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دراسات حالة حول اإلبتكار يف السياسات العامة – الدراسة الثالثة

ما بني العمل الخريي ودور الدولة 
الهاميش

 فهم املساعدات االجتامعية يف أطر السياسات 
االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا



بدعم من الرشكاء

ُملخص

تستعرض هذه الورقة برامج املساعدات االجتامعية 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من الناحية 

التاريخية واملؤسسية كجزء من الجهود املزدوجة التي 
تُبذل لتوفري الحامية االجتامعية )الخاصة باأليتام 

واألرس التي تعتمد عيل املرأة املعيلة( وتأثريها عىل 
الوالءات السياسية يف املجتمعات ذات الروابط القومية 

والطائفية والدينية. تهدف الورقة إىل رشح األساس 
املنطقي الراسخ لشبكات األمان االجتامعي واملساعدات 

االجتامعية يف بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا لتقديم تفسري أكرث شمولية ملزاياها وعيوبها 

بوصفها أداة معارصة للسياسات العامة. ولتحقيق 
ذلك تراعي هذه الدراسة  التاريخ الطويل للرعاية 
االجتامعية غري الحكومية يف بلدان منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا واألطر الغالبة التي تفضل رؤى 
الرعاية االجتامعية املرتكزة عىل األرسة )اغلبها تعتمد 

منط الرجل املعيل( أو التي ترتكز عىل التقاليد أو الدين 
يف تأطري مجال الرعاية االجتامعية، وهو ما يساعد 

يف وضع االهتامم الحايل باملساعدات االجتامعية غري 
القامئة عىل االشرتاكات يف سياق مالئم كجزء من جدول 

األعامل األوسع و الخاص بأهداف التنمية املستدامة 
2030. ويتمثل التجديد الرئييس و الذي تم تسليط 

الضوء عليه يف هذه الدراسة - يف اإلشارة إيل  التقاليد 
الراسخة للعمل الخريي بشكل عام والنشاط الخريي غري 
الحكومي بشكل خاص يف بلدان منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا والتي ميكن تسخريها بشكل أفضل لدعم 
التطلعات العاملية لجدول أعامل 2030. وبصفتها جهات 

فاعلة رئيسية يف املجال العام، قد متارس مجموعات 
املجتمع املدين واألفراد الخرّيون أيًضا نفوًذا عىل الجهات 
الفاعلة الحكومية واملؤسسية التي متلك مفاتيح التنمية 
السياسية واالقتصادية يف بلدان منطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا. ومتثل الرشعية السياسية لهذه الجهات 
الفاعلة من خالل متثيلها الرسمي يف حكومات منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا أمرا” يستحق املزيد من 
البحث.

ُمقدمة
 تدعو الدراسة القارئ إىل إعادة النظر يف تاريخ واألساس 
املنطقي لتقديم املساعدات االجتامعية يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا باعتباره شكالً من أشكال رأس املال 
االجتامعي ومورًدا مهاًم ميكن أن يعزز إعادة توزيع املوارد 

ويدعم اإلدماج االجتامعي واالقتصادي للفئات املستضعفة من 
أفراد املجتمع. تقرتح هذه الورقة أن املجتمع املدين والنشاط 

الخريي يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ميكن أن 
يُشكال أساًسا للتجديد االجتامعي يف هذه املنطقة املضطربة 

سياسياً، ال سيام يف الحاالت التي يتم فيها تقديم دعم الحامية 
االجتامعية عرب التقسيامت الدينية والعرقية والسياسية 

والجغرافية. وميكن أن يساعد ذلك عىل تبني نهجا اًكرث شمولية 
لسياسات الحامية االجتامعية كجزء من جدول األعامل الخاصة 

بأهداف التنمية املستدامة 2030. 

معلومات أساسية عن السياسات
كان وصول فكرة الحامية االجتامعية )وبشكل أكرث تحديداً، 

برامج الحامية االجتامعية غري القامئة عىل االشرتاكات( كشكل 
من أشكال التدخل يف السياسات العامة يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا بعد أحداث االنتفاضات العربية 

2012-2011 أمرًا محل ترحيب. وقد كانت الهيئات الدولية 
املانحة هي املحركات الرئيسية وراء ذلك حيث كانت تسعى 

إىل مواجهة التحديات اإلنسانية للنزاع السوري وكذلك معالجة 
العجز املتزايد يف امليزانية لدول الرشق األوسط وشامل إفريقيا. 
هذا ال يعني أن دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مل 

يكن لديها أنظمة حامية اجتامعية مطبقة بالفعل، بل أن هناك 
بالفعل برامج تأمني اجتامعي وحامية اجتامعية والتي متتد إيل 

حقب اإلستقالل ومابعد اإلحتالل األورويب لبلدان منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا. تاريخياً، أدت التكلفة املرتفعة ألشكال 
الدعم املختلفة واإلعانات إىل أن دول املنطقة أصبحت األعىل 
يف العامل من حيث معدل اإلنفاق عىل املساعدات االجتامعية. 

وقد أسهمت املجموعة الجديدة من مبادرات التنمية تحت 
مظلة الحامية اإلجتامعية يف بلدان منطقة الرشق األوسط 
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وشامل أفريقيا الفرصة يف تحسني وصول الفقراء إىل الخدمات 
العامة وحامية السكان األكرث ضعًفا من املخاطر االجتامعية. 
ويف هذا اإلطار تنضم منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
اآلن إىل صفوف دول أمريكا الالتينية ودول جنوب الصحراء 

األفريقية التي تعمل عىل توسيع نطاق املساعدات االجتامعية 
التي متولها الدولة منذ أواخر التسعينيات. عىل سبيل املثال، 
شهدت أمريكا الالتينية يف العقد األول من القرن العرشين 
ارتفاع التحويالت النقدية املرشوطة مبساعدة األطفال كام 

نفذت بلدان جنوب الصحراء األفريقية برامج تحويالت نقدية 
اجتامعية تستهدف معظمها غري القادرين عىل العمل )مثل 

كبار السن وذوي اإلعاقة واأليتام واألطفال املستضعفني(. وقد 
حظيت تجربة أمريكا الالتينية، عىل وجه الخصوص، بالرتحيب 
من بعض مراقبي السياسات باعتبارها إشارة إىل ظهور منوذج 
جديد للسياسات االجتامعية يف البلدان النامية يراعي الواقع 

املحيل والسياسية. وميثل التوسع يف املساعدات االجتامعية الغري 
مرتبطة باملشاركات )مثل التحويالت االجتامعية النقدية ومنح 

الطفولة( شكالً جديًدا من “التنظيم االجتامعي” الذي ميكن 
أن يشكل أساًسا للمواطنة األكرث شمولية. إن هذا االرتباط بني 

الحامية االجتامعية وصياغة السياسات االجتامعية األوسع نطاقًا 
يف البلدان النامية يعترب أمرًا جديًدا يف التنمية الدولية ولكنه 
يؤدي إىل أسئلة أكرب وأكرث جوهرية حول حوكمة السياسات 

االجتامعية والتغيري املؤسيس يف البلدان النامية وتتلخص هذه 
األسئلة يف األيت: من املسؤول عن ماذا/ من املسؤول عن من؟ 

ما الذي يعاد توزيعه يف املجتمع وكيف؟ كيف ترتبط العوامل 
االجتامعية بالنمو االقتصادي؟

الجهات الفاعلة واملؤسسات الرئيسية يف مجال 

السياسات العامة
تشمل برامج املساعدات االجتامعية مجموعة واسعة من 

الجهات الفاعلة يف مجال السياسات يف القطاع الحكومي وكذا 
قطاع املجتمع املدين، وذلك باإلضافة إيل العائالت املؤثرة والتي 
غالبا ما تقوم بإنشاء جمعيات خريية ولديها اهتاممات سياسية 

أو اقتصادية قوية كام هو الحال يف مدينة بريوت يف لبنان 
عىل سبيل املثال، حيث تدعم العائالت التاريخية املنظامت 

الخريية الكربى مثل “دار األيتام”. يضاف إيل ذلك بعض برامج 
املساعدة االجتامعية غري القامئة عىل االشرتاكات منذ أمد 

طويل يف بعض البلدان، مثل املغرب واألرايض الفلسطينية، 
فضالً عن نظام لدعم الغذاء والوقود، والذي اكتسب االهتامم 

مؤخرًا كهدف إصالحي محتمل لتخفيف العجز يف ميزانية 
العديد من الحكومات العربية. لعبت األرس النواة واملمتدة 

دوًرا رئيسيًا يف الدعم االجتامعي، وخاصة يف رعاية املعالني 
مثل األطفال الصغار واألقارب املسنني أو أفراد األرسة من 

ذوي اإلعاقة. ومع ذلك، ويف العقد املايض، أصبحت األرسة يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا مصدراً أقل موثوقية 

للدعم االجتامعي بسبب انتشار الفقر عىل نطاق واسع وكذلك 
انهيار الروابط العائلية )متمثل يف ارتفاع معدالت الطالق، عىل 

سبيل املثال(. كذلك أصبح من املرجح عمل النساء األصغر 
سًنا، مام أدى إىل زيادة االعتامد عىل الرعاية الخاصة لألطفال 
أو عىل عامالت املنازل. ولعل أهم مصادر الحامية االجتامعية 

للفئات املستضعفة من السكان، خاصة بالنسبة للعاملني يف 
القطاع غري الرسمي، هي منظامت الرعاية ذات الطابع الديني، 

حيث تعمل هذه املنظامت منذ عقود وأصبحت راسخة يف 
مجتمعاتها. وغالبًا ما ترتبط هذه املنظامت بشبكات أكرب من 
املدارس واملستشفيات وعىل الرغم من أنها قد تفرض رسوًما 
عىل بعض خدماتها، إال أنها تقدم خدمات نقدية وعينية ملن 

يعانون من الفقر املدقع. ومتيل الجامعات الدينية إىل االعتامد 
عىل األنشطة الدينية لجمع األموال، كام هو الحال خالل 

شهر رمضان، أو قد تتذرع بالتعاليم الدينية حول دفع الزكاة 
ومساعدة األيتام ودعم األرسة كوحدة أساسية يف املجتمع. يف 
بعض البلدان مثل باكستان واململكة العربية السعودية، يتم 

استخدام الزكاة لتمويل برامج املساعدات االجتامعية الرئيسية 
لألشخاص املحتاجني مثل األيتام وذوي اإلعاقة واألرس التي 

تعيلها النساء والفقراء. ويرتسخ مبدأ اإلحسان يف العديد من 
هذه األنشطة، وهي سمة جديرة باملالحظة يف مجتمع الرشق 

األوسط عىل الرغم من االضطرابات السياسية واملصاعب 
االقتصادية التي يواجها العديد من السكان يف هذا املنطقة من 

العامل.

ما املبتكر يف حل املشكالت؟
تشتمل برامج املساعدات االجتامعية عىل مجموعة واسعة 

من خدمات التخفيف من حدة الفقر التي يتمثل هدفها 
الرئييس يف معالجة أعراض الفقر. يف كثري من األحيان، يكون 
لهذه الربامج تأثري عىل ترشيد االستهالك أو تكون مؤقتة ورد 

فعل يف طبيعتها كاألرسة التي فقدت ُمعيلها الرئييس، أو شخص 
مسن أو يتيم ليس لديه أقرباء للعناية بهم، أو أب عاطل عن 

العمل قد يحتاج إىل مساعدة طارئة للرعاية الصحية. ميكن 
أن تُقّدم أشكال املساعدة بصورة شهرية، عىل سبيل املثال 

برنامج “تيسري” حيث يتم دفع بدل شهري لألرس املحتاجة. 
ويشري املبدأ الراسخ لدعم األشخاص بهذه الطريقة أنه عىل 
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الرغم من االضطرابات السياسية التي تواجها العديد من بلدان 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا، إال أن هناك قدرة مستمرة عىل 

مساعدة مواطنيهم املحتاجني. والسؤال األن هو كيف ميكن 
تحويل هذا األعامل الخريية إىل برامج أكرث تقدمية ومتاسًكا 

وتعزيزًا للرفاه من دون االعتامد عيل املساعدات االجتامعية 
ذات الدالالت قصرية األجل والتي تأيت كرد فعل؟ بالفعل نجد 

أن يف بعض البلدان، مثل اململكة العربية السعودية والسودان، 
تقوم الدولة بجمع الزكاة حيث تساهم يف متويل برامج شبكة 

األمان االجتامعي املقدمة من الدولة. لكن دور الرضائب 
التصاعدية هو دور محري مع االعتامد املفرط عىل رضيبة 

القيمة املضافة، وبالتايل إلحاق الرضر بالفقراء أكرث من غريهم.

هل ميكن تعلم الدروس من خالل هذه 

السياق أو سياقات أخرى ؟
عىل الرغم من أن السجل التاريخي عىل مستوى العامل يعزز 

فكرة أن الدميقراطية واألحزاب السياسية اليسارية كان لها 
أكرب األثر عىل تطوير أنظمة السياسات االجتامعية القامئة عىل 

املساواة وإعادة التوزيع، إال أن هذه العوامل هي وحدها ال 
تكفي لضامن الحامية االجتامعية الشاملة – حيث أن تفاعلها 

مع محركات أخرى مثل دور القطاع الخاص يف تقديم الخدمات 
ومعايري األهلية للربامج يعترب أمرًا مهاًم أيًضا. يف الواقع، قد 

تشمل الحامية االجتامعية الشاملة أيًضا مفهوم “االستهداف 
داخل املناهج الشمولية”)Skocpol 1991 ( كوسيلة لجعل 

الخدمات العامة للسكان الفقراء أكرث انسجاما مع بقية الفئات 
السكانية األكرث ثراًء، وخاصة الطبقات الوسطى. ولكن االمر 

األكرث أهمية يف إنتاج سياسات اجتامعية شاملة هو “توحيد” 
محفزات السياسيات العامة و “تفاعل” مكوناتها والتي تشمل 

“معايري األهلية، والتمويل، واملزايا، وتوفري الخدمات والخيارات 
 Martinez Franzoni and Sanchez-Ancochea( ”الخارجية

7–2016:56(  ومن األمثلة عىل ذلك الدولة الجزرية يف 

موريشيوس، التي لديها تاريخ طويل من الرعاية الصحية 
الشاملة املمولة من الرضائب عىل غرار النموذج االسكندنايف. 

ومع ذلك، فقد متكنت بلدان أخرى مثل أوروغواي وكوستاريكا 
وكوريا الجنوبية من إنشاء أنظمة شمولية مامثلة تقوم عىل 

التأمني االجتامعي. وقد تكون هذه املفاهيم األكرث دقة حول ما 
قد يبدو عليه نظام السياسات االجتامعية الشاملة قد وجدت 
تعبريًا سابًقا لها يف أعامل )Korpi and Palme 1998( اللذين 

استكشفا أنواًعا مختلفة من أنظمة الرعاية االجتامعية يف سياق 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD للتأكد من تأثريهم 

عىل إعادة التوزيع وعدم املساواة. ما يتضح كخط رئييس من 
هذه التجارب القطرية املختلفة هو أن امليزة الرئيسية إلدراج 

الطبقات الوسطى يف برامج الحامية االجتامعية هي زيادة 
 Korpi and( القدرة عىل تعويض عدم املساواة يف الدخل
Palme 1998(. وتظهر مراجعة املساعدات االجتامعية يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن الطبقات الوسطى من 
املرجح أن تكون الجهات الفاعلة الخريية بدالً من حصولها عىل 
نفس أنواع الخدمات بوصفهم من الفئات املُحتاجة. إن الطلب 

الهائل عىل املوارد يف بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا التي تعاين من العجز يعنى أن املساعدات االجتامعية 
ال ميكن إال أن تبقى عند الحد األدىن وأن خلق فرص العمل ال 

يحدث بوترية كافية الستيعاب فائض العاملة.

نبذة عن املنهجية
تستند هذه الدراسة إىل البحوث النوعية يف مختلف البلدان 
التي امتدت لعدة سنوات من البحث والتي تعود إىل أوائل 

األلفية الثانية. شمل هذا البحث مقابالت متعمقة وجهاً 
لوجه ومالحظة املشاركني يف مجموعة من منظامت الرعاية 

االجتامعية والهيئات الحكومية يف بلدان مثل لبنان وتركيا 
واملغرب وإيران وسلطنة عامن.

معلومات االتصال 
رنا جواد، جامعة باث باململكة املتحدة 

)R.Jawad@bath.ac.uk(

معلومات إضافية عن البحث
عملت رنا جواد بشكل مكثف عىل السياسات االجتامعية وأنظمة الرعاية 

االجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ألكرث من 15 عاًما، وهي 

متخصصة يف بالد الشام ودول شامل إفريقيا باإلضافة إىل دور مجموعات 

املجتمع املدين وغري الحكومية أيًضا. تم متويل البحث الذي تقوم عليه هذه 

الدراسة عن طريق مصادر مختلفة، مبا يف ذلك مجلس البحوث االقتصادية 

واالجتامعية ESRC و مؤسسة كارنيجي.
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