندما تكون مساهم
وقد يكون األطفال الذين يعيشون  100الدولية إلى أن انخفاض الدخل يرتبط بزيادة احتمال حدوث تحديات سلوكية لدى األطفال.

حتى عندما يذهب و   101ا على نمو الدماغ. يؤثر سلب    قدفي أسر منخفضة الدخل أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب واإلجهاد، مما 
اتية للتعلم، مما قد يضر بنمو ؤ منزلية م  توفيراألطفال إلى المدرسة، قد تجد األسر ذات الدخل المنخفض صعوبة في خلق  

 ل. طفااأل

ا في تحسين االلتحاق بالتعليم  على ّر السنين  أحرزت بلدان المنطقة   محو األمّية. وعلى وجه الخصوص، أحرزت  و تقدم ا جيد 
على سبيل المثال،    102المنطقة تقدم ا كبير ا نحو تحسين التحصيل العلمي للفتيات ومعدالت إلمام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة. 

  89التعليم الثانوي من    لم يصلن إلى مرحلةاتي  و ما فوق واللو عام ا    25سبة النساء اللواتي تبلغ أعمارهن  في األردن، انخفضت ن 
  25نسبة النساء اللواتي تبلغ أعمارهن    ازدادت. بعبارة أخرى،  2010عام  الفي    مئةفي ال  31إلى    1980عام  الفي    مئةفي ال
هذه الزيادة ستة    بلغتفي مصر،  و اف في األردن خالل هذه الفترة.  سبعة أضعب ما فوق الحاصالت على تعليم ثانوي  و عام ا  

 103أكثر من أربعة أضعاف في الجزائر وتونس.  كما بلغتأضعاف، 

في    ةواالقتصادي   ةاالجتماعي   الحركةحواجز أمام    يقيمومع ذلك، ال تزال الفرص التعليمية المحدودة تشّكل تحدي ا للكثيرين، مّما  
ا من  أفريقيافي حين أّن األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال فالمنطقة.  في   ةالمدرسب  االلتحاقيحققون معدالت عالية جد 

الدراسات االستقصائية  من    المستخلصةبشكل كبير في المرحلة الثانوية. ووفق ا للتقديرات  تنخفض هذه المعدالت  بتدائية،  المرحلة اال
٪ من األطفال في 12، فإّن  2018-2013الصحية بين  الديموغرافية و دة المؤشرات والدراسات االستقصائية  العنقودية المتعد
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ويتخلف    104٪ في المرحلة الثانوية العليا. 29إلى    وترتفع هذه النسبةالتعليم الثانوي،  المرحلة األولى من  المنطقة يتغيبون عن  
  الشريحة الخمسيةمن األطفال في    ٪22فما نسبته  كبير عن أقرانهم.  األطفال الذين يعيشون في أسر منخفضة الدخل بشكل  

المرحلة  بين األطفال في  ٪  45، وترتفع النسبة إلى  يتغيبون عن المرحلة األولى من التعليم الثانوي لرعاية االجتماعية  الدنيا لجهة ا
في بعض دول    الفتيات حظوظ  ، ال تزال  المتعلقة بالنوع االجتماعيوعلى الرغم من التحسينات في النتائج    105. الثانوية العليا

الثانوية. فعلى سبيل المثال، في العراق واليمن، يقّدر أن    بالمدرسةاللتحاق  أدنى لجهة ا  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
من   مئةفي ال  28و  مئةفي ال  35، على التوالي(، مقارنة  بـمئةفي ال  54و  46نصف الفتيات خارج المدرسة الثانوية )  حوالى
 106، على التوالي. الفتيان

يمكن لتحويالت الضمان االجتماعي المنتظمة والتي يمكن التنبؤ بها أن تقلل بشكل كبير من الحواجز المالية التي تمنع األطفال 
مجموعة واسعة من األدبيات التي   فتتوّفر، وتحقيق النتائج التعليمية المرجّوة، والحد من عمالة األطفال. االلتحاق بالمدارسمن  

بالحد من   تقترن  بالمدارس، والتي غالب ا ما  النقدية على االلتحاق  للتحويالت  عمالة األطفال.   معدالتتوثق اآلثار اإليجابية 
على األطفال للعمل للمساهمة في دخل األسرة، المفروضة  ط  و ن يقلل من الضغيمكن للدخل اإلضافي من الضمان االجتماعي أو 

 مّما يمّكنهم من الذهاب إلى المدرسة.

إلى األسر التي  ت مالية، ُيستمد الكثير من األدلة الموثقة من التحويالت النقدية المشروطة، التي توفر تحويالدول الجنوبفي 
طفال في المدرسة. على سبيل المثال، في المناطق الريفية في تركيا، األ مثل تسجيل    ،شروط ا معينة  تلديها أطفال إذا استوف 

الذين يعيشون في أسر تتلقى تحويالت نقدية  و عام ا    17و  14األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  من المرجح أكثر أن يلتحق    كان
كان األسر المتلقية، الذين  في الفتيانكان التأثير أعلى بين و . المستفيدين مقارنة بغير  مئةفي ال 16.7انوية بنسبة بالمدارس الث 

ال  22.8بنسبة  من المرجح أكثر   يل  مئةفي  بالمدرسة،  ت أن  النوال نفسه  107. المستفيدينمقارنة بغير  حقوا  ، أدى برنامج وعلى 
التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام  المستفيدةفي المغرب إلى زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس بين األسر  "تيسير"
،  تقريب ا النزاع المسلحمتضّررة من مليون أسرة  1.5أتاح التحويل النقدي الطارئ في اليمن، الذي وصل إلى ما و  108عام ا. 15و

 14في بوليفيا، من بين األطفال البالغين من العمر  و   109األساسية وإرسال أطفالهم إلى المدرسة.تلبية احتياجاتهم    للمستفيدين
االلتحاق بالصف الثامن بنسبة خمسة في   تمالحازداد ا،  (Bono Juancito Pinto" )خوانسيتو بينتو"  منحةعام ا الذين يتلقون  

في نيكاراغوا إلى أنه بين األطفال    (Red de Protección Social" )االجتماعيةشبكة الحماية  "  حولأشارت دراسة  و   110.مئةال
  لدى نقطة مئوية    17.7بـااللتحاق بالمدارس    ازداد معدلوالذين لم يكملوا الصف الرابع،    ،عام ا  13و  7الذين تتراوح أعمارهم بين  

ا بنسبة    ورصدت.  المرجعيةالمجموعة    لدىط مئوية  انق  6.8  قدرها  ، مقارنة بزيادةالمستفيدةاألسر   ا انخفاض    4.9الدراسة أيض 
كيلوارغا "برنامج  أي  ، أدى برنامج التحويالت النقدية المشروطة في إندونيسيا،  كذلك  111في عدد األطفال العاملين.  مئةفي ال

 
خالل    104 من  اليونيسف  حصلت عليها  التي  المتاحة  البيانات  إلى  ا  المؤشرات  استناد  المتعددة  العنقودية  االستقصائية  االستقصائية  الدراسات  والدراسات 

 .  /education-https://data.unicef.org/topic/education/secondary ، متاح على:2018 - 2013الديموغرافية والصحية لألعوام 
 المرجع نفسه.  105
 المرجع نفسه.  106
( مالحظة: لم يكن للبرنامج أي تأثير على االلتحاق بالمدارس االبتدائية، حيث ُوجد أن معدالت االلتحاق أعلى بين األسر  2007أحمد وآخرون. )  107

 بهدف زيادة فرصهم في أن يكونوا مؤهلين للبرنامج. أطفالهاالتي ربما سجلت  المتلقيةالمعيشية غير 
 (. 2016) وإمبيغليالورينزون دراسة في  ِبساقتُـ كما ، (2013بن حسين وآخرون ) 108
 (. 2021أياال )دراسة في  اقتُِبس(، كما 2018اليونيسف ) 109
 . (2018كانيالس وآخرون ) 110
 . (2005مالوتشيو وفلوريس ) 111
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بع نقاط مئوية، مقارنة   عام ا بأر   15و  7االلتحاق بالمدارس بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين    رفع معدلإلى    "،هارابان
 112، بعد ست سنوات من تنفيذ البرنامج. المرجعيةبالمجموعة 

التحويل،    لوِحظتفي حين   تتلقى  التي  بين األسر  توّفرآثار إيجابية    على   تأثيرال دليل واضح على    تجدر اإلشارة إلى عدم 
تأثيرات التحويالت النقدية غير المشروطة هي في الواقع مماثلة أو أكثر فعالية    علم ا الظروف نفسها،   بين    مقارنةال  عند أن 

يتطلب من العائالت تسجيل    -المغربي، الذي يوفر تحويال  نقدي ا مشروط ا    "تيسير"برنامج     في الواقع، وجد تقييمف  113. النوَعي ن 
على االلتحاق   شروط، أن التحويل النقدي غير المشروط كان له تأثير أكبر قليال  غير م  انقدي    وتحويال    -في المدرسة    األطفال

 114بالمدارس.

الحواجز الكبيرة التي  لتذليلتعليمية، من المهم أن تكون قيم التحويل كافية ال نتائج تحسين اللكي تساهم الحماية االجتماعية في 
. على سبيل المثال، هذا الرأي  أفريقياتدعم األدلة الواردة من منطقة الشرق األوسط وشمال  و .  الوصول إلى التعليمتحول دون  

في حين وجد أحد التقييمات أن بعض المستفيدين من البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويالت النقدية تمكنوا من استخدام التحويل  
األسر األكثر فقر ا أن قيمة التحويل    ، اعتبرتمع استثناءات قليلةلدفع تكاليف النقل والكتب والزي المدرسي والنفقات األخرى،  

ا بحيث ال يمكن حث األطفال  متدنيةكانت   115على التوقف عن العمل لاللتحاق بالمدرسة.  -وخاصة المراهقين  -جد 

لعبت دور ا   ها أنّ ، إالّ بشكل أساسي  األطفاللدى  نتائج  ال بهدف تحسين    أّن معاشات الشيخوخة ليست مصّممةوعلى الرغم من  
من المرجح أن يعطي كبار السن األولوية لالستثمار في األطفال. على سبيل فجوهري ا في تحسين النتائج التعليمية لألطفال.  

االستثمارات في تعليم األطفال    ازدادت  (،Renta Dignidad)المثال، بين المستفيدين من المعاش االجتماعي الشامل في بوليفيا  
  وساهم   116، في حين كانت الزيادة النسبية أعلى بين الطالب من السكان األصليين والريفيين والطالبات.مئةفي ال  60بنحو  

، حيث  المرجعيةمئوية، مقارنة  بالمجموعة    نقاط  8.4انتشار عمالة األطفال بين األسر المتلقية بمقدار  في الحّد من    البرنامج 
وفي الوقت نفسه، كانت معدالت االلتحاق   األكبر سن ا في األسرة أقل بقليل من سن األهلية للحصول على المعاش.  الفردكان  

وبالمثل، أدى معاش الشيخوخة في البرازيل للعمال الريفيين إلى زيادة    117أعلى بثماني نقاط مئوية.   تلقيةمالبالمدارس بين األسر  
عام ا بالمدارس بنحو عشر نقاط مئوية، فضال  عن انخفاض ساعات العمل    14و  13التحاق الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  

في الصين، أدى نظام المعاشات االجتماعية  و   118. الفتيانتأثير كبير بين    رصد. ومع ذلك، لم يتم  هذه المنافععندما تتلقى المرأة  
بين الفتيات األصغر سن ا، وانخفاض معدالت التسرب من المدرسة بين الفتيات المتأّخر  للعمال الريفيين إلى انخفاض في التعليم  

 119األكبر سن ا. 
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  تحفيز الفرص المدرة للدخل والمزيد من المشاركة المتساوية بين الجنسين في سوق العمل 4.2

قوة عاملة أكثر صحة وإنتاجية إنتاج  يمكن أن يساهم االستثمار في صحة األطفال وتعليمهم من خالل الضمان االجتماعي في  
ا من تحمل المزيد من المخاطر،  ومهارة. وبدوره، فإن الوصول إلى دخل منتظم وقابل للتنبؤ في سن العمل يمّكن الناس أيض 

من التركيز على االحتياجات    أفضل من العمل، واالستثمار في أنشطة ذات عائد أعلى، بدال  مما يسمح لهم باختيار أشكال  
اليد العاملة، من خالل تمكين األفراد واألسر من التغلب    حرية تنّقل، يمكن للضمان االجتماعي أن يعزز  وعليهقصيرة األجل.  ال

 على القيود المالية للمشاركة في االقتصاد المحلي وسوق العمل. 

لمنطقة الشرق األوسط وشمال    من األهداف العاّمةفي سوق العمل    المتساويةمشاركة  تعزيز العمل أفضل و   توفير فرص  ُيعدّ 
، فإّن "مفارقة  وكما ورد في أقسام سابقة من هذا التقرير.  أوسع وأكثر شموال  تحقيق نمو اقتصادي    من  البلدان  لكي تتمّكن  ،أفريقيا

بين التحصيل العلمي والفرص االقتصادية   لعدم التطابقالنمو االقتصادي في المنطقة، نظر ا    تعيق"  اأفريقي الشرق األوسط وشمال  
 حوالىأحد أعلى معدالت البطالة في العالم، حيث يبلغ متوسطها    أفريقياسوق العمل. تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال    في
منهم    مع أّن كثيرين  –عاطلون عن العمل  تقريب ا في الدول العربية  ربع الشباب    كذلك، فإنّ   120من القوى العاملة.  مئةفي ال  11

في   121. من الشريحة الدنيابين البلدان ذات الدخل المتوسط    مئةفي ال  40وترتفع هذه النسبة إلى    - من ذوي المهارات العالية  
عالوة   122البطالة.   يعانون منعات في المنطقة  من خريجي الجام  مئةفي ال  40  حوالىالواقع،  تشير إحدى التقديرات إلى أن  

العمال في االقتصاد غير   توليد دخل غير آمن وغير    وتعتمد،  النظاميعلى ذلك، تعمل نسبة عالية من  للتنبؤعلى  .  قابل 
ال   68  يعمل  متوسط،  وكمعّدل إجمالي     مئةفي  الشرق األوسط وشمال    العّمالمن  العمل غير    أفريقيافي منطقة  في سوق 
في مصر، فاألمان الوظيفي.    انعداممن    مستوى عال  يعاني العمال الشباب الذين ينضمون إلى القوى العاملة من  و   123.النظامي

، ومعظمهم من العمال الزراعيين،  النظاميمن العمال الذين دخلوا مؤخر ا إلى سوق العمل في االقتصاد غير    مئةفي ال  75يعمل  
الذين يعملون في شركات غير مسجلة،   غير   العمل ونظر ا الرتفاع معدل    124لحسابهم الخاص.   الذين يعملون   وأولئكوأولئك 

انعدام األمن الوظيفي، وال يتمتعون بالحماية   أفريقيااألوسط وشمال  ، تواجه نسبة عالية من العمال في منطقة الشرق  النظامي
في    فهم ال يحصلون على المنافعفي أنظمة الضمان االجتماعي، وبالتالي    يشتركوابموجب قوانين العمل، ومن غير المرجح أن  

 أثناء التقاعد أو فترات البطالة أو األمومة/األبوة أو العجز.  ،وقت الحق من حياتهم

ّكل ركود معدالت مشاركة اإلناث في القوى العاملة  مصدر قلق كبير لبلدان المنطقة ويعيق فرص النمو االقتصادي. وعلى  يش
م الالفتالرغم من   ، ال تزال مشاركة القوى العاملة النسائية في لدى النساء  في زيادة التحصيل العلمي ومعدالت محو األمّية  التقدُّ

المناطق األخرى في العالم،  ب   مقارنة،  4  الرسمكما هو مبين في  و   125دنى في العالم.األمن    أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال  
تزيد معدالت مشاركة  بين الجنسين في القوى العاملة، حيث    للتفاوتوالدول العربية من أعلى متوسط    أفريقياشمال    تعاني منطقة
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في حين أن نسبة عالية من الشباب يواجهون البطالة بشكل و   126. نقطة مئوية عن النساء في معظم البلدان  50الرجال بأكثر من  
عام ا في منطقة الشرق    29و  25من بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  فالوضع أسوأ بين النساء.    يبقىعام في المنطقة،  

وفي   127.اإلناثمن المدرسة إلى العمل بمقدار أربعة أضعاف تقريب ا عن    الذكور، يزيد احتمال انتقال  أفريقيااألوسط وشمال  
عام ا يشاركن في القوى   29و  23الدول العربية، تشير التقديرات إلى أن واحدة فقط من كل ثالث نساء تتراوح أعمارهن بين  

 128العاملة في بلدانهن.

  ألن يصبحن عاطالت تين تقريب ا من الرجال  مرّ ب ، فإّن النساء البالغات أكثر عرضة  2020وفق ا لتقرير التنمية البشرية العربية لعام  
من الرجال أكثر    حائزات على تعليم عال  (، بينما من المرجح أن تكون النساء  مئةفي ال  18مقابل    مئةفي ال  33عن العمل )

تناول وجد تقييم  و   129من الرجال(.   مئةفي ال  32من النساء حاصالت على شهادة ثانوية أو جامعية، مقابل    مئةفي ال  40)
أن األطر    -التحصيل العلمي للمرأة  بلدان خطت خطوات كبيرة في  وهي كلها    –لجزائر ومصر واألردن وليبيا والمغرب وتونس  ا

حواجز أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة. على سبيل المثال، ال تضمن قوانين األسرة للمرأة   ُتقيمالتشريعية والمعايير يمكن أن  
أو الطالق،    نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في مجاالت صنع القرار، أو السعي إلى ممارسة مهنة، أو السفر، أو الزواج،

، فإن قوانين "الحماية"، التي تنطبق فقط  كاألسرة، أو الحصول على الميراث أو الوصول إلى الثروة. عالوة على ذل  إعالةأو  
130في قطاعات عمل معينة. تهّن أو مشارك النساء على النساء، تقيد ساعات عمل

 
126  ( الدولية  العمل  منظمة  )2017المصدر:  الدولية  العمل  منظمة  "2018(؛  مواضيعّية(.   على:  ُمتاح".  مقاالت 

.force-gap/labour-women#global-GB/Stories/Employment/barriers-https://www.ilo.org/infostories/en 
 (.2016منظمة العمل الدولية ) 127
 SIDA (2019 .)الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  128
 (.2020جمال وآخرون ) 129
 (. 2017) االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  130

https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/barriers-women#global-gap/labour-force
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 2018عام البين الجنسين )نقاط مئوية( في  والتفاوتحسب الجنس )نسبة مئوية( ب: معدل المشاركة في القوى العاملة  1الرسم

 

 (.2017: منظمة العمل الدولية )المصدر
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وآليات التأمين في التغطية القانونية ألنظمة الضمان   النظامي، ينعكس التمثيل الناقص للمرأة في العمل  5  الرسمكما هو مبين في  
على  لجهة الوصول إلى هذه األنظمة موجود  ي حين أن عدم المساواة بين الجنسين  فاالجتماعي في جميع أنحاء الدول العربية. ف

بين الجنسين في الوصول القانوني إلى الضمان    مستوى للتفاوتأعلى    تشهدالتي  المنطقة    هيالدول العربية    تبقىمستوى العالم،  
  النظامية، ٪( للوصول إلى آليات الضمان االجتماعي  9في سن العمل في الدول العربية بفرص أقل )النساء  تمتع  فت االجتماعي.  

 ٪(. 36مقارنة  بالسكان الذكور في سن العمل )

 

حسب المنطقة  بالنسبة المئوية للسكان في سن العمل المشمولين قانوًنا بأنظمة الضمان االجتماعي الشاملة،  :  5  الرسم
 والجنس 

 
الرابطة  ؛  (SSIالدراسة االستقصائية بشأن الضمان االجتماعي )إلى    ا: منظمة العمل الدولية، قاعدة البيانات العالمية للحماية االجتماعية، استناد  المصدر

االجتماعي للضمان  االجتماعي/(ISSA)  الدولية  العالم؛  (SSA)  إدارة الضمان  أنحاء  االجتماعي في جميع  الضمان  بيانات إحصاءات  ، وبرامج  قاعدة 
 ؛ مصادر وطنية.(ILOSTAT)منظمة العمل الدولية 

من بلدان المنطقة. على سبيل المثال،    الكثيرالتقليدية التي تحصر أنشطة المرأة في المنزل في  النوع االجتماعيعايير متنتشر 
يشكل التقسيم غير المتكافئ لمسؤوليات الرعاية والتصورات السلبية لعمل المرأة خارج المنزل حواجز أمام مشاركتها في سوق  

بأعلى فجوة بين الجنسين من حيث الوقت الذي   أفريقيا، تتمتع منطقة الشرق األوسط وشمال  ومقارنة بدول العالم األخرى العمل.  
 كيفية استثمار   دراسة استقصائية حول، تقدر نتائج  هذا الواقعلتوضيح  و   131مدفوعة األجر. الفي أعمال الرعاية غير  المرأة  تقضيه  

ا الرجال يومي ا.  ساعة يقضيه  1.2يومي ا في رعاية األطفال، مقارنة بـ  ات ساع  3.7  حوالىالنساء يقضين    الوقت في األردن أنّ 
  ات ساع  7.2ما معدله  يقضين  من خالل الجمع بين العمل المدفوع األجر والعمل غير المدفوع األجر، ُيقدر أن النساء في تونس  

 
 (. 2014فيرانت وآخرون ) 131
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مدفوع األجر الواقع الغير    العمل  أن يكون عبء  المرجحومن    132ساعات في اليوم للرجال.   5.9، مقارنة بـفي العمل  في اليوم
 هو عامل مساهم في ركود معدالت مشاركة اإلناث في سوق العمل.   أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال    على عاتق النساء

تعليمها    تتالءم مع مستوى من المرجح أن يؤدي استمرار الحواجز أمام مشاركة المرأة في سوق العمل، ونقص الفرص التي  
أن تساهم زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة  المقابل، من شأن  في  التنمية االقتصادية في المنطقة.    إلى تقويضومهاراتها،  

دولة، أنه إذا شاركت    95مؤشر ا للمساواة بين الجنسين في    15  رصدت وجدت دراسة حديثة،  فقد  اإلنتاجية والنمو.    تعزيز  في
في    26ي أو  أميركتريليون دوالر    28ما يصل إلى  ذلك  النساء في االقتصاد العالمي على قدم المساواة مع الرجال، سيضيف  

اقتصاد الواليات المتحدة   . ويمكن مقارنة هذا النمو بحجم2025عام  المن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي السنوي في    مئةال
 2015.133عام الوالصين مجتمعتين في 

يمكن    كما ،  أفضل كم ا ونوع ا   توفير فرص عمل أكثر ز  أدلة متزايدة على الصعيد العالمي على أن الضمان االجتماعي يحفّ   تتوّفر
م من بعض االفتراضات بأن أن يساهم في تحقيق المزيد من المشاركة المتساوية بين الجنسين في سوق العمل. وعلى الرغ

من الدراسات إلى أن الضمان االجتماعي ليس له، في الواقع، أي تأثير على    الكثيرتحويالت الدخل تثني عن العمل، تشير  
وقد    134التوظيف.  يؤثر علىفي الواليات المتحدة أن ارتفاع التأمين ضد البطالة ال    تبّينخفض العمالة. على سبيل المثال،  

في إيران،  و  135وبرنامج منحة الطفل في ليسوتو. أفريقيانتائج مماثلة من خالل تقييمات منحة دعم األطفال في جنوب  ُرِصَدت
آثار سلبية على   ُترَصد أيّ ثني المتلقين عن العمل، ولكن على العكس من ذلك، لم  ستُ لألسر    تحويالت شاملة  تقديمأن    اعُتِقد

ما لعمل عندالعزيمة على ا  ُتثِبطتحويالت الضمان االجتماعي    ه ثُبت أنّ أن   تجدر اإلشارة إلى  ومع ذلك،  136. المتوفرة  العمالة
 (. 3 المرّبع)انظر تستند إلى اختبار مصادر الدخل 

 

 
 (. 2019) "أوكسفاممنظمة "  132
 (. 2016منظمة العمل الدولية ) دراسة  في  اقتُِبسكما  ،(2015) مركز ماكنزي العالمي لألبحاث 133
 . (2021بون وآخرون ) 134
 . (2008سامسون وآخرون ) ؛2014 ،دايدون وآخرون  135
 . (2017صالحي أصفهاني ومصطفوي دهزوي ) 136



 الضمان االجتماعي على االستهالك الفردي واألسري   آثار     4
 

 

 مصادر الدخل : مثبطات العمل المرتبطة باختبار 3مرّبع ال

ال سيما عندما    ، عن االنضمام إلى القوى العاملة ذلك  يثنيهم    قدمعايير الفقر،    المستفيدون ما أن يستوفي    لبرنامجعندما تتطلب األهلية  
الدراسات أن استهداف    وقد أظهرتالبرنامج.    يقّدمهاالتي    المنافعيكون الدخل من العمل أعلى بشكل هامشي فقط، أو حتى أقل، من  

بعدم    -ومعظمهم من النساء    -الوحيد    العائل   منحةمتلقو  في جزر المالديف، أفاد  فلنساء بشكل خاص.  اعمل    ُيثِبط الفقر يمكن أن  
  تبّينفي جورجيا،  و (.  2021)دروكزا وتران،    البرنامجمن    استثنائهمبسبب الخوف من    ،المدخرات   مراكمةرغبتهم في البحث عن عمل أو  

مقارنة    ،نشاط اقتصاديممارسة أّي    مئوية لعدم نقطة    11إلى    9بـأكثر عرضة      مساعدات اجتماعية موّجهة أن النساء اللواتي يتلقين  
(. عالوة على ذلك، يمكن أن يحّفز استهداف الفقر النساء على البقاء في  2015)كيتس وآخرون،    المستفيدةبالنساء في األسر غير  

ضت العمالة النظامية   انخفوروغواي،  األفي  و .  معايير اختبار مصادر الدخلوغير اآلمنة من أجل تلبية    النظاميةأشكال العمل غير  
  27بما يصل إلى    النظامي، في حين انخفض االلتحاق بالعمل  منافع الطفولة الموّجهة بين النساء اللواتي يتلقين  في المئة    20بنسبة  

اتي  يتلقين  النساء اللو   ينبغي أن تعملفي األرجنتين،  و (.  2011)أمارانتي وآخرون،    المستفيدين، مقارنة بغير  لدى المستفيداتنقطة مئوية  
العمل    الكثير، ما يثني  النظاميفي االقتصاد غير    الطفولة  منافع ؛  2017)غارغانتا وآخرون،    النظاميمن النساء عن دخول سوق 

في األردن،    ةإنسانيت  من بين الالجئين الذين يتلقون تحويال أفاد الكثير من المشاركين في إحدى الدراسات،  (. و 2014فاسكيز وموريزيو،  
في حين أن األهلية للتحويل ليست مرتبطة بالحالة الوظيفية،  و .  تأنهم لم يتقدموا للحصول على تصاريح عمل خوف ا من فقدان التحويال ب

 (. 2018زاغر وآخرون،  -)هاغنتستند إلى معايير االستضعاف    آلية االستهدافإال أنّ 

 

الدخل اإلضافي من خالل تحويال تكاليف يمكن أن يؤدي دعم  ت الضمان االجتماعي إلى تحفيز العمل عن طريق خفض 
وتمكين الناس من الوصول إلى أسواق العمل    -بما في ذلك مسؤوليات الرعاية وتكاليف النقل    -المشاركة في سوق العمل  

ا( أكثر  مئةفي ال  30)من بين أفقر    (Bolsa Famíliaاألسرة )  ةمنحي البرازيل، كان متلقو  فبحرية أكبر. ف للمشاركة    استعداد 
أن األسر التي تتلقى    تبّين،  أفريقيافي جنوب  و   137األسرة.   وتكوينالعمر    ضبط عواملفي العمل أكثر من غير المتلقين، بعد  

من األسر غير المتلقية، في حين  مئةفي ال 12إلى  11معاش الشيخوخة لديها معدالت مشاركة في القوى العاملة أعلى بنسبة 
  أفريقيا كان لتلقي معاش الشيخوخة في جنوب  ،  138.مئةفي ال  15إلى    8أعلى بنسبة تتراوح بين    لديها  لةادالت العمكانت مع

، قدمت 19-كوفيد  تفشي جائحةخالل  ف  139تأثير إيجابي كبير على البحث عن عمل بين أفراد األسرة العاطلين عن العمل.
الضمان االجتماعي.    منافعالعاطلين عن العمل الذين لم يتلقوا بعد    أفريقيا لجميع مواطني جنوب    منافع مؤقتة  أفريقياحكومة جنوب  

المنافع   وتبّين أنّ  بشّدة  هذه  بأكثر من    أّثرت  البحث عن عمل  العمل، حيث زادت من احتمالية  نقطة   25على نشاط سوق 
تقارن ثماني دراسات  ، و لفة لسياسة الضمان االجتماعينتائج دراسة حديثة تحاكي سيناريوهات مخت  6 الرسمويوضح  140مئوية. 
زيادة االستثمار في الحماية    بنغالديش وكولومبيا وكوستاريكا وجورجيا وغانا والهند ورواندا وصربيا. ووجدت الدراسة أن  منحالة  

  ترفع  أن  امن شأنه  -  اسيبشكل أس  من خالل تحويالت الدخل  -من الناتج المحلي اإلجمالي    مئةبنسبة واحد في ال  االجتماعية
 141النساء مقارنة بالرجال. لدىالزيادة أعلى  كانت. وفي معظم البلدان، كلها عدد العاملين في البلدان الثمانية

 
 (. 2008ميديروس وآخرون ) 137
 ( 2004) سامسون وآخرون  138
 . (2006بوسيل وآخرون ) 139
 . (2021تيم كوهلر وهارون بورات ) 140
 (.2021واالتحاد الدولي لنقابات العمال ) مسارات التنميةمنظمة   141
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زيادة االستثمار في الضمان االجتماعي بنسبة ر في عدد األشخاص العاملين نتيجًة لنسبة المئوية التقديرية للتغيّ : ا6رسم  ال
 حسب الجنس بثمانية بلدان، مصنفة دراسات حالة أ جريت في  فيلناتج المحلي اإلجمالي من ا مئةواحد في ال

 
 (.2021واالتحاد الدولي لنقابات العمال ) مسارات التنميةمنظمة    :رالمصد

غالب ا فعلى وجه الخصوص، يمكن أن يساعد الحصول على معاش الشيخوخة في تغطية التكاليف المرتبطة بمسؤوليات الرعاية.  
ما يلعب األجداد دور ا مهم ا في رعاية األطفال، ويمكن أن يغطي الحصول على الضمان االجتماعي تكلفة االنسحاب من القوى 

تايالند، على سبيل المثال، استخدمت النساء المتلقيات لمخصصات الشيخوخة جزء ا من أموالهن في  ف  142العاملة ورعاية أحفادهم.
والمكسيك والفلبين    أفريقياوأظهرت الدراسات في جنوب    143البالغين من العمل في مكان آخر. أوالدهّن    لرعاية أحفادهن لتمكين

 144إرسال تحويالت إلى والديهم المسنين. أن المعاشات االجتماعية تقّلل من حاجة العمال البالغين إلى 

 
 (. 2017موكومان ) 142
 (.2012سوانرادا وويسومبيراما ) 143
 (. 2014رودريغيز وآخرون ) -(؛ ساليناس2017فيدمانوف وآخرون )-(؛ نوكس2004نسن )يج 144
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 الضمان االجتماعي على المجتمعات المحلية  آثار 5
يساهم االستثمار في أمن دخل األفراد واألسر في ضّخ األموال النقدية في المجتمعات المحلية. وبفضل الدخل الذي يحصلون 

الم يصبح  االجتماعي،  الضمان  خالل  الضمان عليه من  منافع  تتجاوز  وعليه،  ومستهلكين.  كمنتجين  دينامية  أكثر  ستفيدون 
االجتماعي اآلثار على األفراد واألسر الذين يتلقون التحويالت، حيث تؤدي اآلثار غير المباشرة في االقتصاد المحلي إلى وجود 

نطاق ا. األوسع  المجتمع  داخل  مباشرين  الركب، من    145مستفيدين غير  خلف  أحد  ترك  وضمان عدم  الشامل  النمو  ولتعزيز 
الضروري تحفيز التنمية المحلية، بما في ذلك األنظمة واألسواق الغذائية. ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة في منطقة الشرق  

لمجتمعات على الزراعة األوسط وشمال أفريقيا، حيث تضّم المجتمعات الريفية بعض أفقر أفراد المجتمع. وتعتمد معظم هذه ا
ونظر ا لمحدودية العمل النظامي في   146  الصغيرة النطاق والزراعة األسرية، التي تّتسم بحساسية شديدة تجاه العوامل المناخية.

القطاع الزراعي، ال تحصل معظم األسر التي تعيش في المجتمعات الريفية على أّي شكل من أشكال الضمان االجتماعي، كما  
انعدام شديد في األمن الغذائي. وإلى جانب السياسات التي تعّزز االبتكار الزراعي والقدرة على الصمود في وجه  تعاني من  

من خالل المخططات الممولة بالضرائب    –  يمكن، من خالل توسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي  147االضطرابات المناخية، 
للتنبؤ يجعلها قادرة على    توفير دخل قابل نائية والمستضعفة في المنطقة،  للمجتمعات المحلية ال  –وغير الخاضعة لالشتراكات  

 .إدارة المخاطر بشكل أفضل وتعزيز الزراعة المحلية التي يمكن أن تحفِّز النمو االقتصادي

 بعيد.  وتبّين عّدة دراسات من جميع أنحاء العالم كيف ُيعاد استثمار دخل الضمان االجتماعي في االقتصاد المحلي إلى حدّ 
، استخدم متلقو المعاش االجتماعي دخلهم من التحويل لشراء الطعام محلي ا، مما يعني زيادة إيجابية  على سبيل المثال، في فيتنام 

في  53 حوالىالشيخوخة إلى أن  منافعفي تايالند، أشارت دراسة عن و  148ن. و ن المحلي و المنتج كمية المنتجات التي يبيعهافي 
منه إلى خارج   فقط  مئةفي ال  17  تتسّرب نسبة، بينما  المحّلي  داخل المجتمع  إنفاقهمن إجمالي الدخل من المعاش يتم    مئةال

  لواليات أن الزيادة في اإلنفاق على الضمان االجتماعي في الهند تؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي  وتبّين 149.المجتمع المحّلي
والية حضرية وريفية. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى    14في    بحسب البيانات المرصودة،  مئةفي ال  3.2و  0.3الهند تتراوح بين  

 150حد كبير بالزيادة في مستويات االستهالك المحلي بسبب تحويالت الدخل.

ا ئ  ُينشحافز ا لريادة األعمال المحلية وفرص العمل، مما    يوّفرمن خالل تعزيز االستهالك، يمكن للضمان االجتماعي أن   اقتصاد 
ديناميّ  المطاف  ةأكثر  نهاية  لم  ف.  في  البرازيل،  العمالة    (Bolsa Famíliaمنحة األسرة )  عي توس   ؤدِّ ي في   النظاميةإلى زيادة 

ارتفع الناتج المحلي  فقد  التداعيات غير المباشرة على غير المستفيدين.    بفضل  حمل آثار ا إيجابية عامةأنه    تبّينفحسب، بل  
ا أن   151فرص عمل.  توفيرا إلى  البرنامج أدى أيض    توسيع، مما يشير إلى أن  مئةفي ال  1.5اإلجمالي المحلي بنسبة   وتبين أيض 

جتماعي عبر ثمانية بلدان منخفضة ومتوسطة  من الناتج المحلي اإلجمالي في الضمان اال  مئةمحاكاة االستثمار بنسبة واحد في ال

 
 (. 2009فنسنت وكول ) 145
 (. 2016ليا )غلورينزون وإمبي 146
 (. 2021بلحاج وسليمان ) 147
 (. 2012) سامسون  148
 (.2014سوانرادا وليتراكول ) 149
 (. 2007جوستينو ) 150
 (. 2021جوانا سيلفا وآخرين )دراسة في  اقتُِبس( كما 2021جيرارد وآخرون. ) 151
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ا  (، تؤدي  6  الرسمالدخل، والتي ثبت أنها تؤدي إلى زيادة عدد العمال )انظر   إلى زيادة في العمالة، مع تأثير مضاعف أيض 
 152. 1.1و  0.1بين 

 في   ستثماراالنسبة الناتج االقتصادي" نتيجة  لزيادة  في  "زيادة    االقتصاد ككل باعتبارهلضمان االجتماعي  ا  تأثيراتيمكن قياس  
ا باسم    ذلكالضمان االجتماعي. ُيعرف   مستوى   هذا التأثير    ويبلغالناتج عن الضمان االجتماعي.  "  المضاعف"األثر المالي  أيض 

ا على الدخل، حيث من المرجح أن ينف  عالي ا قوا التحويل مباشرة في  بشكل خاص عندما تواجه نسبة كبيرة من المستفيدين قيود 
 الضمان االجتماعي  تقييم تأثيراتإلى    أفريقيامن الدراسات في    سلسلة  سعت  153. ما يوّلد بالتالي أثر ا مالي ا مضاعف ا أكبر  األسواق،

  ت التحويال   برامج  بواسطة ضخ النقود في المجتمعات  ل على مستوى االقتصاد المحلي، من خالل تقدير التأثير المحلي المضاعف  
  1طارئ في منطقة دوا الريفية في مالوي أنه لكل تحويل قدره النقدي التحويل ال عند تقييمتبّين . على سبيل المثال، ةاالجتماعي 

  ا نقدي    تحويال  أن    تبّينكينيا،    وفي  154القتصاد اإلقليمي.على ا  2.45إلى    2.02بين  قدره ما  مضاعف    أثري، لوحظ  أميركدوالر  
في منطقتين في إثيوبيا،    2.7.155مضاعف محلي قدره  أثر  أسرة ينتج عنه    10,500دوالر أميركي لـ  1000قيمته  لمرة واحدة  

وأبي-هينتالوهما   بير  أ-واجيرات  كل  مقابل  في    البرنامجمن  إثيوبي  دي،  إنفاقه  تم  االجتماعية  النقدية  للتحويالت  التجريبي 
في زامبيا، كان لبرنامج منحة الطفل  و   156عبر روابط السوق المحلية. إضافي  بير    0.35بير و  1.52االقتصاد المحلي، تم توليد  

ث الذي أجرته منظمة  البح  وبالتماشي مع النتائج السالفة الذكر، أظهر  1.79.157لدخل قدره  على امضاعف إجمالي محتمل  أثر  
جنوب الصحراء، نتيجة لزيادة   أفريقياعبر مجموعة من بلدان  2.4و 1.3تتراوح بين  آثار ا مضاعفة( 2016األغذية والزراعة )

 (. 7 الرسماالستهالك والتجارة والعمالة )انظر 

 

 أفريقيا المحلية المقدرة للتحويالت االجتماعية في   اآلثار المضاعفة :7الرسم 

 

 
 (.2021واالتحاد الدولي لنقابات العمال ) مسارات التنمية  منظمة 152
 ( 2016برينكا وآخرون ) 153
 (. 2008ديفيس وديفي ) 154
 ( 2019إيغر وآخرون ) 155
 (. 2014ين وآخرون )غكا 156
 ( 2014توم وآخرون ) 157
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 (.2016منظمة األغذية والزراعة )المصدر:  

 

ا في تعزيز العطاء الخاص والمشاركة العينية والعمل التطوعي، ما     يعّزز يمكن أن تساعد تحويالت الضمان االجتماعي أيض 
ا بتقاليد    ،أفريقيايبرز هذا المسار بشكل خاص في مناطق مثل منطقة الشرق األوسط وشمال  و آثارها التحفيزية.   التي تتمّيز أساس 

  المرّبع)انظر    والخيري، حيث تدعو منظمات الرعاية الدينية إلى تقديم المساعدات على شكل الزكاة مثال  متعّلقة بالعطاء الخاص  
وينبغي أن يسعى نظام الضمان االجتماعي    158ويقّدر عدد المستفيدين من المنّظمات الخيرية الخاّصة بعشرات اآلالف، (.  4

. في الواقع، في حين جادل البعض بأن المنافع  بكات الدعم المماثلةالشامل إلى تعزيز المشاعر والموارد التي تقوم عليها ش
أن اإلنفاق الخاص يميل إلى    إلىالتاريخية لدول الرفاه المتقدمة    التجارب  تشيرالتبرعات الخاصة،    تحّد منالعامة يمكن أن  

 ن االجتماعي واآلليات التقليدية للمشاركة.بعبارة أخرى، يمكن أن يتعايش الضما  159الزيادة مع زيادة اإلنفاق على الرعاية العامة.

 

  أفريقيا: دور الزكاة في إعادة التوزيع في منطقة الشرق األوسط وشمال 4 المرّبع

البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال    الكثير في   إنشاء    ُأضفي طابع مؤسسي ،  أفريقيامن  على أدوات إعادة التوزيع تاريخي ا قبل 
الزكاة، وهي واجب صدقة يدفعه أولئك الذين يستوفون معايير معينة    في األداة الرئيسية التي ال تزال موجودة اليوم  وتتمثل  األنظمة العامة.  

)ماتشادو وآخرون،  ال  جرت مأسسةتمثل أحد أركان اإلسالم الخمسة. في جميع أنحاء المنطقة،    كما أنها للثروة،   زكاة بطرق مختلفة 
ا قليال  2018 هيئة    تتوفر في دول أخرى رسمي ا على فرض الزكاة،    طابع ا مؤسسي ا فقط من الدول اإلسالمية قد أضفى    (. في حين أن عدد 

نب ا إلى جنب مع توفير الرعاية  ، تدير المؤسسات الدينية الزكاة ج البلدانفي بعض  و عطاء.  ال  باعتبارها شكال  طوعي ا منمستقلة تدير الزكاة  
 (.2018الصحية والتعليم األساسي ورعاية األيتام وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والغذاء للفقراء )لوي وجواد، 

 

تختلف   ،جتماعياالضمان الشكل  ، على  ومع ذلك، فإن العالقة التكميلية بين الزكاة واآلليات الرسمية )األخرى( إلعادة التوزيع
حسب السياق. على سبيل المثال، في األردن، يحق فقط للعائالت التي ال تتلقى أي شكل آخر من أشكال الدعم الحصول على  ب 

الزكاة. في المقابل، في السودان، حيث الزكاة إلزامية، تعتبر األموال المحصلة مصدر ا أساسي ا لتمويل التحويالت االجتماعية 
على الدور    أفريقياأدلة محدودة من منطقة الشرق األوسط وشمال    تتوفرفي حين  و   160ن الصحي.عن التأمي   األخرى، فضال  

المستمدة من بلدان أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم إلى أن   األدلةبين الضمان االجتماعي والزكاة، تشير  التكاملي
أن المستفيدين من برنامج منحة الطفل    تبّينسبيل المثال،   في ليسوتو، على  فللمشاركة غير الرسمية.    قد يعّززتلقي التحويل  

نسبة األسر التي تقدم وتتلقى الدعم الغذائي من    المنافع المتلقاةاالجتماعية، بحيث عززت    شبكاتهم  ضمنيتشاركون الطعام  
  أنهم يستخدمون ب   (RETIASLU)  متلقي المعاش االجتماعيمن    الكثيرإندونيسيا، أفاد  في  آتشيه جايا    والية  فيو   161اآلخرين. 

 
 (.2018(؛ ماتشادو وآخرون )2017جواد ) 158
 (. 2014) تليندر  159
 . (2018ماتشادو وآخرون ) 160
 .(2014ديدون وآخرون ) 161
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أو    التي فقدت أحد أحّبائهاالمعاش للتبرع لقضايا محلية، بما في ذلك دعم األيتام واألنشطة الدينية المحلية ومنح المال لألسر  
 162األشخاص اآلخرين المحتاجين. 

 متلقي بل ويعزز كرامة  ال  االجتماعية،    المشاكلالعطاء الخيري الخاص والتطوع مبادرات الدولة لمعالجة    يكّمل هذا النوع من
همة في رفاه زمالئهم في المجتمع وأقاربهم.  للحماية االجتماعية، ويوفر لهم شعور ا باالستقاللية والكرامة ويمنحهم فرصة للمسا

ا من الوقت للتطوع في المجتمع   اجتماعيالحصول على معاش    يتيح وبالنسبة لكبار السن على وجه الخصوص، يمكن أن   مزيد 
ة  المحلي لمساعدة األشخاص المستضعفين. ففي مجتمع ريفي صغير في كينيا، على سبيل المثال، شهد المسنون تفاعالت إيجابي 

من  في تلك الحاالت، بات  و   .، ما جعلهم يشعرون بمزيد من االحتراماجتماعيمع جيرانهم بسبب حصولهم على معاش  أكثر  
كبار السن الهدايا، ما    يقّدمأن  أكثر  من المرجح    كما أصبح"،  خدمات "طلب  لـالمرجح أن يأتي أفراد آخرون من المجتمع المحلي  
المجتمعية. المناسبات  في  ا  اندماج  أكثر  متلقو    واليةوفي    163يجعلهم  تمكن  إندونيسيا،  في  جايا  االجتماعي آتشيه  المعاش 

(ASLURETI)    فقدت  لقضايا الخيرية المحلية، بما في ذلك دعم األيتام، وتقديم األموال لألسر  من المال لمن التبرع بالمزيد
164أو األشخاص اآلخرين المحتاجين.ها أحد أحّبائ 

 
 . (2017) ماهكوتا 162
 ، (2019تران وآخرون ) 163
 (. 2014ماهكوتا ) 164
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 الضمان االجتماعي على المستوى الوطني آثار 6
لكي يكون للضمان االجتماعي تأثيرات طويلة األمد على البلدان واالقتصادات على المستويات الوطنية، يجب أن تكون األنظمة 

، فإن األنظمة ذات التغطية العالية ومستويات التحويل  التقريروكما تشير األدلة الواردة في هذا القسم من  واسعة النطاق وشاملة.  
ولكن هي أكثر الوسائل فعالية لتحفيز التنمية االقتصادية الوطنية. على نطاق أوسع التوزيع  وتعيدمعدالت الضرائب  ترفعالتي 

بير إلى أنظمة ذات تغطية متفاوتة  الضمان االجتماعي إلى حد ك  في  ستثمارات اال، أّدت  أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال  
فقط من سكان   مئةفي ال  16ويشير أحد التقديرات إلى أن    165ومنخفضة، وهي أنظمة غير فعالة لتعزيز النمو المستدام والشامل. 

األشد فقر ا يحصلون على شكل من أشكال المساعدة االجتماعية.   الشريحة الخمسية في    أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال  
جانب   عتَبروتُ  إلى  التحويالت،  مستويات  وانخفاض  التغطية  انخفاض  عن  ناتجة  المساواة  وعدم  الفقر  على  المحدودة  اآلثار 

السياسات االجتماعية تهدف بشكل أكبر إلى "التخفيف من اآلثار   ُيعتَبر أنّ في المنطقة العربية،    166االستهداف غير الفعال.
ا نحو النمو االقتصادي" بدال  من ضمان تقاسم فوائد النمو والتنمية بين  السلبية للسياسات العامة الموجهة أسا المجتمع.  أفراد  س 

شدد على تنمية القطاع الخاص والتأمين االجتماعي القائم على العمالة، ي الذي  و   ،""النمو أوال  القائم على فكرة  النهج    إال أّن هذا
، يجب أن تكون السياسات في المرحلة المقبلة  167فرص النمو في المنطقة.ض  قوّ ، ما  ا محدودة للمشاركة الشاملةأتاح فرص  

المكاسب   جني  من  المجتمع  أفراد  جميع  يتمكن  أن  لضمان  للمنطقة  االقتصادية  التنمية  استراتيجيات  طليعة  في  االجتماعية 
 االجتماعية واالقتصادية المتأتية من النمو.

  في يجابية بين االستثمارات في الضمان االجتماعي والنمو االقتصادي بشكل جيد  في األدبيات العالمية، تم توثيق العالقة اإل
ا من  شبيهة بشكل متزايد  البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن تظهر نتائج   الضمان االجتماعي في البلدان المنخفضة    برامجأيض 

في اإلنفاق االجتماعي   مئةفي ال  10زيادة بنسبة  ي الشرق األوسط وآسيا الوسطى، تشير التقديرات إلى أن  فوالمتوسطة الدخل. ف
بين بلدان    مئةفي ال  65-20العام على التعليم والصحة والحماية االجتماعية ستؤدي إلى سد فجوة مؤشر التنمية البشرية بنسبة  

"التأثير األكبر    من بين جميع فئات اإلنفاق االجتماعي، فإن الحماية االجتماعية لهاو   168مناطق أخرى في العالم.و المنطقة  
ا من  و والمتميز واألكثر أهمية من الناحية اإلحصائية" على مؤشر التنمية البشرية.   في حين أن الصحة والتعليم يستغرقان مزيد 

تأثير فوري على   -من خالل توفير تحويالت الدخل  -الوقت لتوليد فوائد للمجتمع، فمن المرجح أن يكون للحماية االجتماعية 
 169فقر.الحد من ال

، منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديدولة من دول    20من  زمنّية  بيانات  و دولة،    61  بين  وجدت دراسة عالمية تقارن 
نتائج قابلة  وظهرت 170ذات داللة إحصائية بين اإلنفاق على الضمان االجتماعي والنمو االقتصادي.إيجابية و أن هناك عالقة 

من عشر   زمنّية  بياناتلجدت دراسة  كذلك،  للمقارنة من خالل التحليل التاريخي ألنظمة الضمان االجتماعي الناشئة في آسيا.  
، أن زيادة اإلنفاق 2002و  1972دولة في المنطقة بين عامي    12، ودراسة أخرى لـ2005و  1970دول آسيوية بين عامي  

 
 (. 2014جواد ) 165
 . (2015ديفرو ) 166
 (. 2014جواد ) 167
 (. 2020ماثاي وآخرون ) 168
 المرجع نفسه.  169
 (. 2000بيليتيني وسيروني ) 170
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ن اتجاه ا إيجابي ا طويل المدى بين اإلنفاق على االدراست   ورصدتر إيجابي في تعزيز النمو.  دو   اعلى الضمان االجتماعي له
والنمو االقتصادي،   -أي الضمان االجتماعي أو اإلنفاق االجتماعي، بما في ذلك الضمان االجتماعي    -الرعاية االجتماعية  

عالوة على ذلك،   171في الضمان االجتماعي.بكر ا وبصورة مكّثفة  ممّما يشير إلى أن العالقة أقوى بالنسبة للبلدان التي استثمرت  
، وثيقتوصلت الدراسة األخيرة إلى أنه "في كل لحظة، يجب أن يستند النمو االقتصادي إلى سياسة الرعاية االجتماعية بشكل  

، فإّن الضمان  وعليه  ."ازي متو وأن عملية النمو االقتصادي يمكن أن تسمح لسياسة الرعاية االجتماعية بالمضي قدم ا بشكل  
 ، حيث يؤدي النمو األقوى إلى زيادة اإلنفاق االجتماعي.ان بعضهما البعضاالجتماعي والنمو االقتصادي يعّزز 

، تشير التقديرات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديبلدان    في وبالنظر إلى السياسات االجتماعية على نطاق أوسع،  
نقطة   0.1تؤدي إلى ارتفاع في الناتج المحلي اإلجمالي الوطني بمقدار    مئةنفاق االجتماعي بنسبة واحد في الإلى أن زيادة اإل

، فإن تحليل النفقات االجتماعية والبيانات االقتصادية من أستراليا ونيوزيلندا، بهدف توفير الدروس المستفادة كذلك  172مئوية.  
، ُوجد أن االستثمارات في الرعاية االجتماعية تعزز النمو االقتصادي. وفي الواقع، بالنسبة  رابطة أمم جنوب شرق آسيالدول  

االجتماعي أن يجني عوائد أعلى للنمو، مّما يبرز مرة أخرى أن الضمان االجتماعي  سريعة النمو، يمكن لإلنفاقاللالقتصادات 
مضاعف كبير أثر مالي  االقتصاد النيوزيلندي وجود    حولووجدت دراسة أخرى    173.زا بعضهما البعضوالنمو يمكن أن يعزّ 

الناتج    ازدادحويالت الضمان االجتماعي،  في ت   مئةلكل زيادة بنسبة واحد في الفمرتبط باالستثمارات في الضمان االجتماعي.  
 174خالل العام التالي.  مئةفي ال 0.76الربع األول بعد التدخل، و في مئةفي ال 1.53المحلي اإلجمالي الوطني بنسبة 

البشري   المال  تنمية رأس  المساهمة في  دينامّيةمن خالل  الضمان االجتماعي    تتزايداألسواق،    وتعزيز  المستوى    لتطال آثار 
المحلي،    ي كما هو لوطني.  ا التأثيرات على مستوى االقتصاد  ا إلى    تبّينحال  يؤدي أيض  آثار مالية  أن الضمان االجتماعي 

البلدان المنخفضة والمتوسطة   وفيالناتج المحلي اإلجمالي الوطني.  معدل  على المستوى الوطني، يتم قياسها كزيادة في    مضاعفة
ده. في الواقع،  المضاعف الذي يولّ   األثرالستثمار في الضمان االجتماعي، بناء  على  يمكن تعزيز االقتصاد الكّلي عبر االدخل،  

ن  أ  ،الجنوب العالمي  فيدولة    36  عنلبلدان  ل  عابرةباستخدام بيانات    ،، وجدت دراسة أجراها البنك الدولي 8  الرسمكما يشير  
ا برامج  –اإلنفاق على الحماية االجتماعية   (  1.82مضاعف على الناتج المحلي اإلجمالي )  أثرله أكبر    -أمن الدخل    وخصوص 

 175(. 1.2( والصحة )1.42يليه التعليم )  

 
 (.2006) غ(؛ لي وتشان2010علم وآخرون ) 171
 (. 2012فورسيري وزدزينيكا ) 172
 (.2015خان وبشار ) 173
 (.2018آدمز وونغ )-هامر 174
 (. 2016) آسيا 175
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بين مختلف مجاالت اإلنفاق العام،   ةمع مقارنلناتج المحلي اإلجمالي،  على ا الوظيفية المقدرة    اآلثار المضاعفة :  8الرسم  
 2013و  1984بلًدا في الجنوب العالمي بين عامي   36في 

 
  (2016) آسيا:  المصدر

 

الناتج المحلي اإلجمالي في استثمارات    من  في المئة  نسبة واحدزيادة ب من خالل محاكاة    ةكبير   ُرِصَدت آثار مضاعفة  كذلك،
، فإن التأثير المضاعف على الناتج المحلي  9  الرسمكما يشير  و الضمان االجتماعي في ثمانية بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.  

حلي . وعلى وجه الخصوص، كانت البلدان ذات المستوى المنخفض نسبي ا من الناتج الم1.9و   0.7  يتراوح بيناإلجمالي الوطني  
 اإلجمالي هي األكثر استفادة من االستثمار في الضمان االجتماعي.
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الناتج المحلي    من  مئةنسبة واحد في ال  الناجم عن استثمار: األثر المضاعف المقّدر على الناتج المحلي اإلجمالي  9الرسم  
 ثمانية بلدانتناولت دراسات حالة  ، فيالضمان االجتماعياإلجمالي في 

 
 (.2021واالتحاد الدولي لنقابات العمال ) مسارات التنمية  منظمةالمصدر:  

من المسارات األخرى التي يمكن من خاللها لالستثمارات   الكثيرإلى جانب العالقة مع الناتج المحلي اإلجمالي الوطني، هناك  
تعزيز  و   ،في الضمان االجتماعي أن تولد نمو ا اقتصادي ا أكثر إيجابية بشكل غير مباشر: عن طريق الحد من عدم المساواة 

قد اجتماعي وطني ع  وصياغةبناء الثقة في الخدمات الحكومية،  و   ،التماسك االجتماعي، وتهيئة مناخ استثماري أكثر مالءمة
 مع إمكانية زيادة اإليرادات الحكومية. ،أقوى 

 

 الحد من عدم المساواة  6.1

وفق ا لصندوق فآثار ضارة على النمو االقتصادي.  إلى  لمستويات المرتفعة من عدم المساواة في الدخل والثروة  ا  تؤدييمكن أن  
ما ُيعرف  وهو    –النقد الدولي، يمكن أن يكون لعدم المساواة في الدخل تأثير إيجابي على التنمية االقتصادية حتى نقطة معينة  

ا باسم " على النمو االقتصادي.   بالتأثير سلب اعدم المساواة  بعدها    يبدأ  -(  inequality overhang)عدم المساواة"    حافةأيض 
معظم دول العالم لديها   ولكن في الواقع،،  27مؤشر جيني    عندما يبلغالتأثير السلبي لعدم المساواة على النمو يبدأ    ويقدر أن هذا

، بينما يصل إلى ما يقرب من 30الـأحدث مؤشر جيني مبلغ عنه    يفوق . في معظم دول المنطقة،  من ذلك  مؤشر جيني أعلى
أن الشرق األوسط هو المنطقة   وتبّين 176.في تونس 33في األردن، و  34في اليمن، و 37في المغرب، و 40في إيران، و 42

٪ من إجمالي  64  يقاربمن توزيع الدخل يمتلكون ما األعلى  ٪  10شريحة الـفي العالم، حيث يقدر أن السكان في    األقل تساوي ا

 
 . http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspxالتابعة للبنك الدولي، متاحة على   PovcalNetشبكة 176

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx
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عندما تستفيد الفئات األكثر ثراء    177. لفي البرازي   ٪55و٪ في الواليات المتحدة  47٪ في أوروبا الغربية، و37الثروة، مقارنة بـ
وجدت إحدى الدراسات  و بقية المجتمع.  المرجح أن ُيلحق ذلك ضرر ا ب من السكان بشكل غير متناسب من النمو االقتصادي، فمن  

نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي على مدى   0.08٪ في حصة الدخل مرتبطة بانخفاض قدره  1أن زيادة بنسبة  
 178. خمس سنوات

معالجة عدم المساواة من أجل تحقيق نمو  على    أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال  حّث بلدان  ل  يتوّفر أساس منطقي ُمقِنع
  . ا، حيث وجدت  فاقتصادي أقوى وأكثر شموال  ترتبط المستويات المنخفضة من عدم المساواة بنمو اقتصادي أسرع وأطول أمد 

 179. ٪50في عدم المساواة في الدخل يزيد من طول فترة النمو االقتصادي بنسبة    ٪10ا بنسبة  إحدى الدراسات أن انخفاض  
دور ا رئيسي ا في معالجة عدم المساواة من خالل إعادة   -من خالل الضرائب وتحويالت الدخل    -يلعب الضمان االجتماعي  و 

قاعدة البيانات العالمية   تستند إلى،  أفريقياشمال  عن  ة حديثة  تشير دراس و إلى بقية السكان.    الشرائح األكثر ثراء  توزيع الثروة من  
يجمع بين  نهج  اعتماد  من خالل  بفاعلية أكبر نسبي ا  معالجة عدم المساواة    تمّكنت من، إلى أن الدول  (WID)لعدم المساواة  

  180)ضرائب الدخل التصاعدية(. سياسات "من أسفل ألعلى" )أي تحويالت الحماية االجتماعية( وسياسات "من أعلى ألسفل"  
أكثر من ثالثة   كمعدل متوسط  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديمن المقدر أن تمثل تحويالت الدخل في دول  و 

مستويات عدم المساواة قبل وبعد الضرائب وتحويالت   10  الرسميوضح  و   181أرباع التأثير اإلجمالي لسياسات إعادة التوزيع. 
 . الدول، ويظهر أّن معظم المجتمعات ستكون أقل مساواة بكثير من دون الضمان االجتماعي الدخل عبر

 

والتحويالت  10  الرسم الضرائب  وبعد  قبل  جيني(  )معامل  المساواة  عدم  الميدان دول    في:  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
 االقتصادي 

 
 (. SOCXالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )قاعدة بيانات اإلنفاق االجتماعي لمنظمة المصدر: 

 
 (. 2019ألفاريدو وآخرون ) 177
 .(2015) خرون نوريس وآ-دابال 178
 (. 2011) غبير و أوستري  179
 (. 2020روين ) 180
 . (2012) منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 181
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دولة على    120  يتناول  يشير تحليلف، يرتبط الضمان االجتماعي كذلك بمستويات أدنى من عدم المساواة.  دول الجنوبفي  
إلى   ُيعزى من التباين في توزيع الدخل  ٪73 حوالىإلى أن  -بما في ذلك الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل  -مستوى العالم 

بنغالديش وإندونيسيا وباكستان وسريالنكا أنه كلما    فيُيظهر تحليل المحاكاة  و   182مستوى اإلنفاق على الضمان االجتماعي. 
زيادة بنسبة أّن محاكاة أظهرت  كذلك،فعالية الدول في معالجة عدم المساواة.  ازدادتالضمان االجتماعي، االستثمار في  ازداد

، في حين أن االستثمار بنسبة  ٪7و  ٪4.9من الناتج المحلي اإلجمالي من شأنها أن تقلل معامل جيني بنسبة تتراوح بين    1٪
ستثمار بنسبة إلى أّن االمحاكاة  ال  وتشيراتج المحلي اإلجمالي.  من الن   ٪13.6و  ٪9.8سيؤدي إلى انخفاض يتراوح بين    2٪
 عند. باإلضافة إلى ذلك،  ٪ 19و  ٪14.5من الناتج المحلي اإلجمالي سيرتفع االنخفاض في معامل جيني إلى ما بين    3٪

المنتمين إلى شرائح  كل من هذه السيناريوهات ستفيد في الغالب السكان  في    الشاملةفرض الضرائب التصاعدية، فإن التحويالت  
  أفريقياأن االستثمار في سياسات الضمان االجتماعي كحافز مالي في جنوب    تبّين،  19-كوفيدخالل جائحة    183.الدخل األدنى

  0.644( من  2020مارس  آذار/وتدابير االحتواء الالحقة )  جائحةيقلل من عدم المساواة، حيث انخفض معامل جيني قبل ال
 184(. 2020أبريل نيسان/التحويالت خالل اإلغالق األول ) تقديم بعد   0.613إلى 

 

 وبناء عقود اجتماعية وطنية أقوى   وصياغةتعزيز التماسك االجتماعي   6.2

وشمال  ي  األوسط  الشرق  منطقة  في  المساواة  االجتماعي.    أفريقياشكل عدم  للنسيج  كبير ا  ا  االحتجاجات  فتهديد  موجات  كانت 
ز النفوذ والثروة  واالضطرابات السياسية في المنطقة مدفوعة جزئي ا بالمظالم المتعلقة بعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية وتركُّ 

عقود اجتماعية    في ظلّ ، نشأت العالقات بين الدولة والمجتمع في المنطقة  2في القسم    وردكما    185. النافذةالنخب    في أيدي
االجتماعية واالقتصادية على    للمنافعأعطت هذه العقود األولوية  و بعد االستقالل في الخمسينيات والستينيات.    ُوِضَعتاستبدادية  

تم تمويل  و بشكل غير متناسب.    ونفوذ االمجتمع األكثر ثراء   أعضاء    أفادتالحقوق المدنية والمشاركة السياسية، بينما  حساب  
المنافع كبير من    تلك  الريعيةبشكل  نظر ا  العائدات  ذلك،  ومع  الخارجية.  والمساعدات  الطبيعية  والموارد  الصدمات إلى  ،  أن 

اإلنفاق االجتماعي، أدى   أدت إلى الضغط على  أفريقيامصادر اإليرادات في منطقة الشرق األوسط وشمال  التي طالت  العالمية  
 186. المحدودة  الحريات السياسية وحقوق المشاركةسياق من    ظلّ في    المنافعذلك إلى إضعاف العقود االجتماعية، مع تراجع  

تهم على معالجة عدم امستوى ثقة المواطنين في قدرة حكومعن  صورة مؤلمة    2014استطالع الباروميتر العربي لعام    يكشف
من المواطنين يعتقدون أن "أداء الحكومة سيء أو سيء للغاية في تضييق الفجوة    ٪70إلى أن  االستطالع  ار  المساواة: فقد أش

تختلف الثقة في الحكومة مع اختالف البلد والسياق، وتتأثر بالتغيرات السياسية واألزمات والصراعات  و   187بين األغنياء والفقراء". 
  ٪ 66إلى أن الثقة في الحكومة بلغت  2019تشير النتائج األحدث من استطالع الباروميتر العربي لعام  و  .المنطقة تطالالتي 

 
ا إلى بيانات من قاعدة البيانات الموحدة لعدم المساواة في الدخل العالمي )  182 ( وقاعدة بيانات الحماية االجتماعية العالمية لمنظمة العمل  2020استناد 

 (.دراسة ُمرتقبةكيد وآخرون. )دراسة (، في 2021الدولية )
  (.دراسة ُمرتقبة) كيد وآخرون  183
 (. 2021بارنز وآخرون ) 184
 (.دراسة ُمرتقبة(؛ مكالناهان وآخرون )2019) SIDAالوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  185
 . للمزيد من التفاصيلكيد وسيبون  إعدادمن  البحثية المرتقبة(. مالحظة: انظر الورقة 2018(؛ لوي وجواد )2020لوي وآخرون ) 186
 SIDA (2019 .)الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي  187
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الشباب الذين يواجهون    آثار ا سلبية علىوة والنفوذ لدى بعض النخب  ز القتركُّ   وُيرتِّب  188في لبنان والعراق.  ٪19وفي مصر  
ا في فرص العمل وتوليد الدخل، ما يثير توترات أكبر بين األجيال الحالية والمستقبلية. ، التي  19-كوفيدأدت أزمة  و   189نقص 

 جائحةأدت التأثيرات غير المتناسبة لل  التماسك االجتماعي. في تونس،  التي تطالالتهديدات    مفاقمةالمساواة، إلى    زادت انعدام
ظاهرات. باإلضافة إلى ذلك، شهدت دول أخرى مثل الجزائر واألردن موجات  ت على الطبقة العاملة إلى اندالع االحتجاجات وال

يمكن أن يؤدي الفشل في معالجة األسباب الجذرية لعدم المساواة إلى تقوض آفاق النمو و   190. جائحةمن االضطرابات أثناء ال
 المنطقة. فياالقتصادي 

العقد   بالتالي  يعّزز  الثقة في الحكومة، وأن  المزيد من  يوّلد  التماسك االجتماعي وأن  يزيد من  يمكن للضمان االجتماعي أن 
ا  االجتماعي. فتساهم فوائد الضمان االجتماعي ع ا واستقرار ا، ما يشّكل أرض  لى رفاهية اإلنسان في جعل المجتمعات أكثر تماسك 

بعد  السالم  وبناء  االستقرار  لتحقيق  كوسيلة  االجتماعي  الضمان  اسُتخدم  ولطالما  االقتصاديين.  والنشاط  لالستثمار  خصبة 
، ُبنيت معظم أنظم ة الضمان االجتماعي في أعقاب الحرب العالمية  األزمات، بهدف تعزيز التعافي االقتصادي. في أوروبا مثال 

الثانية، وساهمت بشكل كبير في بناء السالم وتحقيق التعافي في القارة. وفي الواليات المتحدة، أتت الموجتان الرئيسيتان لتوّسع  
  191الضمان االجتماعي خالل الثالثينيات والستينيات استجابة للكساد الكبير وحركة الحقوق المدنية.

أنظمة عامة قوية. فعندما ال يثق الناس في   الذي يستند إلىالثقة في الحكومة لتحقيق النجاح االقتصادي  ن الضروري توفير  م
 ضقوّ ي   ما  ،بشكل مناسب، من غير المرجح أن يساهموا في مجتمعهم واقتصادهم من خالل دفع الضرائب  ُتستثَمرأن مواردهم  

في   ةلالعتراف بالمساهم  وواضحةالضمان االجتماعي وسيلة مباشرة  يشّكل    192الخدمات.لتقديم  الموارد المتاحة للحوكمة و   بدوره
العام، وتعزيز العقد االجتماعي. من الضروري أن يكون الضمان   الصالح االقتصاد والمجتمع، وبالتالي تحفيز المساهمات في  

يمكن جعل الضمان االجتماعي و االجتماعي شامال  ومصمم ا بطريقة شفافة، حيث يتم اإلبالغ عن الحقوق واالستحقاقات بوضوح.  
مساحات المساءلة االجتماعية  ان  ضم"عندما يتّم  " البرامج، و صلب في    الفاعلة"المواطنة    تصبحبمرور الوقت، عندما    تقدميةأكثر  

  فاضلة من خالل نظام الضمان االجتماعي، يتم إنشاء حلقة    مضمونةعندما يدرك الناس بوضوح أن مستحقاتهم    193الفعالة". 
 برامج الضمان االجتماعي  عند تصميم و يقوم فيها الضمان االجتماعي بالتركيز على االستدامة المالية واستدامة االقتصاد الكلي.  

إلى أعداد كبيرة من الناس من خالل مجموعة أساسية من التحويالت المستندة إلى دورة    المنافعريقة شاملة، حيث تصل  بط
يوضح  و بين الدولة والمجتمع.    العموديعلى زيادة الضرائب، نتيجة لتعزيز العقد االجتماعي    هده البرامج قادرةصبح  ت الحياة،  

تشير التقديرات في الدول و الضريبية.    العائدات  من خاللفي استثمارات الضمان االجتماعي    مفترضة  تأثيرات زيادة  11  الرسم
  ٪ 1.8إلى أن عائدات الضرائب الحكومية سترتفع بنسبة تتراوح بين  المشمولة في الدراسةالثمانية المنخفضة والمتوسطة الدخل 

بترشيد استخدام البرامج الصغيرة التي تستهدف    أفريقيامال  لذلك، عندما تقوم الحكومات في منطقة الشرق األوسط وش  194. ٪2.7و
الضمان   بين االستثمارات في  المباشرة  اإليجابية  العالقة  تتجاهل  فإنها  المالي،  الحيز  افتراضات محدودية  الفقر على أساس 

 .لتمويلها الالزمة االجتماعي والموارد
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لناتج  امن    ٪1  استثمار في الضمان االجتماعي بنسبة  : األثر المضاعف المقّدر على اإليرادات الضريبية نتيجة11  الرسم
 المحلي اإلجمالي في دراسات حاالت لثماني دول 

 
(.2021واالتحاد الدولي لنقابات العمال ) مسارات التنميةمنظمة  :  المصدر
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 الخاتمة  7
لنمو االقتصادي، من خالل المسارات المختلفة ا  يحّفزلى أن الضمان االجتماعي  توّفر أدّلة واضحة تشير إ  هذه الدراسة  تأثبت 

أن تأثيرات  إلى  نظر ا  و .  لتطال المجتمع واالقتصاد على نطاق أوسع  الفوائد التي تعود على رفاهية الفرد واألسرة  تنتقل عبرهاالتي  
ضمن  الضمان االجتماعي    تصنِّفمن الحكومات    الكثير  ال تزالالضمان االجتماعي على االقتصاد ال تظهر دائم ا على الفور،  

الضمان االجتماعي ارتباط ا وثيق ا بأهداف من خاللها  هيمي للمسارات التي يرتبط  من خالل وضع إطار مفا ولكن  .  خانة التكاليف
  أفريقياالضمان االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال    ه من األفضل تصنيفأن أثبتت هذه الدراسة  النمو االقتصادي،  

 .أو منتجين أو مستهلكين كانوا عماال  أاء يصبحوا أعضاء أكثر إنتاجية في مجتمعاتهم، سو كي استثمار في األفراد لعلى أنه 

التعليم والصحة والمشاركة في العمل. في   رفع مستوياتاالستثمار في الضمان االجتماعي يبني رأس المال البشري، من خالل  ف
في   قتصادياالنمو  ال  وفي تحقيقواستقرار ا،    تساوي ا ة، ومجتمع أكثر  نشاء أسواق أكثر ديناميّ إالمقابل، يمكن أن يساهم ذلك في  

عزز الضمان االجتماعي والنمو االقتصادي يُ   فاضلةحلقة    تنشأهذه العالقة، حيث  مالمح    12  ُيظهر الرسم.  نهاية المطاف
ابعضهما  بموجبها   تساهم االستثمارات في الضمان االجتماعي، من خالل هذه النتائج المختلفة، في تحسين الظروف و .  بعض 

االقتص  لزيادة الضمان و ادية  التبادالت  أنظمة  وتعزيز  االجتماعي  اإلنفاق  زيادة  إلى  بدوره  يؤدي  ما  االقتصادي،  النمو 
 195.االجتماعي

 بعضهما بعًضا حيث يعزز الضمان االجتماعي والنمو االقتصادي  فاضلة: حلقة 12 الرسم

 
 

ا التحليل االرتدادي لـ 195  (. 2006لي وتشانغ ) دولة آسيوية الذي أجراه  12انظر أيض 
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 ( 2018االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )لجنة األمم المتحدة من صورة أعّدتها  نسخة عّدلها المؤلّفانالمصدر: 

 

 جائحةفتوّفر  196  طموحات إصالح الضمان االجتماعي محدودة في المنطقة.  بقيتهذه النتائج اإليجابية لن تتحقق إذا  إاّل أنّ 
منظمة الحالي )الذي أسمته    مواصلة مسارهاما بين  لحقيقة، حيث يمكن لبلدان المنطقة أن تختار  لمواجهة ا  فرصة 19-كوفيد

، القائمة على  (high roadاالستراتيجية "األصعب" )  أو أن تعتمد  ،(road-lowالسهلة" أو  باالستثمارات "  197العمل الدولية
  التي تنجم عن ذلك،   العائداتجميع  يمّكن تلك الدول من جني    ما  للجميع،زيادة االستثمار من أجل توفير الحماية االجتماعية  

 . واستدامةكثر شموال  األقتصادي االنمو ال ومنها

 

 

 
 (. غير مؤّرخرونو ناربونا وآخرون. )غديل مار لو  196
 (.2021منظمة العمل الدولية ) 197
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