
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 استجابات الحماية االجتماعية 
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 االستجابات القطرية واعتبارات السياسة العامة

و يولي( IBC-SP)الحماية االجتماعية القائم على مسائل معينة حول ائتالف األمم المتحدة اإلقليمي 

2020 
 

، تم إنشاء الفريق، الذي تترأسه كل من منظمة العمل 2020في يونيو  .الحماية االجتماعيةالقائم على مسائل معينة حول الئتالف األمم المتحدة اإلقليمي  يعكس هذا المستند مبادرة جارية
يجمع ائتالف األمم المتحدة اإلقليمي القائم على مسائل معينة  .مي السابق لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائيةالدولية واليونيسيف، بغية تعزيز األنشطة التي بدأ العمل بها من قبل الفريق اإلقلي

ة، ومنظمة الهجرة ب آسيا، ومنظمة االغذية والزراعوالمعني بالحماية االجتماعية خبراء إقليميين من منظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغر
لتبادل المعرفة  لمي، وهيئة التنسيق اإلقليميةذية العاالدولية، وبرنامج االمم المتحدة االنمائي، ومفوضية االمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة الصحة العالمية، واألونروا، وبرنامج األغ

، كمسار رئيسي للحد من نقاط بما في ذلك األرضيات الدول العربية/في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الجتماعية،اوالتفكير والعمل مًعا من أجل تطوير أنظمة فعالة وشاملة للحماية 
المجموعة اإلقليمية  في إطار)وقد أجرت وكاالت األمم المتحدة اإلقليمية  .الضعف وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات والضغوط، والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

 22في تحديثها حتى ( IPC-IG)واستمر فريق بحث من مركز السياسات الدولية للنمو الشامل  2020عملية التخطيط على اإلنترنت في مارس ( لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية السابقة
   undp.org-te.bilo@ipccharlot؛ شارلو بيلوpa@unicef.orgstha؛ سمان ثابا pellerano@ilo.orgلوكا باليروني  :تفاصيل جهة االتصال .يونيو
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 مقّدمة .1
 

ينتشر في جميع أنحاء منطقة  19-ال يزال تفشي جائحة كوفيد

، حيث تم تأكيد 1 الشرق األوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية

يوليو  6حالة وفاة مرتبطة بها حتى  22500إصابة و 913226

وفيات في المنطقة، حيث على عدد وقد سجلت إيران أ .2020

 .2في المائة تقريباً  51لوفيات فيها بلغت نسبة ا

 

نتج عنها وقد تسببت هذه الجائحة بآثار هائلة على الصحة العامة و

صدمات غير مسبوقة في االقتصادات واألنظمة الغذائية وأسواق 

العمل على الصعيد العالمي وفي منطقة الشرق األوسط وشمال 

لماليين  الدول العربية، مما يهدد الدخل واألمن الغذائيأفريقيا/

عدد إضافي من أنه قد يدخل  إلى وتشير التقديرات العمال.

دائرة  مليون شخص في المنطقة العربية 8،3األشخاص يبلغ 

 .3توزيع المساعدات(  الفقر )استنادا على تقديرات ما قبل

 

لب استجابات ئحة تتطفإن عواقب هذا الجا ذلك،وبناءا على  

تجاوز قطاع الصحة إلى حد كبير، بما في ذلك التدابير الرامية ت

األمن  إلى مساعدة الناس وحمايتهم من الوقوع في الفقر وانعدام

 . الحاجة لهذه التدابير االحترازية تسلط الضوء علىالغذائي

ماعية األهمية الحاسمة التي تتسم بها أنظمة الحماية االجت

التي تستجيب لالحتياجات المتباينة بين  ة والثابتةالشاملة والكامل

السكان ومجموعات الدخل، والتي يمكن تصعيدها بسرعة في 

 أوقات األزمات.

 

االجتماعية، وتدابير سوق العمل( حاسمة في سياق والمساعدات تعتبر أنظمة الحماية االجتماعية )التأمين االجتماعي، 

 ها في:، حيث يمكن استخدام19-جائحة كوفيد

 

الوصول إلى  إزالة الحواجز المالية التي تعترض •

 األساسية والرعاية الصحية؛الكشوفات 

 المصابين باالمتثال لتدابير الحجرالسماح للعمال  •

 دون مواجهة خسائر في الدخل؛ب

دعم األسر، والسيما في القطاعات غير الرسمية،  •

لتلبية االحتياجات األساسية خالل أوقات انخفاض 

اط االقتصادي وتزايد البطالة، وضمان األمن النش

الغذائي ومنع حدوث انخفاض كبير في مستويات 

 المعيشة؛

موظفين على قائمة على إبقاء المساعدة الشركات  •

ذي يشكل واالحتفاظ بالرأسمال البشري الالرواتب 

النشاط االقتصادي بسرعة  أهمية بالغة إلعادة تفعيل

 في أعقاب األزمة الصحية؛

ساعدة في تثبيت استقرار االقتصاد وضمان الم •

 استمرار الطلب الكلي؛ و

الحفاظ على التضامن والتماسك االجتماعي  •

 والمساعدة في منع تصاعد التوترات االجتماعية.

 

وآثارها  19-على التحديات التي تفرضها جائحة كوفيدوبناءا 

 االجتماعية واالقتصادية، اتخذت بلدان كثيرة في منطقة الشرق

لدعم  األوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية تدابير سريعة

االستقرار االجتماعي االقتصادي، ومنع الفقر المتزايد وانعدام 

 األمن الغذائي، وحماية العمال واألشخاص األكثر حاجة ضد

 ة الصحيـة،ـة على األزمـادية المترتبـواالقتصالعواقب الصحية 

 

 

الخدمات الصحية والدخل  وضمان المساواة في الحصول على

وفي هذا السياق، يهدف هذا المستند الفني إلى تقديم لمحة  األساسي.

عامة عن تدابير الحماية االجتماعية الرئيسية التي اتخذت في 

 المنطقة حتى اآلن.

 
 

وفي هذا المستند،  .ي تستخدمها الوكاالت المختلفةالت مختلف التعريفاتليشمل " الدول العربية/الشرق األوسط وشمال أفريقيا"يستخدم المصطلح المزدوج  1

، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، (السعودية)األردن، الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، المملكة العربية السعودية  :أدرجت البلدان التالية

 1محلق راجع ال .واليمن( اإلمارات)ن، سوريا، تونس، اإلمارات العربية المتحدة ، السودا(فلسطين)المغرب، عمان، قطر، األراضي الفلسطينية المحتلة 

 .الدول العربية التي تستخدمها مختلف الوكاالت/البلدان المدرجة في تعريفات دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالطالع على نظرة عامة حول

 (.2020منظمة الصحة العالمية ) 156 –( 19-كوفيد)كورونا المستجد  تقرير وضع فيروس راجع 2

 (.2020اإلسكوا ) الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية :19-تخفيف أثر كوفيد 3

 

1 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200624-covid-19-sitrep-156.pdf?sfvrsn=af42e480_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200624-covid-19-sitrep-156.pdf?sfvrsn=af42e480_2
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/en_20-00119_covid-19_poverty.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/en_20-00119_covid-19_poverty.pdf


ة جهود التخطيط إن هذا المستند الفني هو نتيج النطاق والمنهجية:

ائتالف األمم المتحدة اإلقليمي الوكاالت من قبل المشترك بين 

بالشراكة مع القائم على مسائل معينة حول الحماية االجتماعية، 

وهو يقدم  فريق بحث من مركز السياسات الدولية للنمو الشامل.

وغير  معلومات عن تدابير الحماية االجتماعية للمواطنين

بلًدا في منطقة الشرق  21فيهم الالجئين، من المواطنين، بمن 

 1.1لق األوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية )راجع أيًضا المح

التعاريف التي تستخدمها مختلف  لالطالع على نظرة عامة حول

 ويركز هذا التخطيط على الحماية االجتماعية التي الوكاالت(.

ي تقدمها وكاالت والخدمات الت توفرها الدولة، فضالً عن المنافع

 ات( التأمين1 األمم المتحدة، في أربعة مجاالت رئيسية:

والمساعدات ( 2والتدخالت في سوق العمل،  ةاالجتماعي

ب(  ( وتدابير خاصة من أجل أ( العمال األجانب و3االجتماعية؛ 

( والتغيرات في االجراءات 4؛ اً الالجئين والمشردين داخلي

 الحماية االجتماعية.اإلدارية والتشغيلية لبرامج 

 

عملية التخطيط عبر اإلنترنت بواسطة وكاالت  توقد أجري

األمم المتحدة اإلقليمية )في إطار المجموعة اإلقليمية السابقة 

وقد  .2020لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية( وبدأت في مارس 

من جانب فريق البحوث التابع لفريق  يونيو 22تم تحديثها حتى 

جع الملحق )را كز السياسات الدولية للنمو الشاملبحث من مر

وقد تم التحقق من  المنهجية(. لمزيد من التفاصيل حول 2

المعلومات إلى أقصى حد ممكن، ولكننا ال نقدم أي ضمانات 

أن هذا  هومن المهم إبراز للدقة الكاملة أو الشمولية.بالنسبة 

 .تم تخطيطها تيالمستند ال يهدف إلى تحليل فعالية التدابير ال

وعالوة على ذلك، ال يجري تحليل أبعاد هامة أخرى، مثل 

في  االجتماعي أو األطفال أو حاالت العجزمراعاة النوع 

جوانب ينبغي استكشافها في المزيد من الغير أن هذه  السياسات.

وأخيًرا، وألن البلدان بدأت تتخذ تدابير جديدة بشكل  البحوث.

غير تكون التدابير األكثر حداثة  ل أنشبه يومي، فمن المحتم

 مذكورة في عملية التخطيط.

 الخلفية  .2
 

 

 
 

 

 

 
 

 التأثيرات االقتصادية الكلية

 

التي اتخذت، إلى جانب  4سيكون لتدابير االحتواء االجتماعي

اآلثار االقتصادية العالمية لألزمة آثار طويلة األجل على النمو 

الناتج المحلي اإلجمالي  تشير التقديرات إلى أن االقتصادي.

في الشرق  2020في المائة في عام  4،7الحقيقي سينكمش بمعدل 

المتوقع أن تنخفض معدالت النمو  ن. وم5وآسيا الوسطىاألوسط 

في خمس دول إلى ما هو أبعد من النسبة التي وصلت إليها أثناء 

 وانهيار أسعار النفط في 2008في عام األزمة المالية العالمية 

صدرة للنفط في المنطقة وستعاني البلدان الم هذا 6 2015 عام

وفقًا  أسعار النفط.في الطلب و على اً عالمي اً انخفاض العربية

تخسر المنطقة، بأسعار النفط الحالية، ما يقرب  لتقديرات اإلسكوا،

مليون دوالر أمريكي يوميًا، كما أن مكاسب مستوردي  550من 

. 7َكر مقارنة بخسائر مصدري النفطذال ت   النفط في المنطقة تكاد

ان المستوردة للنفط في تعاني البلد  إلى ذلك، سوف وباإلضافة

وتدفقات  المالية واالستثمارات التحويالتفي  اً انخفاض المنطقة

لذلك، يقدر صندوق  ونتيجة للنفط.  الرأسمال من البلدان المصدرة

 النقد الدولي أن الدين العام في منطقة 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 لالطالع على لمحة عامة عن التدابير،  4

  tracker-response-government-projects/coronavirus-https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research:راجع

 (20O2صندوق النقد الدولي ) مؤكدزمة ال مثيل لها، والتعافي غير أ 5

 (.2020صندوق النقد الدولي ) في الشرق األوسط وآسيا الوسطى 19-مواجهة جائحة كوفيد 6

 (.2020اإلسكوا ) في المنطقة العربيةاالقتصادية  19-كوفيد يفلاتك 7

 

2 

 19-اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد . 2.1 .

https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-report
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/escwa-covid-19-economic-cost-arab-region-en.pdf


في  95وشمال أفريقيا سيرتفع إلى ما يقرب من الشرق األوسط 

المرتفع  العام وقد يؤدي الدين 8المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

وفي هذا  مساحة مالية أصغر لتوفير الحماية االجتماعية. إلى خلق

ل الهشة والمتضررة من السيناريو، من المتوقع أن تتعرض الدو

الصراع لضربة شديدة خاصة، ومن المرجح أن تتفاقم األزمات 

 اإلنسانية وأزمة الالجئين التي تعاني منها بلدان المنطقة.

 

 البطالة

 

ونتيجة إلغالق معظم األعمال التجارية، وتعليق الرواتب، 

واإلغالق شبه الكلي، سوف تشهد المنطقة زيادة أخرى في 

الشباب  الة المرتفعة بالفعل، والتي أثرت تاريخيًا علىمعدالت البط

وقعات منظمة العمل الدولية إلى أن تشير ت 9.والنساء بصفة خاصة

في المائة من ساعات العمل  10،3سوف تمحو  19-جائحة كوفيد

، وهو ما يعادل 2020في الدول العربية في الربع الثاني من عام 

ساعة عمل في  48 تراض)على افماليين عامل بدوام كامل  6

 تدني مستوياتبشكل مباشر إلى  وسوف يترجم ذلك األسبوع(.

 10الدخل وزيادة الفقر.

 

 68،6وفي حين أن المعلومات ضئيلة، فإن التقديرات تشير إلى أن 

في المائة من مجموع العمالة في الدول العربية غير رسمية، وتبلغ 

العمالة غير تأثر ت 11ا.في المائة في شمال أفريقي 67،3 هذه النسبة

بتدابير االحتواء بعدة طرق، بما في ذلك عدم القدرة على  المنتظمة

بالنسبة للعمال الزراعيين إضافة  الوصول إلى األسواق، تحديًدا

  السياحة والعمل  لـات مثـض الخدمـب على بعـاض الطلـانخفإلى 

ماعية لهذه وفي الوقت نفسه، تميل تغطية الحماية االجت 12المنزلي. 

الشرائح إلى االنخفاض ألنها ال تغطيها عادة خطط التأمين 

 االجتماعي.

 

 ن الخليجي بشكل خاص، يؤدي العمالوفي دول مجلس التعاو

قطاعات مثل  األجانب دوًرا رئيسيًا في سوق العمل، وخاصة في

البناء، والعمل المنزلي، والزراعة وإنتاج األغذية، والضيافة، 

والتي  -بما في ذلك الرعاية الصحية  -تصاد الرعاية والخدمات، واق

األمدين  ففي.19-يقدم الكثير منها خدمات أساسية خالل جائحة كوفيد

قطاع  المتوسط والطويل، نظًرا للتأثير السلبي الذي خلفته األزمة على

الخدمات، فمن المرجح أن يتأثر العمال األجانب بشكل غير متناسب 

 أن جميع العمال األجانب قد وفي حين قعة.بخسائر الوظائف المتو

ذوي المهارات أضعف هؤالء العمال هم  يكونوا عرضة للخطر، فإن

المنخفضة/ذوي الدخل المنخفض، والعمال األجانب، والسيما العمال 

، الذين يتعرضون في حاالت والعمالة غير المنتظمةفي المنازل، 

حدار االقتصادي إن االن كثيرة أيًضا لحالة هجرة غير منتظمة.

عواقب  دون الحاجة لذكرالعالمي الناجم عن الجائحة العالمية 

سيكون له  دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض أسعار النفط في

تأثير كبير على التحويالت النقدية، والتي من المتوقع أن تنخفض 

مليار دوالر  42في المائة )بانخفاض يصل إلى  19،6بنسبة 

باإلضافة إلى  13ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.أمريكي( في منطق

ذلك، قد ال يتمكن العديد من العمال األجانب الذين أعيدوا إلى أوطانهم 

من العودة، حيث ذكرت بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي أنها 

 14.حجم العمالة األجنبية بشكل كبيرستخفض 

 

 

 

  
 

في الشرق األوسط  19-مواجهة جائحة كوفيد في راجع المزيد  األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.الشرق  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: 8

 (.2020النقد الدولي )صندوق  وآسيا الوسطى

 في المائة مقابل 7،7وبلغت نسبة البطالة بين الذكور  في المائة من إجمالي البطالة. 9،8في المائة مقابل  26،9، بلغت البطالة بين الشباب 2019في عام  9

 .(في منظمة العمل الدوليةالمكتب اإلحصائي (في المائة من بطالة النساء 1،18

وتشمل هذه  .حددت منظمة العمل الدولية عدة قطاعات اقتصادية رئيسية ستتضرر بشدة تحديًدا من جراء األزمة، ومن ثم تشهد مستويات مرتفعة من البطالة 10

وعالم  19-كوفيد مرصد منظمة العمل الدولية: الخدمات خدمات اإلقامة والطعام، والتصنيع، والعقارات، واألنشطة التجارية، وتجارة الجملة والتجزئة.

 (2020)منظمة العمل الدولية،  الثالث اإلصدار العمل.

الدولية في  تستند األرقام الخاصة بشمال أفريقيا )راجع تعريف منظمة العمل إن التقديرات لكلتا المنطقتين ليست حديثة العهد وبالتالي ينبغي تفسيرها بعناية. 11

وتستند األرقام الخاصة بالدول العربية )وفقًا لتعريف منظمة العمل  (.2014(، وتونس )2010(، والمغرب )2013من مصر ) ( إلى إحصاءات1الملحق 

لمزيد من  (.2014( واليمن )2003( وسوريا )2014( وفلسطين )2010( واألردن )2012الدولية( إلى دراسات استقصائية أجريت في العراق )

 (2018)منظمة العمل الدولية،  اإلصدار الثالث المرأة والرجل في االقتصاد غير الرسمي: صورة إحصائية. المعلومات راجع

 (2020سمي: العولمة والتنظيم المرأة في العمل غير الر) وعلى صحتهم العمالة غير المنتظمةأثر تدابير الصحة العامة على سبل معيشة  راجع أيًضا: 12

ي الميدان االقتصادي لفيروس استجابة سياسات منظمة التعاون والتنمية ف -في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  19-االستجابة ألزمة كوفيد 13

 (.2020، قتصاديالتعاون والتنمية في الميدان اال منظمة)كورونا المستجد 

 %70الكويت تريد خفض عدد المهاجرين من  راجع في المائة. 30إلى  70أعلنت الكويت، على سبيل المثال، عن خفض حصة المهاجرين من سكانها من  14

 ،CGTN) الهجرة الوافدة من الخارج في دول الخليج :19-موجز عالم عن جائحة كوفيد ( وكذلكThe Economic Times، 0202) %30إلى 

2020.) 

 

 

 

 

3

https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-report
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-report
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2020/04/15/regional-economic-outlook-middle-east-central-asia-report
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/Impact_on_livelihoods_COVID-19_final_EN_1.pdf
https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/Impact_on_livelihoods_COVID-19_final_EN_1.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-mena-countries-4b366396/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-mena-countries-4b366396/
https://news.cgtn.com/news/2020-05-08/COVID-19-Global-Roundup-Expatriate-exodus-in-Gulf-countries-Qkabps4nYs/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-05-08/COVID-19-Global-Roundup-Expatriate-exodus-in-Gulf-countries-Qkabps4nYs/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-05-08/COVID-19-Global-Roundup-Expatriate-exodus-in-Gulf-countries-Qkabps4nYs/index.html


 الفقر وعدم المساواة

 

في مارس إلى أن  اإلسكواتشير التقديرات األولية التي أصدرتها 

ون ملي 8،3المتوقعة في الوظائف والدخل ستدفع بنحو الخسائر 

شخص إضافي إلى الفقر في منطقة الدول العربية )استناًدا إلى 

هذا  15(.التحويلخطوط الفقر الوطنية وتقديرات ما قبل 

ويتعرض األمن الغذائي للتهديد بشكل خاص في لبنان والسودان 

في القوة الشرائية  وسوريا واليمن بسبب مزيج من االنخفاض

ى تحمل تكاليف األنظمة لألسر، والتي تؤثر على قدرة األسر عل

الذي تحركه سوريا  كافية، وارتفاع أسعار دقيق القمحالغذائية ال

 16في األساس.

 

ويقدر الباحثون في المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية 

أو تقلص نصيب الفرد من الدخل التابع لجامعة األمم المتحدة أن 

تفاقم االتجاه إلى  قد يؤدي في المائة 10االستهالك بنسبة من 

المتزايد للفقر الذي لوحظ في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 24.1في المائة و 8،9، حيث يصل إلى 2013أفريقيا منذ عام 

دوالًرا أمريكيًا في  1.9في المائة بالنسبة لخطوط الفقر التي تبلغ 

وهذا يعني أن  دوالًرا أمريكيًا في اليوم على التوالي. 3،2اليوم و

يساوي المستوى الذي  الفقر سوف تبلغ مستوى أعلىمستويات 

وعالوة على ذلك، من المتوقع أن 17 .1990وصلت إليه في عام 

من  19-االقتصادي المترتب على كوفيد -يزيد األثر االجتماعي 

وحتى قبل اندالع األزمة،  عدم المساواة في المنطقة بدرجة أكبر.

تفاوتًا بين الناس في كان الشرق األوسط بالفعل المنطقة األكثر 

 18العالم.

 

 مسبقا  االقتصادية على الفئات الضعيفة  -اآلثار االجتماعية 

 

صحيح أن الفيروس ال يميز حسب الثروة، إال أن مستوى الدخل 

يؤثر على آليات التعامل مع المشاكل، األمر الذي يجعل 

األشخاص المعرضين للخطر بالفعل أكثر ع رضة لخطر 

 لفقر.االنحدار إلى ا

في  مساعدات إنسانيةمليون شخص في حاجة إلى  55 وهناك نحو 

مليون شخص منهم  26يصل إلى وقد تم ترحيل ما ، المنطقة العربية

إبعاد معظمهم بسبب  تم 19)من الالجئين والمشردين داخليًا(. اً قسر

النزاعات المسلحة والحروب في سوريا واليمن والسودان وفلسطين 

 والعراق وليبيا.

 

اللجوء والمهجرون داخلي ا والمهاجرين  يتعرض الالجئون وطالبو

يره من وغ 19-بشكل خاص لإلصابة بمرض كوفيدغير النظاميين 

التنقل الجغرافي، واألوضاع المعيشية  األمراض الناجمة عن زيادة

المكتظة بالسكان، وعدم كفاية النظافة الصحية والمرافق الصحية، 

إن معظم فرص سبل  رعاية الصحية الالئقة.واالفتقار إلى خدمات ال

المتاحة أمام المهاجرين غير النظاميين ومعيلي الالجئين هي  العيش

باإلضافة  .بشكل خاصخارج سوق العمل الرسمية، وبالتالي تتأثر 

من أنظمة  إلى ذلك، يتم عادة استثناء المهاجرين غير النظاميين

 20الحماية االجتماعية الرسمية.

 

 ًضا على مجموعات أخرى بشكل مختلف؛يروس يؤثر أيولكن الف

، يتعرض المسنون أيًضا فضالً عن تعرضهم لمخاطر صحية أضخمف

لخطر شديد يتمثل في انعدام األمان في المداخيل، ألنهم يعتمدون على 

مصادر دخل مختلفة، بما في ذلك العمل، والمدخرات، والدعم المالي 

منخفضة  والتي تميل إلى أن تكون تقاعد،من قِبَل أسرهم ومعاشات ال

 21وغير منتظمة في العديد من الحاالت.

 

، مثل الفيروس حتواءطفال بوجه خاص من جراء تدابير اويعاني اال

إغالق المدارس، التي ال تهدد حصولهم على التعليم فحسب بل أيضا 

على الغذاء، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة تهدد حصولهم 

بعض السياقات، قد يؤدي هذا إلى زيادة خطر عمل وفي  األجل.

 األطفال.

 
 

 (.2020)اإلسكوا،  الفقر وانعدام األمن الغذائي في المنطقة العربية :19-تخفيف أثر كوفيد 15

 (2020)برنامج األغذية العالمي  19-مركز مراقبة وباء كوفيد –المكتب اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي القاهرة  16

 (2020)سومنر وهوي وأروتيز خواريز  على الفقر العالمي 19-تقديرات تأثير مرض كوفيد 17

 (.)قاعدة بيانات التفاوت في الدخل العالمي التابعة لجامعة األمم المتحدة االتجاهات في عدم المساواة في الدخل العالمي الجزء الثاني: –مختبر عدم المساواة العالمي  18

االتجاهات العالمية  لالطالع على األرقام الحديثة، راجع أيًضا (.2020)اإلسكوا  ي في المنطقة العربيةالفقر وانعدام األمن الغذائ :19-تخفيف أثر كوفيد 19

 2020ريكي في عام مليون دوالر أم 149، وتحتاج األونروا إلى  (2020لالجئين )مفوضية األمم المتحدة لشؤون ا 2019للتشريد القسري في عام 

 (.2020)األونروا  للعمليات في األردن

باإلضافة إلى ذلك،  (.2020)برنامج األغذية العالمي مي مركز الرصد التابع لبرنامج األغذية العال –المكتب اإلقليمي لبرنامج األغذية العالمي القاهرة  20

في المائة من المشاركين  89أشارت الدراسات االستقصائية التي أجرتها أداة رصد الحماية عن ب عد التابعة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أن 

ثر الرئيسي لألزمة، يليها عدم توفر إمكانية الوصول إلى الخدمات اإلنسانية، وعدم في العراق أفادوا بأن فقدان فرص العمل و/أو سبل كسب الرزق هو األ

 واستجابتها لها 19-استعداد مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين لالستجابة لجائحة كوفيد القدرة أو الصعوبة في شراء الضروريات األساسية، راجع

في المائة من األسر الالجئة عن صعوبات في شراء األغذية بسبب نقص األموال،  78وفي لبنان، أبلغ  (.2020)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

 لبنان -أبريل  19-عن كوفيد 16 التحديث وا إلى خفض استهالكهم من األغذية كآلية لمواجهة هذه المشاكل، راجعطرفي المائة منهم بأنهم اض 73اد وأف

 (.2020الجئين )مفوضية األمم المتحدة لشؤون ال

 .فيروس كورونا المستجد -  HelpAge Internationalراجع أيًضا: 21
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https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/en_20-00119_covid-19_poverty.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/en_20-00119_covid-19_poverty.pdf
https://unwfp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4182dd9709ef4af883f418e6462dc89b
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
https://wir2018.wid.world/part-2.html
https://wir2018.wid.world/part-2.html
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/en_20-00119_covid-19_poverty.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/en_20-00119_covid-19_poverty.pdf
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
https://reliefweb.int/report/jordan/unrwa-requires-us-149-million-2020-operations-jordan#%3A~%3Atext%3DChristian%20Saunders%2C%20called%20for%20a%2CEast%20for%20the%20year%202020
https://reliefweb.int/report/jordan/unrwa-requires-us-149-million-2020-operations-jordan#%3A~%3Atext%3DChristian%20Saunders%2C%20called%20for%20a%2CEast%20for%20the%20year%202020
https://unwfp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=4182dd9709ef4af883f418e6462dc89b
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/09062020_UNHCR%20Global%20COVID-19%20Emergency%20Response_0.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Lebanon%20COVID-19%20Update%20-%2016APR20_0.pdf
https://www.helpage.org/what-we-do/coronavirus-covid19/
https://www.helpage.org/what-we-do/coronavirus-covid19/


البيانات الواردة من برنامج األغذية العالمي أن أكثر من  وتظهر

-ب أزمة كوفيدمليون طفل في المنطقة يفقدون وجباتهم بسب 21،8

19.22 

 

وعند إجراء منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( في منطقة 

عملية محاكاة لآلثار المحتملة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

، وجدت أن النسبة المئوية لألطفال الذين يعيشون في 19-كوفيدل

زيد قة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ستفقر متعدد األبعاد في منط

 سيناريو ما قبل بروز مرض كورونا ظل في المائة في 42ن م

أشهر بعد  3-2األجل القصير ) في المائة في 52المستجد إلى 

في المائة في األجل المتوسط )بحلول نهاية  50بداية األزمة( و

إلى  19-وباألرقام المطلقة، قد تؤدي أزمة كوفيد (.2020عام 

لفقر في العديد من أبعاد ا اختبارمليون طفل إضافي إلى  12دفع 

 23الرفاهية في األمد القريب.

 

فئة أخرى ضعيفة بشكل خاص،  ذوي اإلعاقةاألشخاص يشكل 

 و/أو هم كبار في السن. صحية أساسية اً أوضاع يعانون وكثير منهم

وباإلضافة إلى ذلك، تواجه هذه البلدان انقطاًعا كبيًرا في نظام الدعم  

 ةاالجتماعي اتا أقل حماية بكثير من التأمينالمعتاد لديها، وهي عمومً 

)بما في ذلك البطالة والمرض( والتأمين الصحي، بسبب االستبعاد 

 24من العمل الرسمي.

 

نسبة كبيرة من األشخاص الذين يعملون في الخطوط النساء ال تمثل 

خالل األزمة فحسب، أو على وجه التحديد في قطاع  األمامية

أيًضا عبئًا متزايًدا من أعمال الرعاية غير  إنهن تواجهن الصحة، بل

المدفوعة األجر، بسبب تزايد الحاجة إلى رعاية المرضى والمسنين، 

واألطفال الذين لم يعد بإمكانهم االلتحاق بالمدارس ومراكز رعاية 

قسيم العمل التقليدي بين النوعين ت هذا باإلضافة إلى األطفال.

ربية، تنفق المرأة في المتوسط ما في منطقة الدول الع .االجتماعيين

 4،7يزيد عن الرجل من وقت العمل غير المدفوع األجر بمقدار 

دقائق(، وهو أكبر  10دقيقة مقابل ساعة و 29ساعات و 5مرات )

 25فرق بين جميع المناطق على مستوى العالم.

 
 

 

 

 

 

 

 

وقبل األزمة الحالية، كانت عدة بلدان في المنطقة تستثمر بشكل 

بير في تحسين أنظمة الحماية االجتماعية، بهدف توسيع نطاق ك

تغطية صناديق المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي، فضالً عن 

إنشاء قنوات أفضل لتقديم المساعدة االجتماعية والصحية إلى 

م والواقع أن هذه التطورات مشجعة، حتى على الرغ األسر الفردية.

في مختلف أنحاء  نفسها وتيرةالمن أن هذا التوسع ال يحدث ب

عدادها استعن فهو يكشف عن وعي الحكومات ويبرهن  المنطقة

في مجال الدعم االجتماعي األوسع  لتولي المزيد من المسؤوليات

 الثغرات، السيما من  ومع كشف األزمة الحالية عما تبقى من نطاقًا.

شمل التغطية، وسعت دول عديدة نطاق حمايتها االجتماعية لت حيث

 .العمالة غير المنتظمةفئات ضعيفة إضافية، مثل 

 

، يبقى 2015إلى عام  2010من عام  قبل األزمة، ووفقًا للبيانات

ا إلى حد ما  اإلنفاق على الحماية االجتماعية في المنطقة منخفض 

قاعدة بيانات الحماية ب وبحس بمناطق أخرى في العالم.مقارنة 

نفقت منطقة شمال أ ة االجتماعية،االجتماعية لمنظمة العمل الدولي

في المائة  2،5في المائة و في المائة 7،6أفريقيا والدول العربية نحو 

على التوالي من ناتجها المحلي اإلجمالي على الحماية االجتماعية 

  ةـماعيـدة االجتـك المساعـي ذلـا فـوبم ؛ةـة الصحيـاء الرعايـ)باستثن
 

 

 

  
 

 (.2020برنامج األغذية العالمي ) 19-المراقبة العالمية لوجبات المدارس أثناء إغالق المدارس في ظل أزمة كوفيد :استناًدا إلى 22

 (.2020فيروني وآخرون سيصدر في )ألوسط وشمال أفريقيا على الفقر المتعدد األبعاد لألطفال في منطقة الشرق ا 19-محاكاة التأثيرات المحتملة لكوفيد 23

، ومنظمة العمل ي اإلعاقةشراكة األمم المتحدة لتعزيز حقوق األشخاص ذو) 19-االستجابة للحماية االجتماعية الشاملة للمصابين بعجز في مواجهة أزمة كوفيد 24

 (.2020الدولية، واليونيسيف، والتحالف الدولي للعجز، واحتضان التنوع 

تأثير  :لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع (.2020اإلسكوا ) على المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة العربية 19-تأثير أزمة كوفيد 25

استجابات متساوية للرجال والنساء إلنقاذ  19-لب أزمة كوفيدتتط ؛(2020األمم المتحدة، منظمة األمم المتحدة للمرأة، ) على النساء 19-جائحة كوفيد

 (.2020هاملتون -دورانت وكوك) االقتصادات
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الدول العربية قبل أزمة /االعتبارات المتعلقة بأنظمة الحماية االجتماعية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  .2.2

 19-كوفيد

https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/index.html
https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/index.html
https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56029
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/04/impact%20of%20covid%20on%20gender%20equality%20-%20policy%20brief.pdf?la=en&vs=4414
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2319
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2319


كانت الدول العربية تحتل  سواء(.على حد  ةاالجتماعيوالتأمينات  

فضالً عن ذلك، فإن إعانات  .26 المرتبة األدنى في جميع المناطق

فة وتراجعية، ال تزال تتلقى حصة دعم الطاقة التي تم إثبات أنها مكل

 27غير متناسبة من النفقات االجتماعية في معظم بلدان المنطقة.

 

موظفي  في األغلب على ةاالجتماعي اتخطط التأمينتقتصر 

تشمل معاشات الشيخوخة هي ، والقطاعين العام والخاص الرسمي

 لالطالع على نظرة عامة(. 1،2والعجز والورثة )راجع الملحق 

واألردن والسعودية والكويت خطة  ر بلدان قليلة مثل البحرين،توف

فضالً عن  تأمين ضد البطالة، وال تنطبق على العمال األجانب.

وقد سعت  .كثيًرا ما يتم استبعادهمفي المزارع مال فإن الع ،ذلك

 ةاالجتماعي اتالبلدان إلى توسيع نطاق التغطية المحدودة للتأمين

شتراكات لتشمل الفئات المهنية الضعيفة عن طريق توسيع نطاق اال

في الخارج، وكذلك عن  ينلاموالعاملين لحسابهم الخاص والع

نفاذ متطلبات االشتراك عبر مهمات التفتيش على طريق زيادة إ

هذا وتدعم بعض الحكومات  .العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة

ي، المساهمات لتشجيع االشتراكات، بما في ذلك التأمين الصح

بيد أن أحد الشواغل  28.الدخل المتدنيوتحديًدا بين العمال من ذوي 

على خدمات الرعاية المحدود الحصول  يكمن فيالرئيسية ال يزال 

 الصحية الجيدة بأسعار معقولة.

 

بشكل ديناميكي، وتحديًدا االجتماعية  اتالمساعد فقد توسعت

لطعام، والدعم التحويالت النقدية )وأغلبها غير مشروط(، وقسائم ا

المستهدف للحصول على الرعاية الصحية األساسية على مدى 

نظرة عامة راجع المحلق  األعوام الماضية )للحصول على

تعمل على إلغاء الدعم على الرغم من أن البلدان  على 29(.1،3

 في الواقع، مثل الدعم على أسعار  بعضها ال يزال قائًمافإن  السلع،

 

 

 

 

 

 

 

إن العديد  الطاقة، مثل الغاز البترولي السائل. علىعم والد الغذاء

تونس وجيبوتي ومصر والمغرب واألردن وإيران  البلدان، مثلمن 

قد أنشأت )أو هي بصدد إنشاء( سجالت اجتماعية، وهي في بعض 

أو في سجالت  عيةاالجتما اتالحاالت مدمجة أيًضا في التأمين

د على أساس استهداف ويتم إدراج األسر واألفرا رسمية أخرى.

الفقر أو بوصفهم أفراًدا من فئات السكان الضعيفة، مثل المصابين 

تقدير معدالت تغطية خطط المساعدة  من الصعبو بإعاقة.

االجتماعية، ولكن من المرجح أن تغطي هذه الخطط نسبة أكبر 

بكثير من نسبة السكان مقارنة ببرامج التأمين االجتماعي أو سوق 

 العمل.

 

بعض البلدان، سمحت البنية األساسية للسياسات األكثر  وفي

تفصيالً بزيادة الدعم على الدخل في حاالت الطوارئ أثناء األزمة 

بيد أن التحليالت السابقة أظهرت أن نظم  الحالية بسرعة نسبية.

وفي المنطقة تعاني جوانب  الحماية االجتماعية في كثير من البلدان

لصدمات، بما في ذلك جابة لستالاألمر باقصور عديدة عندما يتعلق 

التنسيق المحدود بين الحماية االجتماعية وإدارة الكوارث والجهات 

الفاعلة في المجال اإلنساني، واالفتقار إلى صناديق الطوارئ، 

 30والسجالت االجتماعية الوطنية المحدودة في بعض البلدان.

 

ذات البنية األساسية وال تزال الثغرات قائمة، تحديًدا في البلدان 

اعية، وفي كل البلدان تقريبًا األقل تقدًما في مجال السياسات االجتم

ما يتعلق بالمهاجرين والالجئين، الذين يعتبرون من بين أضعف في

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، يشكل  الناس وأقلهم حماية.

يا وجنوب شرقي آسيا( العمال األجانب )معظمهم من جنوب آس

 ات، اللواتي كثيًرا ماـالت األجنبيـا العامـوالسيمان؛ ـم السكـظمع

  
 

 من التقرير. 17-وب 16-وكذلك الملحق الرابع، والجدوالن ب 6،21و 6،8راجع الشكلين  .2019-2017تقرير الحماية االجتماعية العالمية  26

مساحة مالية للحماية االجتماعية  راجع: إنها الحالة تحديًدا في بلدان مجلس التعاون الخليجي وكذلك في إيران ومصر والجزائر ولبنان واليمن واألردن. 27

 (.2019)بولش، وبيلو، وهيلمي، وأوسوريو، وساريس  طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامن الحساسة لألطفال في

 (.2019)إسكوا اإلسكوا تقرير  – 2019إصالح الحماية االجتماعية في البلدان العربية  راجع أيًضا: 28

منطقة الشرق األوسط  القائمة على االشتراكات في نظرة عامة حول برامج الحماية االجتماعية غير لمزيد من المعلومات حول الموضوع، راجع: 29

وإصالح الحماية االجتماعية في البلدان ( 2018)ماشادو وبيلو وسواريس وأوسوريو لألطفال والمساواة  وشمال أفريقيا من خالل عدسة مخصصة 

 (.2019)اإلسكوا  2019العربية 

 (.2019)تيبالدي  بناء أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية التي تستجيب للصدمات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 30
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/4991/file/RR36_Fiscal_space_for_child_sensitive_social_protection_in_the_MENA_region.pdf.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/4991/file/RR36_Fiscal_space_for_child_sensitive_social_protection_in_the_MENA_region.pdf.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/4991/file/RR36_Fiscal_space_for_child_sensitive_social_protection_in_the_MENA_region.pdf.pdf
https://www.unicef.org/mena/media/4991/file/RR36_Fiscal_space_for_child_sensitive_social_protection_in_the_MENA_region.pdf.pdf
https://www.un.org/unispal/document/social-protection-reform-in-arab-countries-2019-escwa-report/
https://www.un.org/unispal/document/social-protection-reform-in-arab-countries-2019-escwa-report/
https://ipcig.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_contributory_Social_Protection_Programmers_in_MENA.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_contributory_Social_Protection_Programmers_in_MENA.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_contributory_Social_Protection_Programmers_in_MENA.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/JP18_Overview_of_Non_contributory_Social_Protection_Programmers_in_MENA.pdf
https://www.un.org/unispal/document/social-protection-reform-in-arab-countries-2019-escwa-report/
https://www.un.org/unispal/document/social-protection-reform-in-arab-countries-2019-escwa-report/
https://www.un.org/unispal/document/social-protection-reform-in-arab-countries-2019-escwa-report/
https://www.unicef.org/mena/media/4096/file/RR30_Building_Shock_Responsive_National_Social_Protection.pdf%20.pdf


ل خاص في هذه بشك ا أكثر عرضة للخطريعملن في المنازل هن

إلى خطط الحماية  المحدودة فرص الوصولالبلدان، في ظل 

وكثيًرا ما تتعلق الثغرات في الحماية أيًضا باألسر  االجتماعية.

 ا مسنون و/أوالمنفردة أو الصغيرة، التي عادة ما يكون لديه

  أشخاص مصابين بعجز، والذين يصعب تغطيتهم بشكل خاص

 

غير المنتظمة  تشكل العمالة مثل الجائحة الحالية. ةـأزمخالل  

ادة، وقد تضررت بشدة بشكل مجموعة أخرى ال تخضع للتغطية ع

فهم يشكلون حصة ضخمة من  خاص من جراء األزمة الحالية.

المساعدات  في أغلب األحيان ال تغطيه "المتوسط الضائع"، الذي

 االجتماعية أو تدابير التأمين االجتماعي.

في  19-استجابات سياسة الحماية االجتماعية في مواجهة أزمة كوفيد .3

 الدول العربية/شمال أفريقيامنطقة الشرق األوسط و
 

 

 

 
 

 

 
 

لمحة عامة عن التدابير التي وضعت حسب البلدان  1يقدم الجدول 

يوضح  (.2)لالطالع على معلومات أكثر تفصيالً، راجع الملحق 

حصة تدابير الحماية االجتماعية المحددة على أنها تتعلق  1الشكل 

لحماية المالية ( ضمان ا1 عبر ستة مجاالت رئيسية: 19-بكوفيد

 (3( سياسات اإلجازات؛ 2في الحصول على الرعاية الصحية؛ 

( التحويالت العينية؛ 5( التحويالت النقدية؛4الحماية من البطالة؛ 

( تدخالت دعم أخرى لألسر )بما في ذلك عدة تدابير، مثل 6و

دعم األسعار واستثناءات الرسوم والقروض ذات الفائدة 

إجماالً، تم  لمزيد من التفاصيل(. 3،3،3المنخفضة، راجع القسم 

تدبيًرا عبر هذه المجاالت الستة، والتي وفرتها  195تخطيط 

بلًدا  16وقد اتخذ ما مجموعه  الحكومات ووكاالت األمم المتحدة.

تدابيراً تتعلق بالتحويالت النقدية، وهو التدبير األكثر شيوًعا من 

اإلشارة  خرى". وتجدرفئة "آليات دعم أ الناحية الجغرافية، بعد

إلى أن التدابير المتعلقة بالتحويالت النقدية تشمل عمليات تكييف 

عمودية وأفقية وتنفيذية لتدخالت قائمة، فضالً عن إضافة 

 تدخالت جديدة تماًما.

 

 .1الشكل 

 حصة تدابير الحماية االجتماعية حسب المنطقة
 2020يونيو  22من  اً )كنسبة مئوية(، اعتبار 

تحت  2يتضمن الشكل مقاييس مدرجة في الملحق  :الحظةم 

هذا وتشمل  .3،2؛ و2،3؛ 2،2، 2،1؛ 1،3؛ 1،2 ؛1،1

تدخالت األمم المتحدة التي تتضمن تدابير لكل من السكان 

لالطالع  الوطنيين )بما في ذلك النازحين داخليًا( والالجئين.

ى القسم على التدابير المحددة للعمال األجانب، يرجى الرجوع إل

 (.3،1) 2أو الملحق  3،4،1

 .2بتصرف من قبل المؤلفين استناًدا إلى الملحق  :المصدر
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 ملخص التدابير المخططة .3.1   

 %13الحماية من البطالة: 

 %8 استحقاقات اإلقالة

 %22دعم آخر للـصحة 

 %6الرعاية الصحية 

 %23التحويالت النقدية 

%28فئة عينية    



 
 

 

 
 

 

 

 

 السكان المساعدات االجتماعية سوق العملة واالجتماعي اتالتأمين         
 

 مقاييس التطبيق     

 

الحماية المالية  

في الحصول على 

 الرعاية الصحية

 
قاستحقا

 ات اإلقالة

التأمين ضد البطالة، 

ودعم األجور، وغير 

 ذلك

التغيرات في 

الضمان 

 االجتماعي
االشتراكات 

 واالستحقاقات

التحويالت 

آليات أخرى لدعم دخل  التحويالت العينية النقدية

 األسر المعيشية
التدخالت لدعم العمال 

 األجانب
التدخالت لدعم الالجئين 

 والمشردين داخلي ا

الت على التعدي

التشغيل  /اإلدارة 

 بسبب حالة الطوارئ

 الحكومة الحكومة الحكومة الحكومة المزود
األمم  الحكومة

 المتحدة
األمم  الحكومة

 المتحدة
 األمم المتحدة الحكومة األمم المتحدة الحكومة

 األمم المتحدة الحكومة

              
  × ×     ×  × × × ×  الجزائر

    ×  ×    × × ×  × البحرين

   ×  × × × ×    × ×  جيبوتي

 × × ×   ×  × × × × × ×  مصر

  × × ×  × ×   ×  × × × إيران

 ×  ×   × × ×  ×   ×  العراق

 × × × ×  ×  × × × × × ×  األردن

المملكة العربية 

 السعودية
× × ×  ×  ×  ×  ×  ×  

  × × ×  ×  ×  × ×  ×  الكويت

   ×   ×    × × ×  × لبنان

 × ×    × ×        ليبيا

      ×  ×  ×     موريتانيا

  ×    ×  ×  × × ×  × المغرب

األراضي 

الفلسطينية 

 المحتلة

 × × × ×  × × ×   ×  × 

    ×  ×  ×   ×  × × عمان

    ×  ×      × × × قطر

 ×  ×   × × ×  ×     السودان

 × ×    × × × × ×  ×   سوريا

 × × × ×      × × ×   تونس

اإلمارات العربية 

 المتحدة
× ×       ×  ×    

 ×  ×   × ×  ×      اليمن
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 1الجدول 
 لمعرفة المزيد حول التدخل المحدد"×" جدول ملخص لكل المقاييس المحددة )انقر فوق عالمة 

 (.2في الملحق 



عدد التدابير المتخذة لكل بلد في المجاالت  2يوضح الشكل 

الستة، مع التمييز بين التدابير التي تنفذها الحكومة والتدابير 

ويشمل هذا النهج األخير كال  التي تنفذها وكاالت األمم المتحدة.

سكان ، بما في ذلك المشردين من التدابير المتخذة لصالح ال

ومن الجدير بالمالحظة  داخليًا، والتدخالت من أجل الالجئين.

 ،ومع ذلك تشمل النازحين داخليًا. أن التدخالت من قبل الحكومة

من الصعب تحديد هذه المعلومات، وبالتالي تقتصر التدابير  هفإن

هذا الخاصة بالمشردين داخليًا على تدخالت األمم المتحدة في 

وينبغي أال  تم تخطيط غالبية التدابير في األردن. وقد التخطيط.

التدابير؛ ال تقدم سوى لمحة عن يغيب عن البال أن هذه األرقام 

 ومن المرجح أن يكون هناك المزيد.

 

 
 

 

 

 

تدخالت األمم المتحدة تدابير لصالح وتتضمن  .3،2؛ و2،3؛ 2،2، 2،1؛ 1،3؛ 1،2؛ 1،1تحت  2يتضمن الشكل مقاييس مدرجة في الملحق  :مالحظة
 2أدناه أو الملحق  3،4،1لالطالع على التدابير المحددة للعمال األجانب، يرجى الرجوع إلى القسم  .والالجئين( بما في ذلك النازحين داخليًا)السكان الوطنيين 

(3،1) 

 

 .2بتصرف من قبل المؤلفين استناًدا إلى الملحق  :المصدر

 

 

 

 

 

 

لحماية المالية في الحصول ضمان ا .3.2.1
 على الرعاية الصحية للجميع

 

وعالج  19-إن ضمان الوصول المجاني إلى اختبار كوفيد

 لكل العمال وأسرهم، بصرف النظر عن الرعاية الصحية
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التأمين والوضع االجتماعي االقتصادي أو الجنسية، يشكل  

 فيات.العدوى وخفض عدد الو أهمية بالغة للحد من انتشار

 تدابير وكرد فعل على هذا الجائحة، اتخذت بلدان عديدة
 

 

 

 

  

 

 

 2لشكل ا
 2020يونيو  22تدابير الحماية االجتماعية لكل بلد، حتى 

 التأمينات االجتماعية وتدابير سوق العمل .3.2



لتعزيز الحصول على الرعاية الصحية الميسورة التكلفة، وسد 

الثغرات في الحماية االجتماعية، وتوسيع نطاق الحماية المالية في 

 ويشمل هذا: الحصول على االختبارات والعالج.

 

الحاالت إجراء اختبارات  ، وفي بعض العالج المجانيضمان  •

، بما في ذلك لألشخاص غير المشمولين بالتأمين مجانية

 ،)اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وإيران وعمان(

)في بعض الحاالت تنطبق هذه التدابير أيًضا على غير 

 (3،4،1المواطنين، راجع القسم 

 )لبنان(.تغطية تكاليف االختبار  •

 

اص الذين كانوا ، حتى بالنسبة لألشخحيالتأمين الصتجديد  •

 بسبب األزمة )المغرب(مصروفين من الخدمة 

 

ند عضمان تأمين الدخل اإلجازات:  منافع .3.2.2

 19-بسبب كوفيد التوقف عن العمل
 

وعلى الرغم من أن أغلب العمال من حقهم أن يحصلوا على 

إجازات مرضية مدفوعة األجر بحسب قوانين العمل الخاصة 

قد كشفت عن ثغرات تغطية  19- أن جائحة كوفيدبدولهم، إال

حرجة بين أعداد كبيرة من العاملين لحسابهم الخاص وأولئك الذين 

يعملون في وظائف غير عادية والذين ال يحصلون على إعانات 

خيار سوى وهذا يعني أن العديد من العمال ليس لديهم  31المرض.

ار العدوى( أو )المخاطرة بانتشفي عملهم المرض اإلبالغ عن 

وقد يؤثر هذا بشكل خاص على العمال  المعاناة من صعوبات مالية.

بعقود غير مستقرة، بما في ذلك في قطاعات مثل الرعاية الصحية، 

، والنقل، والتسليم، فضالً عن العمال المنزليين نظافةوال

 والزراعيين.

 

وقد اتخذت بلدان كثيرة في المنطقة تدابير طارئة للقضاء على 

ل فقط الفئات المتأثرة ثغرات الحماية، وفي بعض الحاالت ال تشم

، بل أيًضا فئات أخرى، مثل الفئات التي 19-مرض كوفيدمباشرة ب

 جزءاً من مجموعات تبقى في الحجر الصحي ألنها تشكل يجب أن

جب عليها رعاية )المرضى( المعالين أو توالتي يتلك المخاطر أو  

اإلشارة إلى أن معظم التدابير التي تم ومع ذلك، يمكن  األطفال.

وتشمل التدابير األكثر  وضعها هي بالنسبة لموظفي القطاع العام.

 شيوًعا ما يلي:

 

في للموظفين في الخدمات غير األساسية إجازة مدفوعة  •

جيبوتي، األردن، العراق، الكويت(،  )الجزائر،القطاع العام 

شخاص األفي بعض الحاالت لمجموعات خاصة، مثل و

)الجزائر، مصر، اإلمارات العربية الذين لديهم أطفال 

مزمنة  ا  أمراض يعانونالمتحدة( أو األشخاص الذين 

 )الجزائر، مصر(.

 

في القطاع مطالبة أصحاب العمل بدفع إجازة للعاملين  •

، بما في ذلك في حالة الحجر الصحي الذاتي الخاص

األردن، قطر،  )الجزائر، جيبوتي، المملكة العربية السعودية،

 عمان(.

 

من رصيد  وعدم احتسابهاعدم اعتبار اإلجازة إجازة مرضية  •

بدالً من ذلك )الجزائر،  إجازة خاصةإجازة العمال، بل منح 

 مصر، األردن، قطر، المملكة العربية السعودية(.

 

 من خالل منظماتدفع جزء من اإلجازات المرضية  •

 التأمين االجتماعي )إيران(.

 

دان الوظائف البطالة: منع فق نم حمايةال .3.2.3

 وظائفهم خسروامن الدخل لودعم 
 

شكل أهمية بالغة في إدارة البطالة وحماية األجور تالمنافع إن 

أنها قد أدت إلى  التي دمرت العديد من الوظائف، والتي يقدر األزمة

انخفاض كبير في ساعات العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 ذلك يعادل، و2020لربع الثاني من عام ية في اأفريقيا والدول العرب

 هذا واتخذت بعض البلدان   32ماليين عامل بدوام كامل. 6نحو 

 

 

 

 

 

 

  
 

 ( 2020 يساية الدولية للضمان االجتماعي، االالجمع) ت المرض: اهتمام متجدد باستحقاقا19-أزمة كوفيد راجع أيًضا: 31

 (.2020عمل الدولية، )منظمة ال اإلصدار الثالث وعالم العمل. 19-كوفيدمرصد منظمة العمل الدولية: ساعة. 48بافتراض أسبوع عمل مدته  32
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https://ww1.issa.int/news/covid-19-crisis-renewed-attention-sickness-benefits
https://ww1.issa.int/news/covid-19-crisis-renewed-attention-sickness-benefits
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf


ضمان استمرار دفع األجور، أو تنظيم تخفيضها أو حظر تدابير 

وفي ضوء هذا السيناريو، تم اتخاذ عدة تدابير في  33الفصل تماًما.

أو الحصول  استمرار العمال في تلقي رواتبهم المنطقة لضمان

 على استحقاقات البطالة:

 

 عمال القطاع الخاصلمرتبات الدفع الكامل أو الجزئي دعم  •

ومن خالل الدعم المقدم من من خالل صناديق البطالة 

الحكومة )البحرين، المملكة العربية السعودية، المغرب، 

 األردن، تونس(.

 

المشاريع التجارية غير الرسمية استحداث آليات لتسجيل  •

تشريع التأمين  مع بأثر رجعي، التي لم تمتثل من قبل

 حماية األجور والعمالة )األردن(. ستفادة مناالجتماعي، لال

 

 تقديم القروض من البنوك التجارية للشركات لدفع الرواتب •
، بفائدة منخفضة أو من دون فائدة بتاتًا )لبنان، األردن، 34

 قطر(. إيران،

 

ل الذين فقدوا وظائفهم على تعويض العماتيسير حصول  •

التطبيق ونطاق  بطالة من خالل تخفيف معايير األهلية

 )إيران، األردن(.

تعويضات لمن تم االستغناء عنهم، بدعم من الحكومة دفع  •

 )جيبوتي(. 
)المملكة العربية  تدريب الباحثين الجدد عن عملدعم  •

 السعودية(.

تعديل دفع اشتراكات الضمان االجتماعي  .3.2.4

 التأمين االجتماعي القائمةمنافع وتعديل 

 

، تقوم بعض 19-بة على أزمة كوفيدتحسين اآلثار المالية المترتبغية 

مؤسسات التأمين االجتماعي إما بخفض أو تأجيل االشتراكات التي 

 هذا وكان تعديل يدفعها أصحاب العمل والموظفون على حد سواء.

وتشمل  الضمان االجتماعي، مثل معاشات التقاعد، أقل شيوًعا.منافع 

 التدابير األكثر شيوًعا ما يلي:

 

 للموظفين )األردن(.تراكات تخفيض معدل االش •

 

أو تأجيل دفع اشتراكات التأمين االجتماعي للموظفين تعليق  •

أصحاب العمل )لبنان،  مؤقتًا )األردن، عمان، فلسطين( من أجل

 المغرب، تونس(، أو كليهما )الجزائر، الكويت(.

 

في تسديد تأخر البسبب أو إعفاء الشركات من الغرامات تعليق  •

 ئر، لبنان، عمان(.المدفوعات )الجزا

 

 مرة واحدة تقاعدية منافع زيادة المعاشات التقاعدية أو توفير •

المشمولين بنظام التأمين االجتماعي )البحرين،  للمتقاعدين

 مصر، تونس(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

(؛ السماح للشركات بخفض األجور من 2020)المملكة،  2020( 6، أمر الدفاع رقم ) حظر إقالة أي موظف أثناء األزمة، كما هو الحال في األردن مثال: 33

الصادر عن الحكومة لدعم الموظفين غير  9المرسوم رقم  االتفاقيات على المستوى الوطني أو على مستوى الشركات، كما في األردن )راجع إبرام خالل

(، شريطة أن يتم دفع الفارق في مرحلة الحقة )االتصاالت الشخصية 2020، جوردن تايمز العاملين، وأصحاب العمل، والعمال العاملين بأجر يومي

لنفط، وتحديد حاليين حتى نهاية العام، حتى مع انخفاض سعر االمشتركة لليونيسيف، بين األراضي الفلسطينية المحتلة(، وضمان رواتب الموظفين ال

 حتى أثناء فترة الحجر.األجور  دفع إلزامية 

ما يلي قائمة فقط بتلك التي لديها وفي الحظ أن معظم البلدان قد وضعت خطط قروض خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للحفاظ على العمالة. 34

 .التي يقصد بها دفع المرتبات مباشرةمتطلبات لصيانة الوظائف أو 
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https://www.almamlakatv.com/news/نص-أمر-دفاع-رقم-6-لسنة-2020-37217
https://www.almamlakatv.com/news/نص-أمر-دفاع-رقم-6-لسنة-2020-37217
https://www.jordantimes.com/news/local/govt-issues-defence-order-no-9-support-non-working-employees-employers-daily-wage-workers?__cf_chl_captcha_tk__=7a9f8f80157c9419138f921ee0241621bafa423c-1593102012-0-AQ-wso4aNzvFA_GnG6UwWrCfv71LXxixr6hLQW-2HG3va5wa2cq_-hehp37j91GtdxZl8B4Mi8gOt3BMoiH8TymxcoJzc152lgG9e6-yydW-TkwGX2JGTJnCWPLqpuokTYdh2tmR_EO6VhHhXeB7aeLAQ_0XAIJZPV0siPRoax-xVxS8AuWA5VpJgq4oD5Z_5D8YAC_cpWLWAKgatL4YV2Bin89lg2MvW4Ltq9QS8Kl-aFtnUg1gTvwyJu0uNrGx2k0VTMD5-AcNKoRBe782u-6d6w2ANY5AUiX9N9eqdoZojGbOX03s8KYIZtRhMzwz7aHlHf8q0GI1i3u5n_bVS_qFrocVK_6WhdLdSKuA28iOHVyiYl3-6z6xSx132VjsV-wdOhoGrupAm7pWmD3gqJ9bD-kMkYwCARQIKDlf5VbeqFrmgwwP6dGKa4vlFz9FchwjjnmE0ix0Z0Rvzr4YBWK4fjurkG6XPXDiy7Mu0gFCLQgHL55MpzodvN3CtrkSHbXf4HJ3j2nlDtQorYIVaV1C6fikIVRNmf3wizju2JBw-prxvUDYhH75-8JVELHTKPnTepnJgYQlxnlrp4FEVahX_SsU3tLuW8364f_xI8PM_fEsAfi7uMJmItEg3oNiQQ
https://www.jordantimes.com/news/local/govt-issues-defence-order-no-9-support-non-working-employees-employers-daily-wage-workers?__cf_chl_captcha_tk__=7a9f8f80157c9419138f921ee0241621bafa423c-1593102012-0-AQ-wso4aNzvFA_GnG6UwWrCfv71LXxixr6hLQW-2HG3va5wa2cq_-hehp37j91GtdxZl8B4Mi8gOt3BMoiH8TymxcoJzc152lgG9e6-yydW-TkwGX2JGTJnCWPLqpuokTYdh2tmR_EO6VhHhXeB7aeLAQ_0XAIJZPV0siPRoax-xVxS8AuWA5VpJgq4oD5Z_5D8YAC_cpWLWAKgatL4YV2Bin89lg2MvW4Ltq9QS8Kl-aFtnUg1gTvwyJu0uNrGx2k0VTMD5-AcNKoRBe782u-6d6w2ANY5AUiX9N9eqdoZojGbOX03s8KYIZtRhMzwz7aHlHf8q0GI1i3u5n_bVS_qFrocVK_6WhdLdSKuA28iOHVyiYl3-6z6xSx132VjsV-wdOhoGrupAm7pWmD3gqJ9bD-kMkYwCARQIKDlf5VbeqFrmgwwP6dGKa4vlFz9FchwjjnmE0ix0Z0Rvzr4YBWK4fjurkG6XPXDiy7Mu0gFCLQgHL55MpzodvN3CtrkSHbXf4HJ3j2nlDtQorYIVaV1C6fikIVRNmf3wizju2JBw-prxvUDYhH75-8JVELHTKPnTepnJgYQlxnlrp4FEVahX_SsU3tLuW8364f_xI8PM_fEsAfi7uMJmItEg3oNiQQ


 
 

 

 

 التحويالت النقدية .3.3.1

 

لقد اتخذت العديد من الحكومات التدابير الالزمة لتوفير الدعم على 

وبينما يقدم  للسكان، بتمويل من إيرادات الحكومة العامة. الدخل

تحويالت جديدة في حاالت الطوارئ، تستخدم  بعض هذه الدول

الخطط القائمة، فتوسع نطاقها لتشمل مستفيدين جدد جهات أخرى 

وتتخذ العديد من البلدان في منطقة  و/أو تزيد من قيم االستحقاقات.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية تدابير في هذا المجال 

العمالة من األزمة، مثل  ضم الذين تضرروا بشدة بشكل خاص

كبيرة من قوة العمل في  ، الذين يشكلون نسبةغير المنتظمة

المنطقة، وكثيًرا ما ال يشملهم التأمين االجتماعي أو خطط 

 المساعدة االجتماعية القائمة.

 

في  19-مختلف التدابير المتصلة بجائحة كورفيد 3ويبين الشكل 

مجال التحويالت النقدية، وأكثرها انتشاًرا هو إدخال تحويالت 

األهمية بمكان أن نالحظ  ومن نقدية جديدة في حاالت الطوارئ.

البنية األساسية المتوفرة،  باستخدام أنه تم إعداد بعض هذه العوامل

 تحديًدا السجالت الموجودة بالفعل، لتحديد المستفيدين.و

 تشمل إجراءات التحويل النقدي ما يلي:

 

 التوسع العمودي والتغيرات في وتيرة الدفع

 

امج القائمة )األردن، للمستفيدين من البرإضافية إضافة مبالغ  •

 البحرين، تونس، الجزائر، العراق(.

 

 التوسع األفقي

 

المستفيدين من برامج التحويل النقدي الحالية عدد توسيع  •

 )األردن، مصر، فلسطين(.

 

خطط مؤقتة لتحويل األموال النقدية في حاالت الطوارئ وضع  •

)األردن ولبنان وتونس والمغرب ومصر والعراق وفلسطين 

 يا والسعودية والكويت وموريتانيا والسودان وإيران(.وسور

 

من عمال المياومة والعاملين في القطاع غير المنتظم  استهداف •

خالل برامج التحويل النقدي )مصر، األردن، المغرب، سوريا، 

 فلسطين(. تونس،

 

 من خالل التحويالت النقدية الطارئة: الفئات الضعيفةاستهداف  •

مثال األسر التي ترأسها النساء، األرامل أو ، على سبيل الالنساء

)مصر،  المسناتالحوامل )مصر، الكويت، موريتانيا(، 

أطفال أو الكويت، تونس، موريتانيا، سوريا(، األسر التي لديها 

 المصابين بعجز)مصر، الكويت، تونس، فلسطين( أو  يتامى

 )مصر، تونس، موريتانيا، سوريا(.

 

 )فلسطين، مصر(. االنتظارإضافة مستفيدون من قوائم  •

 

السجالت االجتماعية أو قواعد البيانات التي تم استخدام  •

 ةاالجتماعي اتاالجتماعية والتأمين اتللمساعدإنشاؤها سابق ا 

لتحديد المستفيدين الجدد من الخطط القائمة، بما في ذلك استخدام 

قوائم االنتظار )األردن، فلسطين، مصر، الكويت(، أو قوائم 

 ة )العراق، لبنان، فلسطين(.جديد

 

برامج المساعدة المستفيدين من المنح الطارئة في إدراج  •

 )العراق قيد المناقشة(.االجتماعية القائمة 
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 المساعدات االجتماعية .3.3



بدعم وكاالت األمم المتحدة قامت العديد من عالوة على ذلك، 

رئ التوسع في خطط التحويل النقدي التكميلية في حاالت الطوا

في المنطقة )لالطالع على خطط محددة لتحويل األموال النقدية 

 (:3.4.2لالجئين والمشردين داخليًا، راجع القسم 

 

استكمال شبكات األمان االجتماعي الوطنية من خالل  •

إلى السكان التحويالت النقدية الطارئة اإلنسانية الجديدة 

الثالثة من المستضعفين، مثل األسر التي لديها أطفال دون سن 

العمر والتي ال يحق لها الحصول على برنامج التحويل النقدي 

 الوطني )برنامج األغذية العالمي في مصر(.

لتشمل توسيع نطاق التحويالت النقدية اإلنسانية الحالية  •

المستفيدين الجدد المحتاجين إليها )اليونيسيف في األردن 

 وسوريا، وبرنامج األغذية العالمي

إنسانية الجديدة (، أو التخطيط لتحويالت نقدية نفي فلسطي

 )اليونيسيف في اليمن، برنامج األغذية العالمي في فلسطين(.
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 التحويالت العينية .3.3.2

 

هناك شكل آخر من أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومات 

التحويالت العينية، التي تكون في األغلب في  للمحتاجين وهو

 ي ضمان الحد األدنى من مستوياتهيئة الغذاء، والتي تساعد ف
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تعمل بعض البلدان على توسيع نطاق برامجها الحالية  االستهالك.

للتحويالت العينية، في حين تقوم بلدان أخرى بوضع برامج 

 طوارئ لتلبية احتياجات سكانها خالل هذه الفترة من األزمة.

 وتشمل التدابير الحكومية الرئيسية ما يلي:
 

 
 

 

 3الشكل 

 عدد التدخالت المتعلقة بالتحويالت النقدية
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قدية جديدة في حاالت الطوارئتقديم تحويالت ن  

(التوسع العمودي)تسديد دفعات    

 توسيع البرامج القائمة
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5 
   

 

 استخدام السجالت واألنظمة األساسية السابقة

 إنشاء سجالت جديدة  

 األنظمة األساسية الموجودة للتطبيقات الجديدة/فتح السجالت

 

   

 5 
   

 5 
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ومواد صحية لألسر الضعيفة )فلسطين غذائية طرود ير توف •

والجزائر وموريتانيا والسودان وسوريا وإيران والسعودية 

 والكويت والمغرب(.

 

)جيبوتي، نظم القسائم تقديم المعونة الغذائية عن طريق  •

 األردن(.

 

على المستفيدين من برامج التحويل التحويالت العينية توزيع  •

 ردن، العراق، فلسطين(.النقدي القائمة )األ

 

)المنظمات غير الحكومية(  القطاع الثالثالتنسيق الوثيق مع  •

لتوفير تحويالت غذائية عينية )مصر، العراق، إيران، 

 سوريا(.

 

 غذائية )األردن والسودان(. ِحصص توزيعصناديق الزكاة  •

 

)مصر، المملكة العربية تحويالت األغذية المتعلقة برمضان  •

 ريتانيا، عمان، السودان(.السعودية، مو

 

في البلدان الهشة والمتضررة من األزمات بصفة خاصة، تبرز 

وكاالت األمم المتحدة في توفير التحويالت العينية إلى السكان 

الوطنيين )لالطالع على تدابير محددة تستهدف الالجئين 

 (:2-4-3والمشردين داخليًا، راجع القسم 

 

للسكان واد النظافة الصحية المساعدات الغذائية ومتوفير  •

برنامج  :وكاالت األمم المتحدة المحليين والنازحين من قبل

األغذية العالمي )جيبوتي، العراق، ليبيا، فلسطين، السودان، 

سوريا، اليمن(، اليونيسيف )فلسطين، سوريا، اليمن(، 

 األونروا )فلسطين(.

آليات أخرى لدعم دخول األسر )إعانات دعم األسعار  .3.3.3

 إلسكان والقروض وما إلى ذلك(وا

 

باإلضافة إلى التحويالت الغذائية والعينية المباشرة، تنفذ الحكومات 

األسر، بما في  دخلفي المنطقة العديد من التدابير األخرى لدعم 

 ذلك:

 

اإلعفاء من فواتير الكهرباء أو الماء أو غيرها من فواتير  •

، العراق، )البحرين، جيبوتي تأخير التسديد المرافق أو

 اإلمارات العربية المتحدة(. موريتانيا، عمان، لبنان،

 

للغذاء اإلعفاء من رسوم االستيراد أو تحديد سعر ثابت  •

واللوازم الطبية )األردن، موريتانيا، قطر، لبنان، ليبيا، 

 سوريا(. السودان،

 

)إيران، مصر، تقديم قروض بال فائدة أو بفائدة منخفضة  •

 الكويت(.

 

أو الفواتير المصرفية )البحرين، اط القروض تأجيل أقس •

األردن، العراق، المملكة العربية السعودية، الكويت، المغرب، 

 فلسطين، عمان، اإلمارات العربية المتحدة(.

 

)لبنان، المملكة  المدفوعات الضريبية وتأجيلهاعن التنازل  •

 العربية السعودية، العراق موريتانيا، مصر(.

 

)اإلمارات العربية المتحدة، المملكة يجار مدفوعات اإل تعليق •

 العربية السعودية(.

 

 )عمان واليمن(.دعم للوقود  •

 

 

 

 

 اتخاذ تدابير خاصة لدعم العمال األجانب .3.4.1
 

أنحاء المنطقة بإمكانية محدودة  يتمتع العمال األجانب في مختلف

 لوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية وخدماتمن حيث ا

 

يها، السيما إذا في الوصول إل يترددونأو قد  الرعاية الصحية

كانوا من المهاجرين غير كانوا ال يمتلكون الوثائق الثبوتية، أو إذا 

وفي الوقت نفسه، فإنهم معرضون بشكل خاص  النظاميين.

وكقاعدة عامة في  لخسارة وظائفهم والوقوع في الفقر المدقع.

 مدة هم أو تخطوااألجانب وظائف الدول العربية، إذا خسر العمال
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 تدابير الحماية االجتماعية للعمال األجانب والمشردين داخليًا والالجئين .3.4



إنهم يخضعون لعقوبات نقدية إقامتهم في العمل/تأشيرة اإلقامة، ف

وهذا أيًضا نتيجة لتشغيل نظام الكفالة  .والسجن والترحيل

وتعتبر العامالت األجنبيات معرضات للخطر بشكل  )الرعاية(.

 خاص.

 

 في المنطقة خطوات استجابة لذلك، اتخذت بعض الحكومات

العمال االجانب، بمن فيهم العمال الذين يعيشون  لضمان تمكين

في حالة غير نظامية، من الحصول على الخدمات الصحية 

 واالجتماعية األساسية:

 

عيشون العمال األجانب، بمن فيهم الذين ييكون ضمان أن  •

إلجراء ن في أوضاع غير نظامية، مؤهلي

لعربية )المملكة ااختبارات/الخضوع للعالج مجان ا 

تقدم دول أخرى )البحرين وعمان  السعودية، إيران، قطر(.

واإلمارات العربية المتحدة( اختبارات وعالجات مجانية 

مجموعات معينة )ولكن من دون تحديد للكل المقيمين أو 

 واضح للمهاجرين غير النظاميين(.

 

، حتى على رواتبهم كاملةضمان حصول العمال األجانب  •

 ر الصحي )قطر(.لو كانوا في الحج

 

لمن هم في حاجة إليها، بما في ذلك مساعدات غذائية توفير  •

 العمال األجانب )السعودية وعمان والكويت(.

 

دفع إعفاء العمال األجانب الذين أصبحوا غير نظاميين من  •

و/أو تمديد تأشيرات العمل/اإلقامة  غرامات العقوبات،

بية )البحرين، الكويت، قطر، تونس، المملكة العر

 السعودية(.

 

 للعمال األجانب )الكويت(.السكن توفير  •

 

وإعادة تمويل مبالغ دفع اإليجار وإلغاء الغرامات تأجيل  •

 التأمين والودائع األمنية )اإلمارات العربية المتحدة(.
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 اتخاذ تدابير خاصة لدعم الالجئين والمشردين داخليًا

 

 من بين أضعف الفئات السكانية.لي ا يُعد الالجئون والمهجرون داخ

وهم يعيشون في كثير من األحيان في أوضاع غير مستقرة من دون 

القدرة على عزل أنفسهم بشكل كامل أو االمتثال لتدابير الحجر و/أو 

وتتضمن هذه النظرة العامة عدة تدابير تستهدف  الحجر الصحي.

ها وكاالت األمم بوضوح المشردين داخليًا و/أو الالجئين التي توفر

تجدر اإلشارة إلى أن التدخالت التي تقدمها  ومع ذلك، المتحدة.

الحكومة لهذه المجموعات يمكن أن تدرج في األنشطة الرئيسية 

ولذلك، فهي غير مذكورة  المقدمة أعاله، وال يتم تحديدها بوضوح.

لالطالع على التدابير التي تتخذها وكاالت  تحديًدا في هذا الفرع.

مم المتحدة والتي تستهدف عامة السكان في السياقات اإلنسانية، األ

 يرجى الرجوع إلى األقسام السابقة.

 

ومن أمثلة تدابير الحماية االجتماعية التي تستهدف المشردين داخليًا 

 ما يلي: 19-و/أو الالجئين استجابة لجائحة كوفيد

 

ية إلى الالجئين )برنامج األغذالتحويالت الغذائية تسليم  •

العالمي في الجزائر وجيبوتي، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون 

 الالجئين في ليبيا، واألونروا في فلسطين(.

 

)برنامج منتجات النظافة الصحية، مثل معقمات اليدين توزيع  •

األغذية العالمي في إيران، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين،  الالجئين في ليبيا، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون

والمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، والمنظمة الدولية للهجرة 

 في العراق والسودان(.

 

لمنتجات األغذية والنظافة الصحية )برنامج قسائم توزيع  •

األغذية العالمي في األردن، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون 

 الالجئين في الكويت(.

 

النظافة الصحية  تعديل التحويالت النقدية لتشمل منتجات •

)مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في مصر، برنامج 

 األغذية العالمي في األردن(.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لالجئين )مفوضية األمم المتحدة التحويالت النقدية دفع  •

لشؤون الالجئين في الجزائر ومصر واألردن ولبنان 

 والكويت وتونس، وبرنامج األغذية العالمي في مصر،

واألونروا في األردن ولبنان، والمنظمة الدولية للهجرة في 

لبنان(، أو النازحين داخليًا، أو كليهما )مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي في العراق، 

 ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في اليمن(.

 

والمشردين لالجئين  زيادة المنافعالتوسع الرأسي، أي  •

 )برنامج األغذية العالمي في العراق(.داخلي ا 

التوسع المؤقت في عدد المستفيدين من برامج المساعدة 

اإلنسانية )برنامج األغذية العالمي في العراق، 

واليونيسيف في األردن وسوريا، ومفوضية األمم المتحدة 

 لشؤون الالجئين في األردن، ولبنان، وتونس، واليمن(.

 

 

 

 

تقوم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية 

باتخاذ عدة تدابير إدارية للحد من االتصال بين البشر، مما يساعد 

بين المستفيدين من  19-على الحد من انتشار مرض كوفيد

وتشمل هذه التدابير التسجيل والتحقق، فضالً  البرامج والموظفين.

 عن قنوات التسليم/الدفع.

 

 التسجيل

 

منصات عبر اإلنترنت خاصة باألشخاص بغية إنشاء  •

)مصر، إيران، األردن، المغرب لتسجيل في برامج جديدة ا

لألسر غير المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، بالنسبة 

 سوريا(.

 

خطوط االتصال والرسائل النصية وتطبيق استخدام  •

WhatsApp  ات عودفمعلى ال واطالعهملتسجيل األفراد

 )المغرب، الكويت(.

 

لتسجيل العاملين تطبيقات األجهزة المحمولة استخدام  •

وطلباتهم للحصول على إجازة مرضية )المملكة العربية 

 السعودية(.

 

ا للمستفيدين حتى يتمكنومنصات إلكترونية قائمة استخدام  •

 بأجر يومي(. ينلامللعتعويض  -من تسجيل أسمائهم )األردن

 

 التحقق والشروط

 

ات اإلثبات التي تتطلب اتصاال  عن أو تخفيف متطلبلتنازل ا •

 المراجعات الطبية لتلقي المساعدة االجتماعية ، مثلا  جسدي

 

 )الجزائر، المملكة العربية السعودية(.

 

المتعلقة بأنشطة الدفع نقًدا مقابل العمل لغاء متطلبات العمل ا •

ية على المساعدة الغذائية )برنامج االغذوفرض الشروط 

 العالمي في السودان(.

 

 دفع اشتراكات الضمان االجتماعي

 

اشتراكات الضمان  لتسديدالخدمات عبر اإلنترنت تعزيز  •

االجتماعي لكل من أصحاب العمل والموظفين )الجزائر، 

 األردن، تونس(.

 

 تسليم ودفع المنافع

 

 من ماكينات  رسوم سحب األموال النقديةإعفاء المتقاعدين من  •

 )مصر(. صرف اآلليال      

 

بالحصول على منافع لصالح المستفيدين، على للوكالء السماح  •

 سبيل المثال المعاشات التقاعدية )الجزائر، المغرب(.

 

الريفية  المتاحة، بما في ذلك في المناطق عدد نقاط الدفعزيادة  •

 )الجزائر، مصر، المغرب، برنامج األغذية العالمي في سوريا(.

 

لمواقع الدفع والتوزيع )الجزائر، عمل المتاحة ساعات الزيادة  •

 االكتظاظمبالغ لتفادي الدفع التعجيل باليونيسيف في اليمن( أو 

 )تونس، اليونيسيف في اليمن(.
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 التدابير اإلدارية/التنفيذية .3.5



المحافظ اإللكترونية والتحويالت استخدام وسائل رقمية مثل  •

 )األردن، تونس، المغرب(. لتوزيع المنافعالمصرفية 

 

 بدالً من التحويالت العينية )األردن(. القسائمدفع  •

 

 )األردن(.الجهات العسكرية  الطعام عبر توزيع ِحصص •

 

خدمة توصيل الطعام من الباب إلى الباب، بما في استخدام  •

 )برنامج األغذية العالمي في ليبيا،ذلك الوجبات المدرسية 
 

 
 
 

 اعتبارات السياسة العامة .4
 

 

الشرق األوسط وشمال  منطقة 19-لقد ضربت جائحة كوفيد

أفريقيا/الدول العربية بشدة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب 

واعترافًا  وخيمة على المستضعفين والمستبعدين اجتماعيًا أصالً.

بالدور الحاسم الذي تؤديه الحماية االجتماعية في تخفيف األزمة، 

اتخذت كل من الحكومات والجهات الفاعلة في األمم المتحدة في 

 لمنطقة مجموعة متنوعة من التدابير، على النحو المبين أعاله.ا

ولكن على الرغم من هذه الجهود فإن المنطقة تواجه العديد من 

 :التحديات الرئيسية

 

)كانت البلدان المصدرة للنفط تواجه الحيز المالي المحدود  •

بالفعل تحديات أمام الجائحة؛ ومع المزيد من االنخفاض في 

 ، فسوف تزداد شدة التحديات(.عائدات النفط

 

في برامج  الوصول إلى األشخاص غير المسجلين سابق ا •

العمالة المساعدة االجتماعية أو التأمين االجتماعي )تحديًدا 

 (.غير المنتظمة

 

يشكل أهمية ، وهو األمر الذي سوف االحتفاظ بالوظائف •

لحفاظ على مداخيلها واستعادة بالغة بالنسبة لألسر بغية ا

 فيتها بسرعة بعد األزمة.عا

 

عدد إلى و إلى المناطق المتأثرة بالصراعصعوبة الوصول  •

، الذين يعيشون غالبًا من الالجئين والمشردين داخلي اكبير 

أكثر عرضة لإلصابة هم في مخيمات مزدحمة وبالتالي 

 بالفيروس.

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق، األونروا 

 نامج األغذية العالمي في اليمن(.في غزة، بر

 

)برنامج األغذية العالمي الوجبات المدرسية إلى نقود تحويل  •

 في مصر وتونس(.

 

)برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية تكفي شهرين تقديم  •

 في السودان(.

 

بالتباعد  التزام المستفيدين تعليمات إدارة الحشود بشأن تعزيز •

 اليمن(. )اليونيسيف فياالجتماعي 
 

 

 

 

 

 

، من ، بمن فيهم غير المواطنينالعمالة غير المنتظمةاستبعاد  •

 خطط الحماية االجتماعية الوطنية.

 

في ضوء هذه التحديات، ينبغي النظر في التوصيات التالية 

 المتعلقة بالسياسة العامة:

 

 الوصول إلى الرعاية الصحية

 

لجة ومعا 19-الوصول المجاني إلى اختبار كوفيدضمان  •

، بغض النظر عن لجميع العمال وأسرهمالرعاية الصحية 

ال  .التأمين، أو الحالة االجتماعية االقتصادية أو حالة الهجرة

ا بحقوق اإلنسان ي عد تقديم الرعاية الصحية فقط  هلكن، التزام 

االهتمام بالصحة العامة الحتواء انتشار عبارة عن أيًضا 

ضمان عدم اتخاذ خيارات وعالوة على ذلك، ينبغي  الفيروس.

 تقنين الرعاية على أساس الجنسية أو حالة التشرد.

 

 وسوق العمل ةاالجتماعي اتالتأمين

 

نطاق التغطية وكفاية منافع اإلجازات المرضية النقدية توسيع  •

األشخاص  لتغطية ن طريق إدخال معايير أهلية جديدةع

ذين واآلباء الالموجودين في الحجر الصحي من دون أعراض 

 ال بد من  المدارس. عالوة على ذلك، يتأثر أطفالهم بإغالق
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)على سبيل المثال، فترات االنتظار شروط األهلية خفض 

وأخيًرا،  للحصول على المنافع أو الحاجة إلى شهادات طبية(.

ينبغي إعادة النظر في تخفيض تكاليف أصحاب العمل 

وذلك مثالً عن  المتصلة بالتزامات اإلجازات المدفوعة،

االعفاءات  سداد تكاليف اإلجازات المدفوعة من خاللطريق 

 الضريبية أو المدفوعات المباشرة.

 

لالستمرار بتسديد  األجور وآليات االحتفاظ بالوظائف إن دعم •

لعمال )تحديًدا بغاية األهمية لضمان دخل االعمال رواتب 

ديم إعانات تقويشمل ذلك  للذين ال يمكنهم العمل من المنزل(.

 تعليق العقود مؤقتًا )كما تم في األردن والبرازيللخفض أو 
مثال  ويظهر .37 ( من بين تدابير أخرى36وجنوب أفريقيا 35

في إضفاء الطابع الرسمي من خالل  األردن كيفية المساهمة

توسيع نطاق المنافع لتشمل الشركات التي كانت في السابق 

 جتماعي.مسجلة في نظام التأمين اال غير

 

األهمية بمكان أن يتم خصم اشتراكات التأمين  ومن •

االجتماعي بحيث ي سمح للشركات بتوفير الموارد الالزمة 

المتوسط إلى الطويل،  على المدى 38لتغطية تكاليف الرواتب.

يتعين على أولئك القادرين على المساهمة أن يفعلوا ذلك من 

ظام التأمين أجل تخفيف الضغوط المالية المفروضة على ن

 االجتماعي.

 

الشروط؛ على ال بد من توسيع هذه  توجد منافع بطالة،حيثما  •

 وحيثما تقدم .سبيل المثال ، من خالل تقليص معايير األهلية

تعويضات منخفضة أو تكون قصيرة األجل، ينبغي النظر في  

زيادة مستويات المدة/المنافع )كما هو الحال في بلدان مثل 

وبالنسبة للعمال غير الرسميين، فإن التدابير  (.39 ألبانيا

التكميلية، مثل التحويالت النقدية الطارئة، تشكل أيًضا أهمية 

بالغة )للمزيد من المعلومات في هذا الشأن، راجع الصفحة 

 التالية(.

 

وحيثما ال يوجد تأمين ضد البطالة، يتعين على الحكومات أن  •

لكل البطالة منافع  إنشاء صناديق طوارئ لتوفير تستثمر في

بلدان  المتضررين، كما حدث في إيران، ولكن أيًضا في

ونظًرا ألن مدفوعات  .41 وكوستاريكا 40 أخرى، مثل بليز

نهاية الخدمة بالمبلغ اإلجمالي تكون غالبًا أكثر شيوًعا من 

خطط التأمين ضد البطالة، فإن الحكومات تستطيع أيًضا أن 

لخدمة، األمر الذي يسمح تنظر في زيادة مبلغ نهاية ا

 باالنسحابات المتوقعة أو التدريجية )كما هي الحال في بيرو
 (.43 وكولومبيا 42

 

إدراج العاملين لحسابهم الخاص ينبغي وإذا أمكن،   •

تدابير هناك  الموصوفة أعاله.)المسجلين( في خطط البطالة 

بفوائد منخفضة  خطوط ائتمان الطوارئ شملقد ت أخرى

ومن الممكن أن يصبح  ذين يعملون لحسابهم الخاص.لبالنسبة ل

سداد القروض مشروطًا بالدخل المستقبلي للعاملين لحسابهم 

 )كما هو  زيادة المديونية الخاص بغية التخفيف من مخاوف
 

 

  
 

، سوف تدفع (Benefício Emreencial de Pração do Emprego e da Renda—Bemوالدخل ) للحفاظ على العمل دعم الطارئمن خالل ال 35
ولن يخصم من  يوًما. 90وزارة االقتصاد في البرازيل جزًءا من أجور العمال الذين تم خفض ساعات عملهم أو الذين تم تعليق عقودهم لمدة قد تصل إلى 

حلها هي أقل بالنسبة للعمال من ذوي في حالة الفصل من الخدمة، ولكن حصة األرباح التي تم التخلي عنها والتي تحل م BEmالتأمين ضد البطالة استالم 
Asistencia  II Edición: en América Latina y el Caribe. 19-Protección social y respuesta al COVID راجع: األجور األعلى.

.(Rubio, Escaroz, Machado, Palomo and Sato 2020)l ciaSo 
ذوي األجور وفي جنوب أفريقيا، لم يتم تثبيت هذه الخطة، ولكن الحصة من األرباح التي تم التخلي عنها والتي تحل محلها هي أقل بالنسبة للعمال من  36

 (.2020)وزارة العمل COVID-19 في جائحة  صاحب العمل خطة إغاثة الموظف/  األعلى:
على مدى اع عن العمل االنقطبسبب ساعات من عدم العمل، أو نظره خيارات أخرى يجب النظر فيها: استبدال حصة من األرباح التي غض عنها العامل  37

وتشمل آليات الدعم الهامة األخرى لألعمال  فترة زمنية قصوى، أو تقديم قروض منخفضة بين الشركات بشرط عدم طرد أي عامل )كما هو الحال في إيران(.
 التجارية التي ليست جزًءا من هذا المستند: انخفاض القروض، واإلعفاءات الضريبية، وإرجاء استحقاق اإليجار.

 (.2020)جيرار، إيمبرت، وأركين  خيارات للبلدان النامية :19-استجابة الحماية االجتماعية ألزمة كوفيد لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع: 38
  herë rroga e deklaruar;  2Qeveria pagesë direkte për të vetëpunesuarit saراجع: كما ضاعفت الحكومة األلبانية منافع البطالة. 39

.(Exit News 2020) ndihmës ekonomike dhe papunësisn dyfishon pagesat e 
، والذي يهدف إلى دعم كل العاطلين عن العمل الذين فقدوا وظائفهم 19-مليون دوالر أمريكي لبرنامج إغاثة البطالة بمواجهة جائحة كوفيد 75خصصت بليز  40

لتمويل البرنامج، الذي تكون وزارة المالية مسؤولة عن توفير األموال الالزمة  .19-، فضالً عن العاطلين عن العمل حتى قبل أزمة كوفيد19-نتيجة لكوفيد
 راجع أيًضا: يجري تنفيذه عن طريق االقتراض، محليًا بواسطة البنك المركزي، وعلى الصعيد الدولي بواسطة العالقات مع المؤسسات المالية الدولية.

(Rubio, l Asistencia Socia II Edición: 19 en América Latina y el Caribe.-Protección social y respuesta al COVID
Escaroz, Machado, Palomo and Sato 2020). 

والعاملين في سوق العمل الرسمية الذين فقدوا  العمالة غير المنتظمة، الذي سيوفر تحويالت شهرية لكل من Bono Protegerقدمت كوستاريكا برنامج  41
   °MDHIS-MTSS-42305Decreto Ejecutivo Nوظائفهم، أو إذا كانت عقودهم قد أوقفت أو كانت قد قلّت ساعات عملهم.

 .19-، الذي يضع تدابير تكميلية للتخفيف من اآلثار االقتصادية لوباء كوفيد  .038Decreto de Urgencia N-2020لمزيد من المعلومات، راجع: 42
   .2020de marzo de  27de  488Decreto Legislativo n.لمزيد من المعلومات، راجع: 43
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https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202003/43161gen215.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202003/43161gen215.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/202003/43161gen215.pdf
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://exit.al/qeveria-pagese-direkte-per-te-vetepunesuarit-sa-2-here-rroga-e-deklaruar-dyfishon-pagesat-e-ndihmes-ekonomike-dhe-papunesis/
https://exit.al/qeveria-pagese-direkte-per-te-vetepunesuarit-sa-2-here-rroga-e-deklaruar-dyfishon-pagesat-e-ndihmes-ekonomike-dhe-papunesis/
https://exit.al/qeveria-pagese-direkte-per-te-vetepunesuarit-sa-2-here-rroga-e-deklaruar-dyfishon-pagesat-e-ndihmes-ekonomike-dhe-papunesis/
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/Nota%20Tecnica%20Abril_FINAL.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=91073&nValor3=120159&strTipM=TC
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582540/Decreto-de-urgencia-n-038-2020-1865516-3.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/mintrabajo/123_decreto488.pdf


 (.45وأوروغواي 44 في جامايكا الحال

 

دعم العمال، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء،  •

بترتيبات السماح  بما عليهم من التزامات أسرية من خالل

وبالنسبة  العمل المرنة وسياسات اإلجازات الخاصة.

ير القادرين على العمل من المنزل، فإنه ال بد غلألشخاص 

من توفير خيارات رعاية األطفال اآلمنة والمناسبة في 

)على سبيل المثال، رعاية  19-سياق برنامج مكافحة كوفيد

 46األطفال أثناء العمل في حاالت الطوارئ(.

 

 االجتماعية اتالمساعد

 

ا برامج تحويل األموالتوفير  • النقدية  برامج عينية وتحديد 

وزيادة  ( والمنافعزيادة التوسع العامودي )من خالل 

العمالة لعدد ونظًرا  (.المستفيدين)زيادة عدد التوسع األفقي 

ما يشغلون غالبًا  الكبيرة في المنطقة والذين غير المنتظمة

الوصول إلى أنظمة الحماية  ستطيعونوظائف ضعيفة وال ي

اصة، وقد تم ذلك، يجب بذل جهود خاالجتماعية القائمة، 

ق هذه الغاية، ولتحقي .العمالة غير المنتظمةشمل بغية 

ا  هناك يكونس بتقييمات شاملة  الضطالعا  لمفتاحأيض 

آلثار األولية ة فهم ايبغلآلثار االجتماعية االقتصادية 

تحديد الفئات المتأثرة حديثًا والمستضعفة والثانوية لألزمة و

 ضافية ينبغي النظر فيها:وهناك بضع نقاط إ واستهدافها.

 

في بعض الحاالت،  االستفادة من قواعد البيانات الموجودة: •

يمكن استخدام السجالت االجتماعية القائمة التي تحتوي على 

معلومات عن الفقراء والضعفاء لتحديد المستفيدين 

 48في كولومبيا  ، وكذلك47اإلضافيين، كما حدث في مصر

الحكومات أن تعمل بالتعاون يتعين على  .49 والبرازيل 

الوثيق مع الجهات الفاعلة القادرة على دعم توفير المعلومات 

وقواعد البيانات )على سبيل المثال، منظمات العمال، كما هي 

أجزاء كبيرة ، إشراك وباإلضافة إلى ذلك الحال في إيران(.

من السكان بفعالية في برامج المساعدة في حاالت الطوارئ 

ولضمان أن تكون مكاسب  (.50 ي بيرو)كما حصل ف

أنظمة،  لطارئة الحالية "منظمة" ومقسمة ضمناالستجابة ا

فيدة جديدة لدعمها في فال بد من الحفاظ على معلومات م

 المستقبل إذا لزم األمر )كما هي الحال في العراق وليبيا(.

 

تعتبر المعلومات واالتصاالت أساسية،  التوعية والتسجيل: •

لنظر في استراتيجيات جديدة للوصول إلى جميع وقد يلزم ا

الفئات الضعيفة عن طريق، على سبيل المثال، الجهات 

الفاعلة المحلية )على النحو المفصل أدناه( واستخدام 

التكنولوجيا، التي يمكن أن تيسر التسجيل الذاتي بسرعة 

ومع ذلك، ففي بعض السياقات، يمكن أن  وبأمان نسبي.

يات األفراد الذين يفتقرون إلى إمكانية تستبعد هذه العمل

الهاتف الذكي، ما لم  الوصول إلى اإلنترنت أو الحاسوب أو

 يتم إعداد أنظمة بديلة )راجع أيًضا النقطة التالية(.

 

ول المنطقة بالفعل قامت معظم دأنظمة الدفع والتسليم:  •

ن التباعد االجتماعي وتجنب ضمابتكييف برامج خاصة ل

وعلى المدى المتوسط،  .51 ء نقديًا أو عينيًا، سوااالكتظاظ

لرقمية نوصي بتحويل التحويالت النقدية إلى أنظمة الدفع ا

 السماح للمستفيدين بتسجيلقدر اإلمكان، وذلك مثالً من خالل 

 

 

 

 

 

  
 

 جامايكا -نحن نهتم  لمزيد من المعلومات، راجع: 44
  Más medidas de apoyoعرض على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شروط مواتية إلعادة تمويل الديون، بدعم من وكالة التنمية الوطنية:ت   45

.(ANDE 2020) se de actividadmicro y pequeños empresarios: subsidio directo y seguro por ce para 
)برنامج األمم المتحدة المعني  19-جائحة كوفيدالئمة لألسر وغيرها من الممارسات الجيدة في مكان العمل في سياق السياسات الم لمزيد من المعلومات، راجع: 46

 (.2020ومنظمة العمل الدولية بالمرأة، واليونيسيف، 
 تكافل في األصل.يقوم برنامج األغذية العالمي في مصر بتوفير تحويل نقدي للمستفيدين الذين ال يحق لهم الحصول على برنامج ال 47
من أجل التعرف على األسر الفقيرة والضعيفة التي لم  شبكة األمان االجتماعيبيانات من السجل الوحيد ل Ingro Solidárioويستخدم البرنامج الجديد  48

 تكن مستفيدة من برامج الحماية االجتماعية األخرى.
( لتقييم األهلية للتحويل النقدي الجديد في حاالت الطوارئ Cadastro Único)وتستخدم حكومة البرازيل بيانات من السجل الوحيد للمستفيدين  49

(Auxílio EMER-gencial.) 
 .Bono Universalفي حالة  50
ت ومن بين الخيارا على سبيل المثال، يمكن تقديم الوجبات المدرسية كحصص إعاشة تؤخذ إلى المنزل، كما يفعل برنامج األغذية العالمي في ليبيا واليمن. 51

 األخرى االنتقال إلى تسليم المسكن أو صرف النقود بدالً من الوجبات المدرسية.
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http://www.wecare.gov.jm/
http://www.wecare.gov.jm/
https://www.ande.org.uy/noticias/item/nuevas-medidas-de-gobierno-para-micro-y-pequenos-empresarios-subsidio-y-seguro-por-cese-de-actividad.html
https://www.ande.org.uy/noticias/item/nuevas-medidas-de-gobierno-para-micro-y-pequenos-empresarios-subsidio-y-seguro-por-cese-de-actividad.html
https://www.ande.org.uy/noticias/item/nuevas-medidas-de-gobierno-para-micro-y-pequenos-empresarios-subsidio-y-seguro-por-cese-de-actividad.html
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-in-the-context-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=4828
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-in-the-context-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=4828


وبالنسبة للذين ال يملكون  الحسابات المصرفية القائمة.

الممكن فتح حسابات رقمية )كما  ، فمن52حسابات مصرفية

وسيكون هذا أيًضا عامالً أساسيًا في  (.53البرازيل حدث في 

ولكن  مواجهة الجائحة.ان على المدى البعيد لتجابة البلداس

هواتف محمولة  البد من التفكير في بدائل آمنة لمن ال يملكون

 54باإلنترنت. تتمتع باتصال ثابت

 

ينبغي إزالة شروط التحويالت النقدية وبرامج  الشروط: •

 األشغال العامة أو جعلها أكثر مرونة )كما حدث في الفلبين
طلب اتصاالً جسديًا، مثل الحضور في (، السيما عندما تت55

 المدارس أو عمليات الفحص الصحية الروتينية.

 

 ما يتعلق بالعمال األجانب:اعتبارات محددة في

 

لعمال األجانب ان نوعية المعاملة وعدم التمييز ضد اضمبغية 

منخفضة/ذوي الدخل لعمال ذوي المهارات البالنسبة ل)والسيما 

منازل( ينبغي النظر في الخطوات في ال المنخفض والعاملين

 التالية:

 

ينبغي أن يتاح للعمال األجانب غير المؤمن عليهم أو الذين  •

ال يحملون وثائق الحصول على االختبار والعالج الالحق 

 إذا لزم األمر.

 

من وينبغي أن يكون العمال األجانب قادرين على االستفادة  •

دم المساواة مع وتقديم الدعم على قخطط االحتفاظ بالعمالة 

 (.56المثال  على سبيلالمواطنين )كما حدث في البرتغال 

 

 السكن في حاالت  توفير المال لشراء الطعام والوصول إلى •

وتوفير المياه والمرافق الصحية والخدمات الصحية  الطوارئ

( لعامالت المنازل األجنبيات والعامالت WASHالمالئمة )

 كون الكثير منهن غير نظاميات.غير الرسميات، التي يرجح أن ي

 

 يتعلق بالالجئين والمشردين داخلي ا: فيمااعتبارات محددة 

 

تنطبق العديد من االعتبارات المذكورة أعاله أيًضا على السياقات 

ومع ذلك، فإن الالجئين والمشردين داخليًا معرضون  اإلنسانية.

مية رسكونهم يعيشون في مخيمات أو مستوطنات غير  لخطر خاص،

فرص الحصول على خدمات الصحة والحماية  في ظل انحصار

وتشمل بعض االعتبارات المتصلة بالحماية االجتماعية  االجتماعية.

 لالجئين والمشردين داخليًا ما يلي:

 

إدراج النازحين داخلي ا في استجابات الحماية على األقل، تسهيل  •

 ، إذا كانوا غير مدرجين بعد.االجتماعية الحكومية

 

زيادة حجم التدخالت القائمة، حيثما أمكن، عن طريق إعادة  •

 إشراك المستفيدين المستبعدين من قبل مثالً،

 

، لتجنب التجمعات الكبيرة واالتصال بين البشرإجراء تعديالت  •

يتعلق بتسجيل المستفيدين، حيثما ال  فيما .المخيمات تحديًدا في

تجنب  نبغييتكون هناك ضرورة مطلقة الستمرار التشغيل، 

 جمع البيانات الحيوية؛

 

تنفيذ إجراءات صحية تكميلية وغيرها من التدخالت ذات الصلة  •

، تحديًدا بالنسبة لمن يعيشون في المخيمات WASHببرنامج 

 مواد  وينبغي أن يشمل ذلك توزيع أو أماكن تشبه المخيمات.

 

 

 

  
 

في المائة فقط من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية  37، فإن حوالي 2017م وفقًا لقاعدة البيانات العالمية لإلدماج المالي في عا 52
 )البنك الدولي، غير محدد(. ماج المالي العالمياإلد –بنك البيانات  راجع: لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي أو خدمة نقدية متنقلة.

لألفراد الذين ليس لديهم حساب  وبالنسبة المسؤولية عن دفع المنافع النقدية الطارئة. Caixa Econômica Federicaيتحمل البنك البرازيلي العام  53
التحويالت والمدفوعات من دون الحاجة إلى سحب األموال  لى األموال وإجراءاب رقمي تلقائيًا، يستطيعون من خالله الحصول عمصرفي، تم فتح حس

 عبر ماكينة الصراف اآللي.
وقد يكون السماح للوكالء  .19-قد يكون هذا هو الحال بالنسبة لكبار السن بصفة خاصة، الذين يكونون في الوقت نفسه أكثر عرضة لخطر اإلصابة بكوفيد 54

)كيلي،  19-شات بأمان أثناء جائحة كوفيدكيف يمكن لكبار السن جمع دفعات المعا لمزيد من المعلومات، راجع بجمع المنافع خياًرا وارًدا في هذه الحاالت.
اوسكي، مورا، )ك تدابير قصيرة األجل ذات منافع طويلة األجل ة بمدفوعات رقمية للحماية االجتماعية:واالستجابة لألزم (2020شيرلوك، يويرجنس -لويد

 (.2020بول، غورمازي، غرون 

  DSWDراجع أيًضا: الرائد في مجال النقل المشترك عن الشروط، مع مواصلة تقديم المنح النقدية الكاملة خالل فترة األزمة. P4وقد تنازل برنامج ال  55
 (.2020)برونيو  وكالة المعلومات الفلبينية Ps4.يتنازل مؤقتًا عن شروط

لى تأشيرات إقامة، ومنحهم حق الوصول إلى لحصول عوضع كل العمال األجانب الذين كانوا قد تقموا بطلبات لوفي البرتغال قررت الحكومة تنظيم  56
 lizar todos os estrangeiros em SEF vai legaلمزيد من المعلومات، راجع: النظام الصحي ونفس الحقوق االجتماعية المتاحة للمواطنين.

.(ECO 2020)l situação irregular em Portuga 
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https://databank.worldbank.org/source/global-financial-inclusion
https://databank.worldbank.org/source/global-financial-inclusion
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/How%20older%20people%20can%20safely%20collect%20pension%20payments%20during%20the%20COVID-19%20pandemic_0.pdf
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/How%20older%20people%20can%20safely%20collect%20pension%20payments%20during%20the%20COVID-19%20pandemic_0.pdf
https://blogs.worldbank.org/voices/responding-crisis-digital-payments-social-protection-short-term-measures-long-term-benefits?cid=SHR_BlogSiteShare_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/voices/responding-crisis-digital-payments-social-protection-short-term-measures-long-term-benefits?cid=SHR_BlogSiteShare_EN_EXT
https://pia.gov.ph/news/articles/1036549
https://pia.gov.ph/news/articles/1036549
https://pia.gov.ph/news/articles/1036549
https://pia.gov.ph/news/articles/1036549
https://pia.gov.ph/news/articles/1036549
https://pia.gov.ph/news/articles/1036549
https://pia.gov.ph/news/articles/1036549
https://eco.sapo.pt/2020/03/28/sef-vai-legalizar-todos-os-estrangeiros-em-situacao-irregular-em-portugal/
https://eco.sapo.pt/2020/03/28/sef-vai-legalizar-todos-os-estrangeiros-em-situacao-irregular-em-portugal/


الشخصية األساسية، بما في ذلك الصابون والمناشف النظافة 

 التي يمكن التخلص منها.

 

 االعتبارات السياسية الشاملة عبر البرامج:

 

يسمح لألشخاص الذين  حماية اجتماعية تستجيب للصدمات: •

عون بأنظمة حماية اجتماعية أقوى في وضع أفضل يتمت

وتوفر األزمة الفرصة لتعزيز  بتوسيع اآلليات القائمة وتكييفها.

استجابة األنظمة للصدمات على الفور، على النحو الذي يمكن 

 57به أيًضا استخدام مالمح جديدة في المستقبل.

 

تشمل االحتياجات توزيع الدخل  التوقيت المناسب والنطاق: •

بالكامل؛ وقد تكون بعض االحتياجات مؤقتة في طبيعتها، 

وفي حين  ولكن من المهم أن تصل بسرعة إلى المتضررين.

ال توجد حلول مثالية، فإن التركيز الرئيسي لالستجابات 

أخطاء االستبعاد،  للحد من القصيرة األجل البد أن يكون

 .وضمان أال ي ترك أي شخص وحيداً 

 

تطلب التدابير المختلفة التنسيق بين ت التكامل والتنسيق: •

مختلف أصحاب المصلحة، على مختلف مستويات الدولة، 

ولكن أيًضا بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل 

المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدينية، ومنظمات 

العمال في كل القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والتي من 

ًرا رئيسيًا في تحديد المحتاجين، ونشر الممكن أن تؤدي دو

 58المعلومات المهمة.

 

قد أظهرت األزمة الحاجة إلى توسيع الحيز  المساحة المالية: •

وفي بعض  المالي للحماية االجتماعية بسرعة وبشكل مستدام.

البلدان، سيكون الدعم الدولي مطلوبًا لضمان االستجابة 

 البد من متابعة  ى،في حاالت أخر الفورية الكافية لألزمة.

المديونية من خالل اإلصالحات الضريبية التدريجية،  زيادة

 إلى جانب تحسين أنظمة الحماية االجتماعية.

 

الحماية االجتماعية التي تراعي الفوارق بين النساء  •

 بكل يتعين أن تراعي االستجابات الجوانب الخاصة والرجال:

 ن وغير ذلك منمن الرجال والنساء إلى جانب العجز والس

خصائص الفئات المهمشة في عمليات تقييم االحتياجات 

عالوة  والقرارات المتعلقة باالستهداف والتصميم والتنفيذ.

على ذلك، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لبرامج الحماية 

نوع الاالجتماعية إدماج المناهج الالزمة لمنع العنف القائم على 

 59االجتماعي والتصدي له.

 

من الضروري زيادة تعزيز وتحسين  تعديالت على التصميم: •

التدابير، مثل الخدمات على شبكة اإلنترنت، من أجل احتواء 

كل من المساعدة االجتماعية والتأمين على المزيد من انتشار 

الفيروس، وتوفير بدائل لمن ال يستطيعون الحصول على 

 التكنولوجيا.

 

يجب إعالم السكان ليس  آليات التواصل وتعويض المظالم: •

المتاح ومتطلباته  ولكن أيًضا عن الدعم فقط عن الفيروس،

فإن آليات التخلص من المظالم  ،فضالً عن ذلك .وهياكل الفائدة

تشكل أهمية أساسية بالنسبة لكل التدخالت، والتي تتطلب 

 60خطوط اتصال أو قنوات عبر اإلنترنت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 تعزيز أنظمة الحماية االجتماعية التي تستجيب للصدمات إرشادات البرنامج: الحماية االجتماعية التي تستجيب للصدمات، راجع: لمزيد من المعلومات حول 57
 (.2020)اليونيسيف 

 (.2020رت، أوركين )جيرار، إيمب خيارات للبلدان النامية :19-استجابة الحماية االجتماعية ألزمة كوفيد راجع أيًضا: 58
 (.2020)اليونيسيف  مذكرة تقنية :19-الحماية االجتماعية التي تستجيب الحتياجات الرجال والنساء خالل أزمة كوفيد لمزيد من المعلومات، راجع أيًضا: 59
رفضهم للتحويل  كما هي الحال في مؤسسة الضمان االجتماعي في األردن، ولكن أيًضا في بلدان أخرى، مثل األرجنتين، حيث يمكن لألشخاص الذين تم 60

( أن يطلبوا مراجعة طلبهم عبر اإلنترنت أو الهاتف في أيام محددة مسبقًا، وفقًا للرقم Ingreso Familiar de Emergenciaالنقدي في حاالت الطوارئ )
  Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): cómo pueden reclamar quienes fueronراجع أيًضا األخير من مستند هويتهم.

.e      2020)(Infoba rechazados para el cobro del Bono de Anses de ARS 10.000 
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https://www.unicef.org/media/68201/file/Practical-Guidance-to-Support-Work-on-Shock-Responsive-Social-Protection.pdf
https://www.unicef.org/media/68201/file/Practical-Guidance-to-Support-Work-on-Shock-Responsive-Social-Protection.pdf
https://www.unicef.org/media/68201/file/Practical-Guidance-to-Support-Work-on-Shock-Responsive-Social-Protection.pdf
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://econfip.org/policy-brief/social-protection-response-to-the-covid-19-crisis-options-for-developing-countries/
https://www.unicef.org/media/68081/file/Gender-responsive-social-protection-during-covid-19-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/68081/file/Gender-responsive-social-protection-during-covid-19-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/68081/file/Gender-responsive-social-protection-during-covid-19-2020.pdf
https://www.infobae.com/economia/2020/05/08/ingreso-familiar-de-emergencia-ife-como-pueden-reclamar-quienes-fueron-rechazados-para-el-cobro-del-bono-de-anses-de-10000/
https://www.infobae.com/economia/2020/05/08/ingreso-familiar-de-emergencia-ife-como-pueden-reclamar-quienes-fueron-rechazados-para-el-cobro-del-bono-de-anses-de-10000/


 معلومات الترويسة هنا

 معلومات عن الخلفية .1لملحق ا
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية، وفقًا لوكاالت مختارة منطقةتعريف قائمة الدول المدرجة في  .1.1الملحق 

 

 

 

 

      

 × × × × × الجزائر

 × × × × × البحرين

 ×   × × جيبوتي

 × × × × × مصر

    × × إيران

 × × × × × العراق

 × × × × × ردناأل

 × × × × × الكويت

 × × × × × لبنان

 × × × × × ليبيا

   ×   موريتانيا

 × × × × × المغرب

  × × × × عمان

  × × × × قطر

 × × × × × المملكة العربية السعودية

 ×  ×   الصومال

 × × × × × *األراضي الفلسطينية المحتلة

 × × × ×  السودان

 × × × × × سوريا

 × × × × × تونس

  × × × × اإلمارات العربية المتحدة

 × × × × × اليمن
 

 (.برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني/ميةبرنامج األمم المتحدة للتن)وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ( منظمة العمل الدولية)؛ األراضي الفلسطينية المحتلة (اإلسكوا)؛ فلسطين (اليونيسيف)؛ دولة فلسطين (البنك لدولي)الضفة الغربية وغزة *
 

 :المصادر
(a) البنك الدولي، الشرق األوسط وشمال أفريقيا:https://www.worldbank.org/en/region/mena  
(b) اليونيسيف، الشرق األوسط وشمال أفريقيا:lhttps://www.unicef.org/infobycountry/northafrica.htm  
(c)  الشرق األوسط(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،:least/index.htm-work/middle-we-://www.un.org/en/sections/wherehttps  
(d) منظمة العمل الدولية، الدول العربية:en/index.htm--https://www.ilo.org/beirut/countries/lang  
(e) عن الحماية االجتماعية في العالم 2017شمال أفريقيا، باالستناد إلى تقرير منظمة العمل الدولية لعام  :رقتلك التي تظهر باللون األز:en/index.htm--ngla/604882https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_  
  states.ht-arab-the-in-country-by-response-19-covid-response/undp-cpandemi-19-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/covid:برنامج االمم المتحدة االنمائي، الدول العربية( ه)
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 الدول

 

 الوكاالت
منظمة العمل الدولية  (ج)اإلسكوا  (ب)اليونيسيف  (أ)البنك الدولي 

 (د، هـ)
برنامج األمم المتحدة 

 (و)للتنمية 
 

https://www.worldbank.org/en/region/mena
https://www.unicef.org/infobycountry/northafrica.html
https://www.un.org/en/sections/where-we-work/middle-east/index.html
https://www.ilo.org/beirut/countries/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/covid-19-pandemic-response/undp-covid-19-respon


 معلومات الترويسة هنا

 نظرة عامة على أنظمة التأمين االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية عبر فروعها التسعة .1.2الملحق 
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ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت الشيخوخة

. 
ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .**ا.ت

. 
 

 .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت  .ا.ت … .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت الورثة

.*ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت العجز/عدم األهلية

* 
 .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت

.ص.م  .ا.ت … .ا.ت .ا.ت … .ا.ت .ا.ت .ا.ت إصابات العمل

 .ع
 … .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت .ا.ت …

.ص.م … … … … .ا.ت  .ا.ت .ا.ت … … … .ا.ت … .ا.ت المرض

 .ع
 … … .ا.ت …

 … … .ا.ت … .ا.ت … … … … .ا.ت  .ا.ت .ا.ت … … … .ا.ت … .ا.ت الرعاية الطبية

.م … … .ا.ت … .ا.ت … .ا.ت األمومة

.ص

 .ع

.م … … … … .ا.ت 

.ص

 .ع

 … … .ا.ت …

 … … … … .ا.ح .ا.ت … … … .ا.ت  .ا.ح … .ا.ت .ا.ت … .ا.ت .ا.ت .ا.ت البطالة
 

 … … .ا.ت … … … … … … .ا.ت  .ع .ا.ت … … … … … .ا.ت العائلة
 

 

طبق هذا فقط على عمال القطاع العام حيث في األراضي الفلسطينية المحتلة، ين* عالمي؛ .= مدفوعات اإلقالة؛ ع= ا .مسؤولية صاحب العمل؛ د= ع .ص.التأمين االجتماعي؛ م= ا .ت :مالحظات
 .المبلغ اإلجمالي فقط** تم تعليق تنفيذ قانون الضمان االجتماعي للقطاع الخاص، 

 تقرير الحماية االجتماعية العالمي لمنظمة العمل الدوليةوقاعدة بيانات  لضمان االجتماعيالدولية ل الجمعيةدراسات قطرية من قبل بتصرف من قبل المؤلفين استناًدا إلى  المصدر
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https://www.issa.int/en_GB/country-profiles
https://www.social-protection.org/gimi/Wspr.action
https://www.social-protection.org/gimi/Wspr.action


 معلومات الترويسة هنا

 ط وشمال أفريقيا/الدول العربيةنظرة عامة على برامج الحماية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات في منطقة الشرق األوس .1.3الملحق 
 

 

 

 

 
 م.غ.ن.ت

  

 
 عيني

 

 
 اإلعانات

 

 
 .م.ن.ت

  

 
 التغذية المدرسية
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  ×   ×  × البحرين

 × × ×   × × × × × جيبوتي

  ×  × × × × ×  × مصر

   × ×  ×  × × × إيران

        × × × العراق

 ×  × × × × × × × × األردن

 ×    × × × × × × الكويت

 ×  ×     × × × لبنان

   ×  ×   × × × ليبيا

  × × ×  × × × × × المغرب

األراضي الفلسطينية 

 المحتلة
× ×      ×  × 

     ×  × × × × عمان

     × × × × × × قطر

   × ×  × × × ×  موريتانيا

      × × ×  × المملكة العربية السعودية

 ×   × × × ×  × × السودان

          × سوريا

   ×   × × ×  × تونس

 ×    ×   × × × اإلمارات العربية المتحدة
 

 × × ×    ×  × × اليمن
 

 النقد مقابل العمل= ع .م.تحويالت نقدية مشروطة؛ ن= م .ن.غير مشروط؛ ت تحويل نقدي= م .غ.ن.ت :مالحظات

 
اية االجتماعية غير القائمة على االشتراكات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل عدسة مخصصة نظرة عامة على برامج الحمبتصرف من قبل المؤلفين استناًدا إلى  :المصدر

 (.2016اإلسكوا ) موريتانيا :؛ وملف تعريف الحماية االجتماعية في البلد( 2018البنك الدولي )شبكة حالة السالمة االجتماعية  :بالنسبة لموريتانيا (.2018ماشادو وآخرون )لألطفال والمساواة 
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https://www.unescwa.org/publications/mauritania-social-protection-profile
https://www.unescwa.org/publications/mauritania-social-protection-profile


 المتخذة عامة على التدابير نظرة .2الملحق 
 :مالحظات حول المنهجية والنطاق

 والمنظمات الشريكة منظمات الحماية االجتماعية socialprotection.orgفريق بحث من مركز السياسات الدولية للنمو الشامل،  2الدولي البنك  1 وااإلسك :المصادر التي تمت استشارتها •
 .، فضالً عن المواقع اإللكترونية لوكاالت األمم المتحدةالدولية للضمان االجتماعي الجمعية، و4 منظمة العمل الدولية 3

والواقع أن  .، والتأمين االجتماعي، وسوق العمل، والمساعدة االجتماعيةمن الناحية المالية يركز هذا التخطيط على تدابير الحماية االجتماعية في مجال الوصول إلى الرعاية الصحية •
أ درجت تدابير أ علن عنها ون فذت، وكذلك تدابير على المستوى دون الوطني فقد  6.صاد الكلي، أو الضرائب، أو الصحة العامة على نطاق أوسع ال يشكل محور هذا المستندتجاوز االقت

 .يولم تدرج أيًضا تدابير الحماية االجتماعية التي توفرها المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدن (.اإلقليمي)
 .وتشمل التحويالت العينية برامج التغذية المدرسية •
 .على التوالي 4،2و 4،1النازحين داخليًا، راجع الجدولين /لالطالع على التدابير التي تستهدف على وجه التحديد العمال األجانب والالجئين •

 

 التأمينات االجتماعية وتدابير سوق العمل .1
مالية في الحصول على الرعاية الصحية )مثل حرية الوصول إلى االختبار، والحصول على العالج بالمجان، التدابير الرامية إلى ضمان الحماية ال .1.1

 وتوسيع نطاق التأمين الصحي، وما إلى ذلك(.

 

 

، بما في ذلك خدمات الفحص والحجر الصحي، لجميع 19-أمر ملك البحرين وزارة الصحة بتغطية نفقات عالج مرضى كوفيد .1 البحرين

 اطنين والمقيمين.المو
 /ers -recov-old-year-2209106/82https://aawsat.com/english/home/article-[1] الحكومة

 treatment-medical-free-offers-bahrain-kuwait-coronavirus(31 )مارس 
[ 1،2]  [2] 4014Details//19https://www.moh.gov.bh/COVID (22 )مارس 

 أبريل1060436mshrgh.ir/ (13 ) [1] الحكومة [1] .19-ستغطي الحكومة جميع نفقات الرعاية الصحية لمرضى كوفيد .1 إيران

المملكة العربية 

 السعودية
لكل شخص في البالد، بما في ذلك العمال في وضع غير  19-ج مرض كوفيدأعلنت وزارة الصحة أنها ستقدم مجانًا اختبار وعال .1

 [1،2،3] منتظم.
 مارس1tps://www.arabnews.com/node/ht 026650/3a (arabi-saudi0 )[1] الحكومة

[2 ] 2HDk368https://bit.ly/(30 )مارس 
[3]-der -or-royal-arabia-saudi/2020/03/30https://arabic.cnn.com/health/article/ 
 free-19covid-treatment(30 )مارس 

، تحدد رسم الفحص 19-لكوفيدبري تماعي مذكرة تتعلق بالتشخيص المخأصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان االج .1 لبنان
االختبار مجاني في مستشفى رفيق  ليرة لبنانية )ويوصى بأن تلتزم جميع المختبرات بهذه الرسوم(. 150 000ري بحد أقصى المخب

 [1] .)مستشفى عام( الحكومي الحريري

 مارسevmfcD3https://bit.ly/ (12 ) [1] الحكومة

مارس، وافق االجتماع الثاني للجنة الترقب االقتصادي على أن العمال في القطاع الرسمي )الذين يغطيهم الصندوق الوطني  19في  .1 المغرب
 [1،2] سيظلون مشمولين بالتأمين الصحي. للتأمين( والذين تم طردهم بسبب األزمة

 مارسoW6ZPlx13ube.com/watch?v=UV.youttps://wwwht (27 ) [1] الحكومة

[2] -actualite.aspx?-s/detailr/Pagev.ma/Ftps://www.finances.goht
 4990fiche=(28 )مارس 

أطلقت هيئة سوق المال في عمان مبادرة لتوسيع الخدمات التي يغطيها نظام التأمين الصحي، بما في ذلك الفحوصات الطبية وتكاليف  .1 عمان
وسوف  ن( ضمن تغطية التأمين الطبي.)سواء المواطنين أو المغتربي 19-بفيروس كوفيدالعالج لألعضاء المؤمن عليهم والمصابين 

سيطبق المؤّمنون الجدول الموحد  تغطي خطة التأمين حدود المنافع السنوية المتاحة للمستفيدين في إطار وثائق التأمين الخاصة بكل منهم.
 [1لألسعار والمبادئ التوجيهية الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة.]

be -to-oman-in-patients-19-https://gulfnews.com/world/gulf/oman/covid- [1] الحكومة
 1.71803739-insurance-by-covered(1 )يونيو 
[2] -not -need-oman-in-https://www.thearabianstories.com/2020/06/04/expats
 /minister-treatment-19-covid-for-riyal-single-a-pay(4 )يونيو 

 
باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لألشخاص الذين ال يتمتعون بتأمين صحي أو رعاية صحية، ستقدم الحكومة عالًجا مجانيًا )للمقيمين  .2

 [2]والمواطنين( 
  الحكومة
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 التاريخ/الموفر                  المصدر        الملخص البلد

https://aawsat.com/english/home/article/2209106/82-year-old-recovers-coronavirus-kuwait-bahrain-offe
https://aawsat.com/english/home/article/2209106/82-year-old-recovers-coronavirus-kuwait-bahrain-offe
https://aawsat.com/english/home/article/2209106/82-year-old-recovers-coronavirus-kuwait-bahrain-offe
https://aawsat.com/english/home/article/2209106/82-year-old-recovers-coronavirus-kuwait-bahrain-offe
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4014
http://mshrgh.ir/1060436
http://www.arabnews.com/node/1650026/saudi-arabia(30March)
http://www.arabnews.com/node/1650026/saudi-arabia(30March)
http://www.arabnews.com/node/1650026/saudi-arabia(30March)
http://www.arabnews.com/node/1650026/saudi-arabia(30March)
http://www.arabnews.com/node/1650026/saudi-arabia(30March)
http://www.arabnews.com/node/1650026/saudi-arabia(30March)
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/30/saudi-arabia-royal-order-treatment-covid19-free
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/30/saudi-arabia-royal-order-treatment-covid19-free
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/30/saudi-arabia-royal-order-treatment-covid19-free
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/30/saudi-arabia-royal-order-treatment-covid19-free
https://bit.ly/3evmfcD
http://www.youtube.com/watch?v=UV13ZPlx6Wo(27March)
http://www.youtube.com/watch?v=UV13ZPlx6Wo(27March)
http://www.youtube.com/watch?v=UV13ZPlx6Wo(27March)
http://www.youtube.com/watch?v=UV13ZPlx6Wo(27March)
http://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?-
http://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?-
https://gulfnews.com/world/gulf/oman/covid-19-patients-in-oman-to-be-covered-by-insurance-1.71803739
https://gulfnews.com/world/gulf/oman/covid-19-patients-in-oman-to-be-covered-by-insurance-1.71803739
https://gulfnews.com/world/gulf/oman/covid-19-patients-in-oman-to-be-covered-by-insurance-1.71803739
https://www.thearabianstories.com/2020/06/04/expats-in-oman-need-not-pay-a-single-riyal-for-covid-19
https://www.thearabianstories.com/2020/06/04/expats-in-oman-need-not-pay-a-single-riyal-for-covid-19
https://www.thearabianstories.com/2020/06/04/expats-in-oman-need-not-pay-a-single-riyal-for-covid-19


ألي شخص مجانًا، أي أن امتالك بطاقة صحية و/أو بطاقة هوية قطرية ليس ضروريًا لالختبار  19-يتم توفير العالج الخاص بكوفيد .1 قطر
[1] و/أو تلقي العالج.

مارسhttps://m.gulf-times.com/story/659481 (28 )[ 1]الحكومة

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

من دون تغطية تأمينية لن تدفع تكاليف الرعاية الصحية  19-وزارة الصحة والوقاية أن حاالت اإلصابة المؤكدة بمرض كوفيد أعلنت .1
 [1] في أي ملحق للرعاية الصحية.

عجزاً(،  للمواطنين اإلماراتيين، والعاملين في المنازل مع )األشخاص الذين يعانون 19-. وسوف يتم توفير اختبارات مجانية لكوفيد2
والنساء الحوامل، والمقيمات فوق سن الخمسين، باإلضافة إلى األشخاص الذين يعانون أعراضاً مرتبطة بالفيروس والذين على اتصال 

 [2] وثيق بالحاالت المؤكدة.

https://www.khaleejtimes.com/coronavirus- [1] الحكومة
-cost-of-free-treated-be-to-uae-in-cases -outbreak/coronavirus
 --necessary-not-nceinsura(_6 )فبراير
[2] -in-tests-19-covid-https://gulfnews.com/uae/health/free
 1.71456471-categories-these -for-uae-the(12 )مايو

 باألشخاص ذوي العجز )وثيقة داخلية، باللغة العربية(ودراسة استقصائية عن التدابير الخاصة  19-نظام تتبع مسبب كوفيد راجع: 1
 )اوغو جانتيليني وآخرون(. استعراض في الوقت الحقيقي للتدابير القطرية :19-الحماية االجتماعية واالستجابات لجائحة كوفيد راجع: 2
 المجتمع الرقمي.)قوة العمل(  19-تماعية لحائجة كوفيداستجابات الحماية االج راجع: 3
 التابعة لمنظمة العمل الدولية.ومراقبة الحماية االجتماعية استجابات السياسة القطرية  راجع: 4
 .ISSAالخاصة بـ التدابير القطرية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد  دة بياناتعقا راجع: 5
 .قاعدة بيانات استجابات السياسة القطرية التابعة لمنظمة العمل الدولية ة الكلية، راجع:بالنسبة لالستجابات االقتصادي 6
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https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-outbreak/coronavirus-cases-in-uae-to-be-treated-free-of-cos
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-outbreak/coronavirus-cases-in-uae-to-be-treated-free-of-cos
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-outbreak/coronavirus-cases-in-uae-to-be-treated-free-of-cos
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-outbreak/coronavirus-cases-in-uae-to-be-treated-free-of-cos
https://gulfnews.com/uae/health/free-covid-19-tests-in-the-uae-for-these-categories-1.71456471
https://gulfnews.com/uae/health/free-covid-19-tests-in-the-uae-for-these-categories-1.71456471
https://gulfnews.com/uae/health/free-covid-19-tests-in-the-uae-for-these-categories-1.71456471
http://covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx
http://covdata.unescwa.org/RPT/RPTDSH1.aspx
https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/coronavirus
https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/coronavirus
https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/coronavirus
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-responses-covid-19-task-force/8-news-and-resources-middle-east
https://socialprotection.org/connect/communities/social-protection-responses-covid-19-task-force/8-news-and-resources-middle-east
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417&lang=EN
https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417&lang=EN
https://ww1.issa.int/coronavirus/country-measures
https://ww1.issa.int/coronavirus/country-measures
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm


 الحجر الصحي وإغالق الشركات الخاصة/منافع االجازات وغيرها من التدابير المتصلة بدفع المرتبات أثناء المرض .1.2
 

 
 

 المصدر/ التاريخ المزود ملخص البلد

    

  /mesures-aux-relatif-executif-decret-103314http://www.aps.dz/algerie-[1] الحكومة في المائة من القوى العاملة في االدارة العامة في المستوى 50ما ال يقل عن مارس، تم إيداع  22منذ  .1 الجزائر
 مارسvirus-du-propagation-la-contre-lutte-de-et-prevention-de(22 )   المتوسط وفي السلطات المحلية التي ال يعتبر وجودها في مكان العمل 
  travail-des-50-algerie-en-.com/coronavirus360https://www.algerie-[2]  باستثناء الموظفين العاملين في بعض المحافظة على استمرار الخدمةمن أجل أساسيًا، في إجازة مدفوعة األجر  
 مارسpaye-conge-en-prive-secteur-du-leurs(23 )/   النساء الحوامل والنساء اللواتي يربين أطفاالً، فضالً عنأما  القطاعات التي تتطلب االستمرارية. 
   من األولويات جازة استثنائيةفيعتبر حصولهم على إمزمنة ومن يعانون من نقاط ضعف طبية،  اً أمراض األشخاص الذين يعانون  

   [2] وينطبق هذا القرار أيًضا على العاملين في القطاع الخاص. [.1]    

  responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-[1] الحكومة ( يطلب فيه الحصول على تدابير استثنائيةPR/MTRA/63-2020تم إصدار مرسوم رئاسي ) .1 جيبوتي
 مارسen/index.htm#DJ(23 ) -  [1،2] عامالً أو أكثر، بما في ذلك اإلجازة المدفوعة األجر. 11للشركات التي لديها  
   [2]-PR-63-2020-decret/2020/03content/uploads/-wp/2017http://ccd.dj/w  
 مارسMTRA.pdf(23 )  الحكومة خالل ية والموظفين في القطاعات شبه الرسميةجميع موظفي الخدمة المدنتسديد أجور  .2 
 تي[ االتصاالت الشخصية لليونيسيف في جيبو3]  [3] فترة الحجر. 

 مارس3033219https://www.dostor.org/ (17 ) [1] الحكومة يسمح لبعض الموظفين العموميين في الخدمات غير األساسية بالحصول على إجازة خاصة. .1 مصر
  _pdf2020-2019http://moe.gov.eg/adv/State_holidays.[2]  أمهاتتشمل الفئات المؤهلة العامالت المصابات بأمراض مزمنة؛ والحوامل؛ و 
 مارس( 17)  سنة؛ وأمهات األطفال المصابين بعجز )بغض النظر عن السن(؛ و 12األطفال دون سن  
   فمن الممكن أن ي سَمح لهم بإجازة خاصة إذا ما اً مزمن اً مرضالذين يعانون  األشخاصأما  األشخاص المصابين بعجز. 

   [1،2] قدموا شهادة طبية. 

  responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-[1] الحكومة بالمائة للعاملين 50تكفل منظمة الضمان االجتماعي تعويًضا عن األجر قدره  .1 إيران
 أبريلen/index.htm#IR(24 ) -  [1] الذين يأخذون إجازة مرضية. 

 ACTRAV[ تقرير 1] الحكومة [ أوقف إقليم كردستان العمل في1] منح الموظفون العموميون إجازة مدفوعة األجر. .1 العراق
  2886090s://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=http[2]  [2] مايو. 2القطاع العام حتى  
 أبريل( 15)   

  announc-ministry-https://www.jordantimes.com/news/local/labour-[1] الحكومة خالل فترة الحجر الصحي تم منح ترخيص رسمي للعاملين في القطاع العام .1 األردن
 employees-sector-public-leave-paid-official-week-2-es  ساب هذه الفترة على أنها إجازةتحاال يستطيع أصحاب العمل  والخاص )باستثناء بعض القطاعات األساسية(. 
 مارس( 17)  [1،2،3] سنوية أو إجازة مرضية وال يمكن أن تقتطع من رصيد إجازة العمال. 
   [2] 393391com/archives/https://maqar. (17 )مارس 
   [3] om3XeB2https://bit.ly/ (17 )مارس 

 

المملكة العربية 

 السعودية
مارس سيوضعون في الحجر الصحي وسيعتبرون في إجازات  13أعلنت وزارة الصحة أن جميع العمال الذين دخلوا البلد اعتباًرا من  .1
 [1] .رضية خالل فترة بقائهم في الحجر الصحي الذي يمكن أن يتم من خالل تطبيق متنقلم

 
كان يتعين على أصحاب العمل في القطاع الخاص أن يقدموا إجازة مرضية إلزامية مدتها أسبوعان للنساء الحوامل والمرضى  .2

 لألشخاصسوف تمنح االجازة المرضية االلزامية أيًضا  (.رسما 13الذين يجب أن يحجروا أنفسهم إذا عادوا بعد )والعائدين من الخارج 
عالوة على ذلك، يمنح  .المصابين بأمراض مزمنة وتنفسية، وأورام، وفيروس نقص المناعة البشرية، الذين يعملون في القطاع الخاص

 [2] .العمال الذين يتعاطون أدوية مناعية إجازة مرضية

 الحكومة
 

 

 الحكومة

[1]  https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/News/Pages/
 .aspx001-14-03-2020-News(14 مارس) 
[2] -week -two-mandatory-https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/coronavirus
 1.70427653-arabia-saudi-in-people-sick-women-pregnant-for-leave(16 مارس) 
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http://www.aps.dz/algerie/103314-decret-executif-relatif-aux-mesures-de-prevention-et-de-lutte-contr
http://www.aps.dz/algerie/103314-decret-executif-relatif-aux-mesures-de-prevention-et-de-lutte-contr
https://www.algerie360.com/coronavirus-en-algerie-50-des-travailleurs-du-secteur-prive-en-conge-paye
https://www.algerie360.com/coronavirus-en-algerie-50-des-travailleurs-du-secteur-prive-en-conge-paye
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#DJ
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#DJ
http://ccd.dj/w2017/wp-content/uploads/2020/03/decret-2020-63-PR-MTRA.pdf
http://ccd.dj/w2017/wp-content/uploads/2020/03/decret-2020-63-PR-MTRA.pdf
https://www.dostor.org/3033219
http://moe.gov.eg/adv/State_holidays_2019-2020.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IR
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IR
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2886090
https://www.jordantimes.com/news/local/labour-ministry-announces-2-week-official-paid-leave-public-s
https://www.jordantimes.com/news/local/labour-ministry-announces-2-week-official-paid-leave-public-s
https://maqar.com/archives/393391
https://bit.ly/2XeB3om
https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-03-14-001.aspx
https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-03-14-001.aspx
https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-03-14-001.aspx
https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/coronavirus-mandatory-two-week-leave-for-pregnant-women-sick-p
https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/coronavirus-mandatory-two-week-leave-for-pregnant-women-sick-p
https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/coronavirus-mandatory-two-week-leave-for-pregnant-women-sick-p


  
  

 

 المستهدفون: سوف يحصل العاملون في القطاع الخاص على أجورهم الشهرية، بصرف النظر عما إذا كانت الشركات مغلقة أم مفتوحة. .1 الكويت
المواطنون الكويتيون في القطاع الخاص )باستثناء قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية والقطاع المصرفي(، في ظل األنظمة التي 

 الشرط األساسي هنا هو أال تنهي الشركة عقد العمال. وضعتها الحكومة.
 [2] الكويتي.( من البرلمان 2020ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم )مايو  المدة:

 

هذا  طلبت لجنة الخدمة المدنية الكويتية من جميع الوكاالت الحكومية منع الموظفين الموضوعين في الحجر الصحي من بدء العمل. .2
وشددت على أنه سيستمر دفع رواتب الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين خالل أي فترة من فترات الحجر الصحي، ولن يؤثر الحجر 

 [2] م الوظيفي.على وضعه

 

 الحكومة

 

 

 
 الحكومة

 

-sets -kuwait-finance/442406-https://www.arabianbusiness.com/banking]1[

coronavirus-of-spread-tackle-to-fund-33m-up 
 مارس( 9)

[2 ] /1589900408428045200https://www.aljarida.com/articles/(20 )مايو 

 

راضي األ

الفلسطينية 

 المحتلة

سيتم  في وزارة الصحة. 19-في إسرائيل، تمركزت إجراءات المطالبة باإلجازة بسبب الحجر الصحي أو اإلصابة بمرض كوفيد .1
ب االمتثال لقواعد اإلجازات المرضية القائمة من قبل أصحاإن [ 1] خصم األيام التي يتم أخذها من رصيد اإلجازات المرضية المتراكمة.

 [2،3] العمل مع العمال الفلسطينيين منخفض.

https://www.kolzchut.org.il/en/Sick_Days_for_Employees_in_Quaran-  [1] الحكومة
 tine_due_to_Coronavirus(18 )مارس 
[2] -from -state-bars-court-high-news/.premium-elhttps://www.haaretz.com/isra
 1.8128675-workers-palestinian-to-owed-pay-sick-in-62m-giving 
 نوفمبر( 14)
[3]  -relconf/doc---ed_norm/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
 .pdf705016uments/meetingdocument/wcms_(2019) 

 تهم السنوية.اأبريل يقضي بأن يأخذ العاملون في مؤسسات القطاع الخاص المغلقة إجاز 14أصدرت اللجنة العليا في عمان قراًرا في  .1 عمان
 [1] يجب على أصحاب العمل دفع الراتب الكامل للموظفين الذين تم عزلهم أثناء فترة الحجر الصحي اإللزامية.

 https://www.lexology.com/library/detail.aspx-[ 1] الحكومة.
-8d2 4-98fb-27502b4bfc1d&filterId=a0a999b0-b8b0-4304-16a5-g=512ad6e8?
 3dad5496ffbf-63ab(14 )أبريل 

 

يتلقون العالج بالحصول على مرتباتهم األساسية الذين صحي أو الحجر في الأو  سوف يستمر كل العاملين الموجودين في العزل .1 قطر
 [1] وعالواتهم، مثل الغذاء والسكن، بصرف النظر عما إذا كانوا يستحقون منافع إجازات مرضية.

 أبريلVfkSXQ2https://bit.ly/ (14 ) [1] الحكومة

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 أبريل، اتخذ مجلس الوزراء اإلماراتي قراًرا بمنح إجازة مدفوعة األجر لبعض فئات الموظفين في الحكومة االتحادية. 8في  .1
ية الحصول على إجازة مدفوعة األجر بالكامل لرعاية وينص القرار على أنه يجوز للموظفين المتزوجين من موظفي الحكومة االتحاد

وال ينطبق شرط السن على األشخاص ذوي الهمة، وكذلك في الحاالت التي يخضع فيها الزوج أو الزوجة  عاًما. 16أطفالهم دون سن 
 ة.لعزل ذاتي أو حجر صحي ال يتطلب أي اتصال مع أفراد العائلة، وفق قرار صادر عن وزارة الصحة والوقاي

 
ينطبق القرار أيًضا على الموظفين الذين يعمل أزواجهم في مهن صحية حيوية، مثل األطباء والممرضين والمساعدين الطبيين وغير 
 ذلك من الوظائف التقنية التي تتطلب التعرض للمصابين، فضالً عن موظفي مراكز الحجر الصحي، طوال فترة الطوارئ في البلد.

[1،2] 

 

 أبريل1395302835563https://wam.ae/en/details/(08 ) [ 1] الحكومة.

-the-and-safety-services/justice-and-AE/information-https://u.ae/ar] 2[
-federal-select-for-leave-outbreak/paid-19-covid-the-handling law/
 government(05 )مايو 
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https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/442406-kuwait-sets-up-33m-fund-to-tackle-spread-of-c
https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/442406-kuwait-sets-up-33m-fund-to-tackle-spread-of-c
file:///E:/ILO%20LOCKDOWN%20folder/25%20September%202020/%5b1%5dhttps:/www.arabianbusiness.com/banking-finance/442406-kuwait-
file:///E:/ILO%20LOCKDOWN%20folder/25%20September%202020/%5b1%5dhttps:/www.arabianbusiness.com/banking-finance/442406-kuwait-
https://www.aljarida.com/articles/1589900408428045200/
https://www.aljarida.com/articles/1589900408428045200/
https://www.kolzchut.org.il/en/Sick_Days_for_Employees_in_Quarantine_due_to_Coronavirus
https://www.kolzchut.org.il/en/Sick_Days_for_Employees_in_Quarantine_due_to_Coronavirus
https://www.kolzchut.org.il/en/Sick_Days_for_Employees_in_Quarantine_due_to_Coronavirus
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-high-court-bars-state-from-giving-62m-in-sick-pay-owed-
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-high-court-bars-state-from-giving-62m-in-sick-pay-owed-
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-high-court-bars-state-from-giving-62m-in-sick-pay-owed-
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_705016
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_705016
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_705016
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=512ad6e8-16a5-4304-b8b0-27502b4bfc1d&filterId=a0a999b
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=512ad6e8-16a5-4304-b8b0-27502b4bfc1d&filterId=a0a999b
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=512ad6e8-16a5-4304-b8b0-27502b4bfc1d&filterId=a0a999b
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=512ad6e8-16a5-4304-b8b0-27502b4bfc1d&filterId=a0a999b
https://bit.ly/2VfkSXQ
https://wam.ae/en/details/1395302835563
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbrea
https://u.ae/ar-AE/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbrea


 ألجور وغير ذلك من التدابير الرامية إلى دعم دفع المرتباتا التأمين ضد البطالة، ودعم .1.3
 

 
 

 المصدر/ التاريخ المزود ملخص البلد

    

 20000دينار جزائري إلى  18000سيحدد مجلس الوزراء التدابير التي وافق عليها المجلس لزيادة الحد األدنى الوطني لألجور من  .1 الجزائر
 [1] دينار جزائري. 30000على المرتبات إلى أقل من دينار جزائري وخفض ضريبة الدخل 

 مايوCvv45T2https://bit.ly/ (09 ) [1] الحكومة

بريل هر )بداية من إكجزء من الحزمة االقتصادية والمالية، سوف يتم دفع رواتب كل العاملين في القطاع الخاص لمدة ثالثة أش .1 البحرين
من موظفي القطاع الخاص في البحرين )إجمالي  مئة ألف موظف وسيغطي هذا البرنامج صندوق التأمين ضد البطالة. ( من2020

 [1،2،3] مليون دينار بحريني(. 70مليون دينار بحريني، بمتوسط شهري يزيد عن  215التكلفة التي تبلغ 

 مارس3982Details//19https://www.moh.gov.bh/COVID(18 )  [1] الحكومة
[2] -rain -bah-https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/17/coronavirus

months-3-fees-institutions-and-individuals-exempt 
 مارس( 17)
[3] ( l.htm63441https://www.newsofbahrain.com/bahrain/17 )أبريل 

وظائفهم أو الذين تم تخفيض وقت القطاع الخاص الذين فقدوا  (، يمكن أن تحصل فئات معينة من موظفي2020/63وفقًا للمرسوم ) .1 جيبوتي
، فإن العمال الذين يعملون "PR/MTRA/049-2020[ طبقًا "للمرسوم 1] .على تعويض من الحكومة 19-سبب مرض كوفيدب همعمل

في  30في المائة من أجورهم على الرغم من انخفاض ساعات العمل، بمعدل  70في دوام جزئي قد يحصلون على تعويض يصل إلى 
توجب عليهم [ يحصل أصحاب العمل على أموال من الحكومة وي2،3] في المائة المتبقية من جانب صاحب العمل. 40المائة من الدولة، و
 [2] دفع أجور لموظفيهم.

PR-63-2020-content/uploads/2020/03/decret-http://ccd.dj/w2017/wp-  [1] الحكومة
 MTRA.pdf(23 )مارس 
[2]  -04-2020=2&ID049-2020https://www.presidence.dj/texte.php?ID=

29& =n6&ID30-04-2020=5&ID8=4&ID9=Arr%EAt%E3ID(29 )أبريل 
[3]  movement/-cooperation/free-https://www.ilo.org/africa/technical
 fr/index.htm--lang/746362WCMS_(29 )مايو 

 [.1،2] ألف عامل. 900وتشير التقديرات إلى أن هذه المنافع سوف تغطي  ارئ للعمال الرسميين في قطاع السياحة.تدفع منافع الطو .1 مصر
[ 3] مليون جنيه مصري. 57،2 األولى تساويوكانت التكلفة االجمالية للمرحلة  فرًدا قد تلقوا المنافع. 48968أبريل، كان  30حتى 
 جنيه مصري 7762،320ة إنه يجري اإلفراج عن دفعة ثانية: حوالي مايو، قال وزير القوى العامل 3 حوالي

ويقدم الصندوق، الذي بدأ العمل به في  يتم تمويل منحة الطوارئ هذه من صندوق طوارئ الموظفين. مستفيًدا. 7314ووزعت على 
 األزمات االقتصادية. الشركات نتيجةبب إفالس ، المساعدة المالية للعمال الذين لم يتلقوا رواتبهم من أصحاب عملهم بس2002عام 
[4] 

ary -sal-monthly-500-EGP-min.-https://sis.gov.eg/Story/145437/Manpower- [1] الحكومة
 us-workers?lang=en-irregular--for(07 )أبريل 
[2]  jFRd4S2https://bit.ly/(17 )أبريل 
[3] lhttp://www.manpower.gov.eg/news.htm 
[4] -fund -emergency-riad.com/en/publications/employees-http://www.riad
 outbreak-19-covid-during-role-expected-its-and-egypt(1 )أبريل 

، لمساعدة أبريل لصندوق التأمين ضد البطالة 6ي ماليين دوالر أمريكي( ف 305مليار لاير إيراني ) 50000تعتزم إيران تخصيص  .1 إيران
قطاعات اقتصادية فرعية خاضعة لقانون العمل، وقانون  10يحق للعاملين في  .19-كوفيد لذين فقدوا وظائفهم نتيجة جائحةاألشخاص ا
اما األشخاص الذين يعملون لحسابهم  االجتماعي، وقانون التأمين ضد البطالة الحصول على هذه المنافع لمدة ثالثة أشهر.الضمان 

السجاد، ومشغلي وسائل النقل العام، والسائقين، فال يحق لهم الحصول  ن بالتأمين، مثل عمال البناء، وحائكيالخاص والذين يتمتعو
 [1،2] على منافع البطالة.

economy/102718/iran-https://financialtribune.com/articles/domestic-  [1] حكومةال
 amid-jobs-lost-have-who-those-support-to-m305-allocates(06 )أبريل 
[2]  52096880-https://www.bbc.com/persian/business(11 )أبريل 
[3] -responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country 
 en/index.htm#IR-(24 )أبريل 

 
في  12قطاعات اقتصادية رئيسية( أن تحصل على قروض بمعدل فائدة  10) 19-يمكن للشركات التي تأثرت بتفشي مرض كوفيد .2

 [2] ومن شروط الحصول على هذه القروض "الحفاظ على الموظفين". المائة، مع فترة سداد تبلغ سنتين.
  الحكومة

 
الضمان االجتماعي من نظام جديد يسمح لهم بشراء ما يصل إلى  متقاعد ضمن مخطط 300000ن يستفيد حوالي من الممكن أ .3

 [3] تومان من جميع المحالت التجارية، مع تعويض ما يزيد على سنتين بدون فائدة. 2000000
  الحكومة
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https://bit.ly/2T45Cvv
https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/3982
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/17/coronavirus-bahrain-exempt-individuals-and-institut
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/17/coronavirus-bahrain-exempt-individuals-and-institut
https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/17/coronavirus-bahrain-exempt-individuals-and-institut
https://www.newsofbahrain.com/bahrain/63441.html
http://ccd.dj/w2017/wp-content/uploads/2020/03/decret-2020-63-PR-MTRA.pdf
http://ccd.dj/w2017/wp-content/uploads/2020/03/decret-2020-63-PR-MTRA.pdf
http://ccd.dj/w2017/wp-content/uploads/2020/03/decret-2020-63-PR-MTRA.pdf
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2020-049&ID2=2020-04-29&ID3=Arr%EAt%E9&ID4=8&ID5=2020-04-30&I
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2020-049&ID2=2020-04-29&ID3=Arr%EAt%E9&ID4=8&ID5=2020-04-30&I
https://www.presidence.dj/texte.php?ID=2020-049&ID2=2020-04-29&ID3=Arr%EAt%E9&ID4=8&ID5=2020-04-30&I
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/free-movement/WCMS_746362/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/free-movement/WCMS_746362/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/free-movement/WCMS_746362/lang--fr/index.htm
https://sis.gov.eg/Story/145437/Manpower-min.-EGP-500-monthly-salary-for--irregular-workers?lang=en-
https://sis.gov.eg/Story/145437/Manpower-min.-EGP-500-monthly-salary-for--irregular-workers?lang=en-
https://sis.gov.eg/Story/145437/Manpower-min.-EGP-500-monthly-salary-for--irregular-workers?lang=en-
https://bit.ly/2S4jFRd
http://www.manpower.gov.eg/news.html
http://www.riad-riad.com/en/publications/employees-emergency-fund-egypt-and-its-expected-role-during
http://www.riad-riad.com/en/publications/employees-emergency-fund-egypt-and-its-expected-role-during
http://www.riad-riad.com/en/publications/employees-emergency-fund-egypt-and-its-expected-role-during
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/102718/iran-allocates-305m-to-support-those-w
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/102718/iran-allocates-305m-to-support-those-w
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/102718/iran-allocates-305m-to-support-those-w
https://www.bbc.com/persian/business-52096880
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IR
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IR


منافع  وعة يمكنهم التقدم بطلبات لتحصيلمدفأعلنت مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية أن العمال الذين يحصلون على إجازة غير  .1 األردن
 [1] ذات الصلة وأن يعملوا في قطاعات معينة، مثل السياحة والنقل والتجارة. لبطالة، شريطة أن يستوفوا الشروطا

 

اع ، والمساند(، بناء على أمر الدف2، التضامن 1برامج لدعم األجور )التضامن  3أبريل، أعلن رئيس وزراء األردن عن  17في . 2
ئة، في حين أن برامج المساند في الما 50لشركات التي اضطرت إلى خفض األجور بنسبة [ إن برامج التضامن تعني ا5, 4] .9رقم 

[ تهدف إلى الوصول إلى 4] (.6لشركات التي اضطرت إلى وقف األنشطة بدون أجر )كما يسمح من خالل أمر الدفاع رقم تخص ا
الحصول وغير النظاميين والعمال المياومين ويحق للعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص  ضعيفة.من العائالت األردنية ال 400000

 [2] على المساعدة من هذه البرامج، بما في ذلك سكان غزة وأطفال األمهات األردنيات.
 :1تضامن 

 شهًرا على األقل؛ 12دعم المؤسسات التي ساهمت في نظام التأمين لمدة  •
 500إلى  165في المائة من مرتباتهم اعتبارا من أبريل ومايو، بمبالغ تتراوح بين  50بطالة يتكون من منح الموظفون بدل  •

 دينار أردني؛
 [.2] ديناًرا أردنيًا في الشهر. 250في المائة من األجر القابل للخصم، أي أكثر من  20لن يطلب من أصحاب العمل إال دفع  •
 [3] مايو. 31ألف فرد حتى  83 ةاستفاد •

 

 :2تضامن  .2

دامت اشتراكاتهم  مؤسسة الضمان االجتماعي واألشخاص الذيندعم غير المؤمن عليهم أو األعمال غير المسجلة لدى  •
 أقل من عام؛

 ديناًرا أردنيًا شهريًا في أبريل ومايو؛ 150سيمنح الموظفون بدل بطالة قدره  •
درهًما أردنيًا شهريًا  50دفع رسوم تسجيل قدرها سيطلب من أصحاب العمل دفع رسم تسجيل لمرة واحدة عن كل عامل، و •

 كمساهمة في بدل البطالة.
 [3] مايو. 31ألف فرد حتى  124واستفاد  •

 

 المساند .3

سيمنح الموظفون  .19-تأمين البطالة للموظفين المؤمن عليهم الذين توقفوا عن العمل مع صاحب العمل بسبب كوفيد - 1المساند  •
يجب أن  أشهر. 3ديناًرا أردنيًا لمدة  350و150في المائة من مرتباتهم بمبالغ تتراوح بين  50كل التأمين ضد البطالة الذي يش
نًا كانت 11272مايو، استفاد  31حتى  [.4اشتراًكا على األقل ] 36يكون المستفيدون قد سددوا  قد جمدت شركاتهم  أردنيًا مؤمَّ

 [3] من البرنامج.طتها، أنش
ديناًرا أردنيًا كحد أقصى  450باسترجاع  مؤسسة الضمان االجتماعيء األردنيين وغير األردنيين في ي سمح لألعضا - 2المساند  •

ديناًرا  90أشهر؛ ويجب أن يكون لدى المستفيدين  3دفعات شهرية لمدة  أمين ضد البطالة، ليتم توزيعها علىمن مدخراتهم في الت
 [3] شخًصا من البرنامج. 41157مايو، استفاد  31حتى  [.11أردنيًا على األقل في حسابات االدخار الخاصة بهم ]

والذين ال  مؤسسة التأمينات االجتماعيةاألعضاء األردنيون وغير األردنيين، باإلضافة إلى أعضاء طوعيين في  - 3المساند  •
في  5يصل هذا إلى  ويمكن أن دينار أردني، ي سَمح لهم بإنفاق سلفة من صناديق التأمين الخاصة بهم. 500يتجاوز دخلهم 

دفعات شهرية، شرط أن يكونوا قد  3 دينارا أردنيًا يتم توزيعه على 450أقصى يبلغ  المائة من دخلهم المؤمن عليه، عند حد
 [3] فرًدا من البرنامج. 48731مايو، استفاد  31[ حتى 4،5] اشتراًكا على األقل. 12سددوا 

 

 احتماالت اإلغالق، أنشأ البنك المركزي األردني صندوقًا للقروض لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه .4
ال تستطيع الشركات التي تحصل على هذه  ضامن.الميسرة/المنخفضة الفائدة، وتقوم المؤسسة األردنية لضمان القروض بدور ال

 [6] القروض أن تطرد عمالها طيلة مدة القرض.

 الحكومة

 

 

 الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحكومة

 [1]news/2020/-legal-tax-https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me
l19.htm-covid-to-response-measures-other-tax-east-middle 
]2[ ctrFmF3https://bit.ly/(17 )أبريل 
[3 ]/440617256007442https://www.facebook.com/ 

 ?d=n&sfns=mo3019635531438922posts/(31 )مايو 

[4]  6856alemi.com/?p=https://marsadt(19 )أبريل 
[5]  evxima3https://bit.ly/(17 )أبريل 
[6] -responses/lang-irus/countryhttps://www.ilo.org/global/topics/coronav 
 en/index.htm#JO-)أبريل( 
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المملكة العربية 

 السعودية
آالف لاير  9الجائحة، أي ما يصل إلى  اص المتأثرة بهذهناعات القطاع الخفي ص العاملين رواتبفي المائة من  60ستغطي الحكومة  .1

مليون سعودي وسيدار من خالل نظام وطني للبطالة، وهو  1.2وسيغطي هذا مبلغ  سعودي، لمدة ثالثة أشهر )وإن كان التمديد ممكنًا(.
حكومية، فإن إنهاء عقد الموظف غير  إذا استفاد صاحب العمل من أي إعانة مايو. 3نظام سند، مع إرسال أول دفعات إلى الشركات في 

وإذا كان لدى صاحب  والمعونة مشروطة باستمرار صاحب العمل في دفع الرواتب بمجرد توقف هذه المساعدات. [.3، 2، 1مشروع ]
ب احى أصدفي المائة من قوة العمل الوطنية ل 70 لعاملين، وإال فستطال التغطيةالعمل خمسة موظفين أو أقل، فسوف يتم تغطية كل ا

 [4] ألف مواطن سعودي في مايو. 40مليون لاير سعودي تقريبًا على أكثر من  320وقد تم توزيع  [.2العمل ]
 

مليارات لاير سعودي تشمل: دعم العمالة بحوالي مليار لاير سعودي؛ دعم  5أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية مبادرة قيمتها  .2
 [5] مليار لاير سعودي. 1.5ألف باحث جديد عن عمل بمبلغ  100دعم  مليون لاير سعودي؛ 800التدريب بمبلغ 

 

، بدعم لمدة سنتين 2019ستدعم مبادرة دعم العمالة، التي تم تخصيص مليار لاير سعودي لها، أجور العمال العاملين منذ يوليو  .3
 [6] لاير سعودي. 10000و 4000في المائة من األجر الشهري لموظف سعودي يتراوح راتبه بين  50في المائة إلى  30من 

 الحكومة
 

 

 

 

 

 

 
 

 الحكومة
 

 

 الحكومة

[1]  -gov-saudi-finance/444303-https://www.arabianbusiness.com/banking
 19-covid-by-hit-salaries-sector-private-of-60-cover-to-ernment(03 )أبريل 
[2]  https://www.mof.gov.sa/en/mediacenter/news/Pages/
 .aspx03042020News_(03 )ابريل 
[3]  -https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&news
 2069887id=(03 )أبريل 
[4] ( arabia-saudi/1668536news.com/node/https://www.arab02 )مايو 
[5]  https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/News/Pages/
 .aspx005-01-04-2020-News(01 )أبريل 
[6]  4429https://www.hrdf.org.sa/News/(05 )أبريل 
[7] -try -content/uploads/2020/05/Coun-https://www.ugogentilini.net/wp
 .pdf22responses_May-COVID-SP(22 ما)يو 
[8] -responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country 
 en/index.htm#SA-(22 )مايو 

 
ستدفع الحكومة الحد األدنى من مرتبات العمال المستقلين في قطاع النقل العام المسجلين لدى هيئة النقل العام ولكنهم ليسوا تحت  .4

 [7،8] مظلة أي شركة وتأثرت أنشطتهم بالتدابير الوقائية.
  الحكومة

 
، مبادرة جديدة لدعم صندوق موارد التنمية البشرية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةأبريل، أطلقت  6في  .5

 [7،8] لاير سعودي لمدة شهرين. 3000العمال بدوام حر والعاملين في مجال االقتصاد، وتزويدهم بمدفوعات شهرية تصل إلى 
الحكومة

، 

 

 يتيح التعميم ر البنك المركزي اللبناني تعميًما يسهّل على أصحاب األعمال والشركات المتعثرة الحصول على القروض.أصد .1 لبنان
للمصارف التجارية تقديم القروض للشركات لدفع الرواتب والديون المتراكمة في األشهر األخيرة أو التي ستستجد في  547رقم 

 [1،2] يونيو. 1الفائدة صفر بالدوالر والليرة اللبنانية لمدة خمس سنوات اعتباًرا من شروط خاصة للقروض:  األسابيع المقبلة.

 

دوالر  1125مليون ليرة لبنانية ) 4.5عامل مهني على دفعة واحدة قدرها  6600ألف مزارع و 30سيحصل أكثر من  .2
 [3] أميركي(.

 الحكومة

 

 

 

 
 الحكومة

[1]  -ews/sections/economhttp://www.ansamed.info/ansamed/en/n]
 loans_-special-approves-lebanon-of-bank-ics/2020/03/23/coronavirus

 lbd.htm320aad5268-3d5b-d468-4131-d77da49b(23 )مارس 
[2]  news/2020/-legal-tax-https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me
l19.htm-covid-to-response-measures-other-tax-east-middle 
[3] -es -endors-parliament-jimpact/lebanonhttps://www.aljazeera.com/a
 l.htm200528190122422-package-aid-m300(28 )مايو 

 

سيتم توفير منافع بطالة جديدة تحل محل منافع البطالة القائمة لتوظيف العاملين في الشركات التي توقفت أنشطتها تماًما، وكذلك  .1 المغرب
دينار مغربي لشهر مارس، وإلى  1000[ يتم تحديد مستوى المنفعة عند 1] الشركات التي تحتاج إلى تخفيض عدد موظفيها.

 [ سيتم تحويل المنافع2،3] ربي لكل شهر من األشهر الثالثة التالية.دينار مغ 2000
وبعد أسبوع واحد من إعالن حكومة المغرب لذلك  مباشرة إلى الحساب المصرفي للمستلمين أو عن طريق الطلب البريدي.

 [4] ألف عامل. 700شركة اسمها للحصول على هذه المنافع، بحيث تمت تغطية أكثر من  113000(، سجلت 26/03/2020)
 

موظف، والتي اضطرت إلى وقف  500أبريل، فإن الشركات التي يقل عدد موظفيها عن  21 في المؤرخ 25/20وفقًا للقانون  .2
، سوف تعتبر شركات "تواجه 2019في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام  50أنشطتها والتي هبطت عائداتها بأكثر من 

موظف فسوف تحول  500أكثر من في المائة أو لديها  50في المائة و 25 بينعما إيراداتها  فضأما الشركات التي تنخ صعوبات".
في المائة  50ستتمكن هذه الشركات من دفع ما يصل إلى  الحصول على مساعدة حكومية. ة خاصة تقرر ما إذا كانت تستحقإلى لجن

لتأمين ( من دون دفع الضرائب أو رسوم االة ــ راجع أعالهدينار مغربي من منافع البط 2000من رواتب موظفيها )بما في ذلك 
 [5،6،7] االجتماعي.

/https://www.finances.gov.ma/CommuniquesEtAnnonces/cabinet  [1] الحكومة
 .pdf5papier-1cve/sr-virus-corona(19 )مارس 
[2]  -prof-salaries-les-comment-voici-19-covid-https://www.lebrief.ma/5261
 cnss-lindemnite-de-iteront(24 )مارس 
[3]  1255927419229409283https://twitter.com/IPC_IG/status/(30 )أبريل 
[4] o atch?v=UV13ZPlx6Wube.com/w.youttps://wwwht
 /viruscorona-indemnite-tps://www.ecoactu.ma/cnssht(27 )مارس 
[5]  -000-700-de-plus-cnss-la-de-forfaitaire-tps://leseco.ma/indemniteht
 /inscrits-salaries(02 )أبريل 
[6]  -ap-https://www.moroccoworldnews.com/2020/04/299936/morocco
 /employers-sector-formal-support-to-framework-llega-proves(18 )أبريل 
[7] -en-es -entrepris-des-indemnite-d-https://www.medias24.com/complement
 l.htm9680-dgi-circulaire-la-voici-difficultes(22 )أبريل 
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سوف يتم الشروع في برنامج عمل مؤقت لمدة شهرين  أطلق وزير العمل صندوقا لتقديم الدعم للعمال المتضررين من الجائحة. .1 فلسطين
في شهري  همأجورعلى ن العمل، مع مالحظة أنه قد تم إبرام اتفاقات مع السلطات المختصة للحفاظ على الموظفين وللعمال العاطلين ع
أشهر، وأشارت إلى أن  6و 3آالف عامل لمدة تتراوح بين  10تهدف هذه الشراكة مع البنك الدولي، إلى توظيف  مارس وأبريل.

 [1،2] امل.ألف ع 20في المائة من أجور  30الوزارة ستغطي 

 
أشهر على العامالت في دور الحضانة والرعاية التي  3دوالر أمريكي لمدة  100سيتم توزيع المساعدات المالية التي تبلغ  .2

 [3] توقفت عن العمل )والتي تم تخفيض رواتبهن(.

 الحكومة

 

 

 

 
 الحكومة

[1]  AxXAEQ2https://bit.ly/(11 )مايو 
[2]  lhtm .2020/04/15/1329689https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/
 أبريل( 15)
 المراسالت مع وزارة التنمية االجتماعية [3]

 

بنوك المحلية لمنح قروض بدون في الخامس من إبريل، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمان الوطني الذي يقدم الضمانات لل .1 رقط
ويهدف البرنامج إلى دعم دفع األجور واإليجارات من قبل الشركات  .19-إلى الشركات الخاصة المتضررة من جائحة كوافيد فوائد

لقطاع الخاص وأن لبرنامج أن تكون مملوكة بالكامل من اى الشركات الراغبة في االستفادة من اويتعين عل في القطاع الخاص.
وتتم إدارة الخطة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي القطري وجميع البنوك العاملة  تكون مسجلة في نظام حماية األجور.

 [1في البالد.]

  responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-[1] الحكومة
 en/index.htm#QA-()أبريل 

خصصت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حسابًا مصرفيًا لصالح اجتذاب االشتراكات المالية وتخصيصها لدعم الجهود الرامية  .1 سوريا
البطالة" سوف تحدد وفقًا للبيانات  عية التي تشير إلى أن قيمة "تعويضإلى تخفيف األعباء عن العمال ومعالجة التداعيات االجتما

 [1] م التي سيتم جمعها.واألرقا

 أبريل1135808https://www.sana.sy/?p=(12 ) [ 1] الحكومة.

 

 
 

[ سوف تدفع الحكومة ما 2-1] مليون دينار تونسي كمعونة للعمال العاطلين عن العمل. 300سوف تخصص الحكومة مبلًغا قدره  .1 تونس
الذين ال يمكنهم االستمرار في  لألشخاصدينار تونسي من أجور العمال الذين يعيشون في "بطالة فنية" )بالنسبة  200إلى  يصل

مساعدة مماثلة للعمال الذين  وضع برنامج آخر لتقديم [ تم3،4] يستطيع أصحاب العمل التسجيل من خالل منصة عبر اإلنترنت. عملهم(.
 [5] ألف طلب منها. 40ألف مقدم طلب، تم بالفعل قبول  176أبريل، كان هناك  22 حتى يعملون لحسابهم الخاص.

 2020/03/22world/-https://www.akhbaralaan.net/news/arab [1]/سنوت-نلعت- الحكومة
 نع-ةمزح-تاءارجإ-ةيداصتقا-ببسب-نوروكا 22مارس( )

[2 ] 1258851560945311745https://twitter.com/IPC_IG/status/(8 )مايو 
[3] -en -sociales-resmesu--fakhfakh-https://www.businessnews.com.tn/elyes
 520,96939,3tenique,-omage-en-professions-des-faveur(31 )مارس 
[4]  -tech-chomage-consultancy.com/2020/04/04/le-https://www.audit
 /19-covid-de-temps-en-nique(4 أبريل) 
[5]  -excep-https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/04/23/aides
 /prochain-lundi-de-partir-a-commence-deblocage-tionnelles(23 )أبريل 
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https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/04/15/1329689.html
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 الضمان االجتماعي القائمة منافعتعديل مدفوعات االشتراكات في الضمان االجتماعي وتعديل  .1.4
 

 
 

 المصدر/ التاريخ المزود ملخص البلد

    

ية مايو أصحاب العمل واالشتراكات المستقلة حتى نها ين االجتماعي الموعد النهائي لتسديد اشتراكاتمدد الصندوق الوطني للتأم .1 الجزائر
 هذا وتم تعليق الغرامات المترتبة وسبتمبر، على التوالي، مع االستمرار في تغطية االجازات المدفوعة ومنافع البطالة بالنسبة للبعض.

 [1،2،3] .2020عن الدفعات المتأخرة السابقة التي لم يتم دفعها في الوقت المحدد لمدة ستة أشهر بدًءا من أبريل 

 أبريلT2j9xG2https://bit.ly/(15 )  [1] الحكومة
[2]  -paie-de-delais-les-19-eco.com/2020/04/15/covid-https://www.algerie
/prolonges-sociales-cotisations-des-ments 
 أبريل( 15)
[3]  19-86238/http://www.aps.dz/ar/economie(15 )أبريل 

 اً عجزيعانون  ألف شخص 12 ي يستفيد منهالعجز )التأمين االجتماعي(، الت نمية االجتماعية والعمل قيمة تعويضضاعفت وزارة الت .1 البحرين
ميزانية  وقد خصصت لهذه المبادرة درهم بحريني. 100درهم بحريني بدالً من  200وقد حصلوا على  المسجلين في قوائم الوزارة.و

 [1] مليون دينار بحريني. 2.5قدرها 

 أبريل1365542https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/ (9 ) [1] الحكومة

مائة من العالوات الخاصة غير المدرجة بأجر أساسي للمتقاعدين الذين أنهوا في ال 80سيتم تعديل معاش األجور المتغير بإضافة  .1 مصر
 [1.]30/6/2016و 1/7/2006خدمتهم بين 

 أبريل2ddoC3https://bit.ly/ ( 21 )[1] الحكومة

 
 مليار جنيه مصري في العام الحالي. 35بتكلفة إجمالية تبلغ سيحصل أصحاب المعاشات التقاعدية على خمسة مكافآت )دخل متغير(  .2
[1] 

  

وقد خفضت  مارس(. 1الشيخوخة للعاملين في القطاع الخاص لمدة ثالثة أشهر )بداية من  ضمان علقت مؤسسة الضمان االجتماعي .1 األردن
 [1] في المائة للموظفين. 5.25في المائة إلى  21.75أسعار االشتراك من 

news/2020/-legal-tax-https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me  [1] مةالحكو
l19.htm-covid-to-response-measures-other-tax-east-middle 
[2]  o2ddoC3https://bit.ly/(18 )مارس 

 
مليون دينار أردني(  340)تبلغ المتأخرات  يسيسمح للشركات التي تدين باشتراكات متراكمة لصالح مؤسسة الضمان االجتماع .2

 [2قانونًا بدفع هذه المدفوعات في المستقبل ]
لدعم المجموعات الضعيفة، وخاصة المسنين  2020تم استخدام نصف اشتراكات التأمين على األمومة في عام يس مالحظة:

 [2] .وستستخدم المبالغ المخصصة للتحويالت النقدية والمنافع العينية والمرضى.

  الحكومة

 guage=ar -&lan2882518ticleDetails.aspx?id=https://www.kuna.net.kw/Ar [1] الحكومة [1] أشهر. 6لمدة  المؤمَّن عليها في نظام التقاعدلدولة، وكذلك تسديد اشتراكات المؤسسات التي ال تملكها اتأجيل  .1 الكويت
 أبريل( 01)

يلي )ضمن ، في ما يتعلق بتسهيالت سداد اشتراكات الضمان االجتماعي، ينطبق ما 2020مارس  5الصادر في  6طبقًا للقانون رقم  .1 لبنان
 أمور أخرى(:

 أبريلc8ycpy2https://bit.ly/ (28 ) [1] الحكومة

 
في المائة من االشتراكات  85، وتخفيض 2020ديسمبر  31في المائة من اشتراكات الضمان االجتماعي حتى  100تخفيض  •

 2020مايو  5إذا بدأت المدفوعات قبل  31/12/2019حتى  1/1/2001من الممتدة غير المدفوعة المتصلة بالفترة 
سنوات بنسبة  5على أقساط تصل إلى ( 31/12/2019حتى  1/1/2001) الشتراكات غير المسددة للفترة المذكورة أعالهتدفع ا •

 في المائة )تنطبق شروط أخرى( 5فائدة 
، إذا بدأ 2019يوليو  31الصادر في  144افية المحددة في القانون الفائدة اإلضمن قيمة  سيتم إعفاء االشتراكات غير المدفوعة •

 2020مايو  5الدفع قبل 
يجوز ألصحاب العمل أن يطلبوا إعادة جدولة اشتراكاتهم غير المدفوعة، باستثناء الفترة المذكورة أعاله )تنطبق  •

 الشروط(؛
المبالغ المستردة عن نسبة الفائدة  فقد يحصلون على االشتراكات المتأخرة، على األشخاص الذين دفعوا بالفعل فوائدأما  •

 [1] المئوية.
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supports-https://aawsat.com/english/home/article/2184371/morocco-  [1] الحكومة [1،2] قررت لجنة المراقبة االقتصادية في المغرب تعليق سداد اشتراكات الضمان االجتماعي. .1 المغرب
 19-covid-against-fight-firms-private(17 )مارس 
[2] -ponses -re-les-toutes-http://laquotidienne.ma/article/economie/coronavirus
-le-par-es -pris-sociales-bancaires-fiscales-mesures-les-sur-questions-vos-a
 maroc(1 )أبريل 

االلتزام بقواعد األجور لسطينيين، األمر الذي أدى إلى توقفت السلطة الفلسطينية عن تحصيل االشتراكات من العمال الف .1 فلسطين
 المرضية ألصحاب العمل بدالً من ذلك.

 

 [1] بالنسبة للعمال في الضفة الغربية وغزة، ال توجد شروط إجازات مرضية. مالحظة:

 [ االتصال الشخصي لمنظمة العمل الدولية1]     الحكومة 

 

 اتخذت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي التدابير التالية: عمان
 [1] صاحب العمل والموظف.( عن 2020مارس وأبريل ومايو ويونيو تأجيل دفع االشتراكات الشهرية المستحقة ) .1

 

المستحقة عن األشهر المذكورة أعاله فقط؛ أو نتيجة للتأخير في  اإلعفاء من الغرامات الناتجة عن التأخير في دفع االشتراكات .2
 [1] إشعار من نهاية خدمتهم.سحب تسجيل موظفيها العمانيين/أو 

 الحكومة
 

 

 الحكومة

[1] t3ynfI2https://bit.ly/ (15 )أبريل 

ات صاحب العمل اشتراك، تسديد لمدة ثالثة أشهرو ،تأجيلي القطاع الرسمي، فسوف يتم عاملة فبالنسبة للمؤسسات والشركات ال .1 تونس
 [1،2] ، شريطة اإلبقاء على الموظفين.للفصل الثاني في مخطط الضمان االجتماعي

 

سي من معونة دينار تون 180ألف من أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش تقاعدي يقل عن أو يساوي  130سوف يستفيد  .2
 [3] دينار تونسي. 280دينار تونسي، وبذلك يبلغ مجموع قيمة المعاش  100مالية قدرها 

 الحكومة

 

 

 الحكومة

[1] -des -Soci%C3%A9t%C3%A9/12474660-https://www.tap.info.tn/fr/Portail
 pour-mesures(22 )مارس 
[2] -cnss -https://www.webmanagercenter.com/2020/03/23/446550/tunisie
-1er-du-tre -ti-au-cotisations-des-paiement-le-et-salaires-des-declaration-la
 /habituels-delais-les-dans-lieu-auront-2020-de-trimestre(23 )مارس 
[3] -ment -verse-/03/tunisiehttps://directinfo.webmanagercenter.com/2020/04
 /retraites-milles-133-de-pres-a-dinars-100-de(3 )أبريل 
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 االجتماعية اتالمساعد .2
 التحويالت النقدية .2.1

 

 

 التاريخ -المصدر المزود ملخص البلد

    

ا دوالرً  47دينار ) 6000دوالًرا أمريكيًا(، كزيادة عن  80دينار )حوالي  10000أبريل، تم اإلعالن عن تحويل  13في  .1 الجزائر
( قبل تضامن )أو سلة كتحويالت تضامن 19-د جائحة كوفيدتأثرت بموجب التدابير المتخذة ض أمريكيًا( للعائالت المحتاجة والتي

 شهر رمضان.
مليون يورو( في الحسابات البريدية لألسر من خالل استهداف المجتمعات المحلية  12مليار دينار ) 1،393ف مالي بقيمة سيتم إيداع مغل

 [3] ألف مستفيد المساعدة النقدية. 322بليار دينار جزائري، تلقى  22مايو، وفي إطار ميزانية قدرها  27حتى  [.1،2]

neces-familles-dinars-10000-aide-https://www.dzairdaily.com/algerie-  [1] الحكومة
 /coronavirus-confinement-siteuses(10 )مايو 
[2]  N6ZfuC2https://bit.ly/(14 )أبريل 
[3]  -benefici-000-322-de-pres-19-covid-http://www.aps.dz/societe/105550
 tesolidari-de-allocation-l-de-aires(29 )مايو 

شمل الدعم الحكومي تقديم معونة مباشرة إلى األسر المحتاجة ومضاعفة المساعدة الشهرية المقدمة إلى المسجلين في الشؤون  .1 البحرين
مليون دينار بحريني لمضاعفة قيمة منافع  5.5[ تم تخصيص ميزانية قدرها 1] االجتماعية والمؤسسة الملكية للعمل اإلنساني.

ألف  12ألف أسرة بحرينية، باإلضافة إلى مضاعفة قيمة معاش العجز، واالستفادة من  17ن االجتماعي، التي تغطي الضما
 [2] شخص مسجلين في قوائم وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

 مايو( 1209511ej.com/news/article/alkhale-www.akhbar10 ) [1] الحكومة
[2]  -https://www.bna.bh/en/HRHPremierorderstodoublethevalueofso
 -cialsecuritybenefits.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDnsLlE

 D%3ljM7DOxXSIjsQrjGl(08 )أبريل 

ألف  160إلى  2020زادت وزارة التضامن االجتماعي من عدد األسر الجديدة المدرجة في برنامجي التكافل والكرامة في إبريل  .1 مصر
التكافل والكرامة، )بعد استخراجها من قاعدة بيانات  2020ألف أسرة فقط كما كان مخططًا له في يوليو  60أسرة جديدة، بدالً من 

 [1،2،3] كانت األسر مدرجة بالفعل في قائمة االنتظار(.
 

دوالًرا  31)ما يعادل  جينيه مصري 500تحويل نقدي لمرة واحدة غير مشروط وغير محدود من برنامج األغذية العالمي بقيمة  .2
ات األمان االجتماعي الوطنية خمس محافظات لتكملة شبكحوامل، في ألف أسرة لديها أطفال دون سن الثالثة، والنساء ال 50أمريكيًا( إلى 

بكات األمان االجتماعي، والذين أصبحوا تكافل وغيرها من برامج شالب برنامج )التي تغطي أولئك الذين تم رفضهم بشكل قاطع من جان
 [4] اآلن أكثر عرضة للخطر بسبب االنقطاع المفاجئ للخدمات وفقدان الدخل(.

 الحكومة
 

 

 

 المتحدةاألمم 

[1]  .aspx2397982http://gate.ahram.org.eg/News/(20 )أبريل 
[2] -lies -fami-egyptian-more-000-m.com/digest/article/5296/100https://nilef
 -19-covid-of-result-a-as-support-governmental-receive(29)مارس 
[3]  dwQ6xC2https://bit.ly/(8 )أبريل 
 https://www.wfp.org/countries/egyptو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [4]
[5]  .aspx2409706http://gate.ahram.org.eg/News/(25 )مايو 

 
تحويالت نقدية للنساء  العالمي، سيقدم برنامج االغذية 19-االجتماعي الوطنية خالل ازمة كوفيدكجزء من اجراءات الدعم لشبكات االمان 

تكافل الوطنية الستخدامها من العلى بطاقات وسوف تحصل النساء  .ووالدات االطفال دون سن الثانية الحوامل المصريات الضعيفات
 [13] الزيارات الطبية. غذية بعد اإلعفاء المؤقت من حالةالطعام الم جزئة الحكومي القائم السترداد حصصالت ةخالل نظام تجار

  

 
المحلية أن الوزارة تشاطر  وذكر وزير التنمية )أسيوط، سوهاج، قنا(. ثالث محافظات مصرية كبرىألف فرد في  12قد تم بالفعل تسليم 

)مثل التكافل والكرامة( ويتم  االجتماعي الضعيفة غير المدرجة في وزارة مساعدات التضامن برنامج االغذية العالمي قوائم االسر
 [.5] اختيار األفراد من خالل فروع وزارة التنمية المحلية على المستوى المحلي والتي يطلق عليها لجان التنمية المحلية.

  

 
سجل المتقدمون عبر قاعدة بيانات وزارة وي جنيه مصري في الشهر لمدة ثالثة أشهر. 500مليون عامل غير رسمي  1،6يتلقى نحو  .3

 وسوف يحصل المستفيدون على القوى العاملة.
  الحكومة
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https://www.dzairdaily.com/algerie-aide-10000-dinars-familles-necessiteuses-confinement-coronavirus/
https://www.dzairdaily.com/algerie-aide-10000-dinars-familles-necessiteuses-confinement-coronavirus/
https://www.dzairdaily.com/algerie-aide-10000-dinars-familles-necessiteuses-confinement-coronavirus/
https://bit.ly/2ZfuC6N
http://www.aps.dz/societe/105550-covid-19-pres-de-322-000-beneficiaires-de-l-allocation-de-solidarit
http://www.aps.dz/societe/105550-covid-19-pres-de-322-000-beneficiaires-de-l-allocation-de-solidarit
http://www.aps.dz/societe/105550-covid-19-pres-de-322-000-beneficiaires-de-l-allocation-de-solidarit
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1209511
https://www.bna.bh/en/HRHPremierorderstodoublethevalueofsocialsecuritybenefits.aspx?cms=q8FmFJgiscL2
https://www.bna.bh/en/HRHPremierorderstodoublethevalueofsocialsecuritybenefits.aspx?cms=q8FmFJgiscL2
https://www.bna.bh/en/HRHPremierorderstodoublethevalueofsocialsecuritybenefits.aspx?cms=q8FmFJgiscL2
https://www.bna.bh/en/HRHPremierorderstodoublethevalueofsocialsecuritybenefits.aspx?cms=q8FmFJgiscL2
https://www.bna.bh/en/HRHPremierorderstodoublethevalueofsocialsecuritybenefits.aspx?cms=q8FmFJgiscL2
http://gate.ahram.org.eg/News/2397982.aspx
https://nilefm.com/digest/article/5296/100-000-more-egyptian-families-receive-governmental-support-a
https://nilefm.com/digest/article/5296/100-000-more-egyptian-families-receive-governmental-support-a
https://nilefm.com/digest/article/5296/100-000-more-egyptian-families-receive-governmental-support-a
https://bit.ly/2xC6dwQ
https://www.wfp.org/countries/egypt
https://www.wfp.org/countries/egypt
http://gate.ahram.org.eg/News/2409706.aspx


 

أنهم عندما تلقوا المنحة األولى حصلوا  وأشار الوزير إلى يونيو من خالل أجهزة الصراف اآللي. 25و 21المنحة الثانية بين  مصر
، 6ولم يتم بعد تحديد تواريخ المنحة الثالثة ] على بطاقة صراف آلي ستستخدم للمنحة الثانية بعد تلقيهم رسالة نصية على هواتفهم.

7 ،8.] 

 
جنيه مصري  900و 350وأ علن عن دفع مبلغ للنساء الرائدات في المجتمعات المحلية في المناطق الريفية يتراوح بين  .4

 [.10في الشهر الواحد ]
 
-450ألف أسرة أخرى )حوالي مليون مستفيد( ستتم إضافتها لتلقي دفعة نقدية لمرة واحدة قدرها  200وأعلن عن وجود  .5

نون أشهر باإلضافة إلى المنافع العينية المحتملة التي تعطى األولوية للمسنين واأليتام واألشخاص الذين يعا 3جنيه لمدة  500
 30وسيتم اختيار األسر من السجل االجتماعي في وزارة التأمينات االجتماعية، الذي يضم نحو  عجزاً واألسر التي ترأسها إناث.

 سيتم الدفع عبر مكتب البريد للدفعات األولى، وسيتم تحصيل بطاقة صراف آلي للدفعات الثانية والثالثة. مليون مستفيد مسجل.
[11] 
 
 52جنيه، واستهدف نحو  500قوى العاملة، بدأ برنامج األغذية العالمي أول مساعدة نقدية شهرية قدرها دعًما لوزارة ال .6

 محافظات. 9أبريل في  12وبدأت المساعدة في  شخص استفادوا من مساعدتهم. 40500ألف عامل غير رسمي مسجل، منهم 
 30و 12مراحل امتدت بين  5لعالمي عملية التوزيع على ولتجنب ازدحام منافذ بيع التجزئة الفوري، قسم برنامج األغذية ا

وتدار مساعدات برنامج الغذاء العالمي كجزء من المساعدات النقدية المؤقتة التي تقدمها وزارة القوى العاملة للعمال غير  أبريل.
 [12] وني شخص.المؤقتين عن طريق مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي في مصر والتي يستفيد منها أكثر من ملي
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[6]  -http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/367255/Egypt/Poli
 i.aspx-support-to-initiative-fundraising-launches-ptEgy/-tics(14 )أبريل 
[7] -monthly-500-EGP-min.-https://sis.gov.eg/Story/145437/Manpower
( us-workers?lang=en-irregular--for-ary -sal07 )أبريل 
[8]  %20lRaUA35https://bit.ly/(27 )أبريل 
[9]   
[10]  -https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguth

v29qYUaon/view 
https://www.ugogentilini.net/wp-التي أعدها البنك الدولي )ورقة المعيشة  [11]
) .pdf22responses_May-COVID-SP-Country/2020/05uploads/ content/
 مايو( 22)
[12]  0000115853/download/?_-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP
 659114377.1589568104-2.99584220.314607532.1591842689ga=)أبريل( 
[13]  https://www.wfp.org/countries/egypt(15 )يونيو 

 

مليار لاير عراقي لمنحة الطوارئ التي تغطي  300سيخصص مبلغ إجمالي قدره  أبريل. 4تم اإلعالن عن منحة طوارئ في  .1 العراق
فيما يلي معايير  [.3أبريل، أعلن وزير التخطيط أن منحة الطوارئ ستصرف في منتصف مايو ] 30وفي  جميع المحافظات.

 استحقاق منحة الطوارئ:

 سنة؛ 55و 18سنة، وأن يتراوح عمر النساء بين  66و 18يجب أن يتراوح عمر المتقدمين من الذكور بين  .1
 يجب تسجيل مقدم الطلب في سجل البطالة؛ .2
 [4] يجب أال يكون لمقدم الطلب دخل ثابت. .3
 

عن األسر التي تتلقى معاشات تقاعدية حكومية أو مدفوعات ضمان اجتماعي عالوة على ذلك، فإن الموظفين الحكوميين، فضالً 
يحتاج المستفيدون إلى مستندات  اإللكتروني. minha.iq[ يتم التسجيل على موقع 1،2] أو أي منافع اجتماعية أخرى، غير مؤهلة.

يوليو، حصل  3[ في 7] ألف دينار عراقي. 150وستتلقى كل أسرة مستفيدة  صالحة للتسجيل )مثل بطاقة الهوية وبطاقة التموين(.
 [8] مليون شخص اعتبروا مؤهلين(. 12ماليين شخص على هذا التحويل )من بين  7حوالي 

 
ألف أسرة جديدة تم تسجيلها للحصول على "منحة الطوارئ" سوف تدرج في قائمة األسر التي تتلقى  67تمت اإلشارة إلى أن 

 [5] أبريل( )قيد المناقشة(. 19الجتماعية )المساعدة بموجب قانون الحماية ا

 

 ألف مستفيد على خدمة إضافية لمرة واحدة )مجموعة 600حصل  توسيع عمودي لشبكة األمان االجتماعي: .2
واآلن تناقش الحكومة، بالتعاون مع اليونيسيف وشركاء آخرين في التنمية، كيفية توسيع نطاق شبكة األمان  أخرى قيد المناقشة(.

 [6] تماعي لتشمل المزيد من المستفيدين.االج

 

 الحكومة
 

1 ]/115632https://baghdadtoday.news/ar/news/شمال-تائفال-حضوت-طيطختال 

 أبريل( 20)

[2] http://molsa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=9457 
[3]  3004202012https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/(30 )أبريل 
[4] -alyom.com/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-https://ahdath 
-D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85% 

%D8%A7%D9%84-9%86%D8%AD%D8%A9D9%84%D9%85%D% 

/2020-D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6% 

[5] https://bit.ly/2zDEiO1 
 مايو( 25االتصال الشخصي بالعراق لليونيسيف ) [6]
[7]  4UA8-oxL8https://www.youtube.com/watch?v=FW((11 )أبريل 
 يوليو( 2االتصال الشخصي بالعراق لليونيسيف ) [8]

 

 إيران
عم من منظمات ماليين أسرة ذات دخل أدنى ال تتوفر لها وظائف دائمة وال تتلقى أي د 3مارس، تعتزم إيران دعم حوالي  18حتى  .1

سوف تدفع هذه المبالغ  دوالر أمريكي( على أربع مراحل. 400ماليين لاير إيراني )حوالي  6أخرى من خالل تحويالت نقدية تصل إلى 
تومان، وعائلة مكونة من  200000[ سوف خصل شخص واحد 2، 1] شهريًا لمدة أربعة أشهر، ثم مرة أخرى لمدة شهر رمضان.

تومان،  500000تومان، وعائلة مكونة من أربعة أشخاص  400000وعائلة مكونة من ثالثة أشخاص  تومان، 300000شخصين 
 [3] تومان. 600000وعائلة مكونة من خمسة أشخاص، 

 الحكومة
 -pris-iran-coronavirus-health-https://www.reuters.com/article/us]1[
 -risonp-political-including-jail-from-85000-frees-temporarily-oners/iran

 M21410idUSKBN-ers(17 )مرس 

[2]  10858/1/4https://sccr.ir/print/(16 )أبريل 
/697439https://baztab.ir/ همه-زيچ-هرابرد-3-هتسب-يتيامح-تلود/ 24مارس( )

[3] 
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http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/367255/Egypt/Politics-/Egypt-launches-fundraising-initi
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/367255/Egypt/Politics-/Egypt-launches-fundraising-initi
https://sis.gov.eg/Story/145437/Manpower-min.-EGP-500-monthly-salary-for--irregular-workers?lang=en-
https://sis.gov.eg/Story/145437/Manpower-min.-EGP-500-monthly-salary-for--irregular-workers?lang=en-
https://sis.gov.eg/Story/145437/Manpower-min.-EGP-500-monthly-salary-for--irregular-workers?lang=en-
https://bit.ly/35lRaUA
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/05/Country-SP-COVID-responses_May22.pdf
https://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/05/Country-SP-COVID-responses_May22.pdf
https://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/05/Country-SP-COVID-responses_May22.pdf
https://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/05/Country-SP-COVID-responses_May22.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115853/download/?_ga=2.99584220.314607532.1591842689-6591
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115853/download/?_ga=2.99584220.314607532.1591842689-6591
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000115853/download/?_ga=2.99584220.314607532.1591842689-6591
https://www.wfp.org/countries/egypt
https://baghdadtoday.news/ar/news/115632/Ø§Ù
http://molsa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=9457
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/3004202012
https://ahdath-alyom.com/رابط-التقديم-ل%25
https://ahdath-alyom.com/رابط-التقديم-ل%25
https://ahdath-alyom.com/رابط-التقديم-ل%25
https://ahdath-alyom.com/رابط-التقديم-ل%25
https://bit.ly/2zDEiO1
https://www.youtube.com/watch?v=FW8oxL-8UA4
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-prisoners/iran-temporarily-frees-85000-fr
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-prisoners/iran-temporarily-frees-85000-fr
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-prisoners/iran-temporarily-frees-85000-fr
https://sccr.ir/print/10858/1/4
https://baztab.ir/697439/Ù‡Ù…Ù‡-Ú†ÛŒØ²-Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù‡-Û³-Ø¨Ø³ØªÙ‡-ØÙ…Ø§ÛŒØªÛŒ-Ø¯ÙˆÙ
https://baztab.ir/697439/Ù‡Ù…Ù‡-Ú†ÛŒØ²-Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù‡-Û³-Ø¨Ø³ØªÙ‡-ØÙ…Ø§ÛŒØªÛŒ-Ø¯ÙˆÙ
https://baztab.ir/697439/Ù‡Ù…Ù‡-Ú†ÛŒØ²-Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù‡-Û³-Ø¨Ø³ØªÙ‡-ØÙ…Ø§ÛŒØªÛŒ-Ø¯ÙˆÙ


 

بدأ المجلس الوطني للقوات المسلحة  المعونة الوطني. توسيع نطاق برنامج التعويض النقدي لدعم الخبز ليشمل المستفيدين من صندوق .1 األردن
ماليين مواطن، بمبالغ  5و 4.5في أوائل مارس تسجيل برنامج التعويض النقدي القائم لدعم الخبز، الذي يستهدف ما يتراوح بين 

خالل الفترة الممتدة من [ سوف تسدد المدفوعات 1] دينار أردني لكل فرد، تدفع مرة واحدة فقط(. 27صغيرة من المال سنويًا )
ويمكن أن  طلب عبر اإلنترنت. 400000تم تلقي ما يقرب من  وسوف تتخذ شكل برنامج التكافل عينه. 2020أبريل إلى نوفمبر 

 [2] يتقدم أطفال النساء األردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين ومن أهالي غزة المسجلين لدى إدارة جوازات السفر بطلب.

 
 بريل، أعلن وزير الحماية االجتماعية عن برنامج للحماية االجتماعية لدعم العاملين بأجر يومي، يضعه المجلس الوطني.أ 16في  .2
ويتم تمويل البرنامج من خالل التبرعات التي يتم جمعها من المواطنين والقطاع الخاص من خالل "صندوق االستجابة لحاالت  •

 صندوق "حماة الوطن"؛الطوارئ" الذي تم تشكيله حديثًا، وهو 
ديناًرا أردنيًا شهريًا لألسر  136ديناًرا أردنيًا شهريًا لألسر المعيشية المكونة من فردين، و 70ويتألف مبلغ االستحقاق من مبلغ قدره  •

 وسوف يتم تسليمها عن طريق المحافظ اإللكترونية؛ أشهر. 3أفراد أو أكثر تدفع لمدة  3المعيشية التي تتألف من 
قديم طلبات البرنامج من خالل الموقع اإللكتروني الخاص بطلب المساعدة النقدية لدعم الخبز الموجود مسبقًا/منصة تكميلية؛ يتم ت •

 [؛4]
 [5] ألف أسرة إضافية إعانة. 50ألف أسرة، مما تقدم ويتوقع أن تتلقى  230يونيو، استفادت  3حتى  •
 [9الطلبات ]يستخدم السجل الموحد الوطني للتحقق من صحة مقدمي  •
 
وهذه  ألف أسرة معونة نقدية وعينية مقدمة من صندوق الزكاة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليوني دينار. 150أبريل، تلقت  14حتى  .3

 [6] ويتم إعطاء األولوية للعاملين بأجر يومي. مجموعة من المستفيدين القدامى والجدد.
 
ويل األموال، والذي تم تصميمه خصيًصا لتلبية احتياجات الالجئين السوريين باإلضافة إلى ذلك، تم توسيع برنامج "حاجتي" لتح .4

واستخدمت قاعدة بيانات تحتفظ بها اليونيسيف في  ألف طفل إضافي معرض للخطر. 18واألسر األردنية الضعيفة، بحيث يشمل 
األسر التي ال تتلقى مساعدة من حاجتي ألف أسرة من أفقر األسر وأكثرها ضعفًا، لتحديد  38األردن، تحتوي على معلومات عن 

 [7] ولكنها في حاجة ماسة إلى الدعم المالي.
 
 101000من برنامج التحويل النقدي تكافل، و 45000ويستفيد  ألف أسرة: 146يقدم الصندوق بالفعل تحويالت نقدية منتظمة إلى  .5

يف الحكومة األردنية عشرة آالف مستفيد جديد إلى وسوف تض من برامج التحويل النقدي الشهري عبر صندوق المعونة الوطني.
عالوة على ذلك، فإن زيادة المنافع المؤقتة )ستة أشهر(  .2020برنامج التكافل، والذين كان من المقرر بالفعل أن يتم ضّمهم في عام 

ويمول البنك الدولي  تبة معينة.سوف تكون مؤيدة للمستفيدين الحاليين من برنامج صندوق المعونة الوطني الذين تقل منافعهم عن ع
هذا وأعلن صندوق المعونة الوطني أن جميع البطاقات المخصصة للمستفيدين من  [.8البرنامج، وتقدم اليونيسيف الدعم التقني ]

 [3] نقدية.برنامج المساعدة النقدية المتكررة التي انتهت مدتها تعتبر صالحة حتى نهاية مايو وال تزال قادرة على تلقي مساعدتهم ال

 

 الحكومة

 
 

 

 
 

 

 الحكومة

 
 

 

 
 

 

 

 
 الحكومة

 

 

 األمم المتحدة
 

 

 

 الحكومة

 

[1]  TlbLDK2https://bit.ly/(3 )مارس 
[2]  -on-applied-families-0https://www.jordantimes.com/news/local/40000
 subsidy-bread-line(19 )مارس 
[3]  tT20bv3https://bit.ly/(07 )أبريل 
[4]  SBw6yq2https://bit.ly/(17 )أبريل 
[5]  ABoewK2https://bit.ly/(03 )يونيو 
[6]  179zWs2https://bit.ly/(30 )مارس 
[7]  -pro-cash-to-access-action/fast-for-https://blogs.unicef.org/evidence
 /19-covid-by-hit-hardest-those-to-relief-urgent-vides(9 )أبريل 
 يوليو( 12االتصال الشخصي باألردن لليونيسيف ) [8]
[9]  YCzfS30https://bit.ly/(5 )مايو 

 

المملكة العربية 

 السعودية
لاير سعودي  1000ة للمستفيدين والمستفيدين من الضمان االجتماعي بمبلغ مليار لاير سعودي كمعونة رمضاني 1.850تم صرف  .1

 [1] لاير سعودي للمستقلين. 500لألسرة و
 مايو586866https://mlsd.gov.sa/ar/node/ (7 ) [1] الحكومة
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https://www.jordantimes.com/news/local/400000-families-applied-online-bread-subsidy
https://www.jordantimes.com/news/local/400000-families-applied-online-bread-subsidy
https://www.jordantimes.com/news/local/400000-families-applied-online-bread-subsidy
https://bit.ly/3bv20tT
https://bit.ly/2yq6SBw
https://bit.ly/2ABoewK
https://bit.ly/2zWs179
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/fast-access-to-cash-provides-urgent-relief-to-those-har
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/fast-access-to-cash-provides-urgent-relief-to-those-har
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/fast-access-to-cash-provides-urgent-relief-to-those-har
https://bit.ly/30YCzfS
https://mlsd.gov.sa/ar/node/586866


 أسرة )القيمة اإلجمالية: 4 124أبريل، قدم الصندوق/بيت الزكاة الكويتي معونة مالية إلى  10مارس و 16ما بين الممتدة في الفترة  .1الكويت 
أما المرحلة  مارس( تستهدف األرامل والمطلقات واليتامى وكبار السن. 19-16وكانت المرحلة األولى ) دينار كويتي(. 980000
 خفضة الدخل التي ال تملك دخالً ثابتًا أو التي تأثر دخلها باألزمة.أبريل( فقد استهدفت األسر المن 9 -مارس  31الثانية )

وقد أرسل بيت الزكاة رسائل نصية إلى جميع األسر المسجلة لتحديث بياناتها الخاصة من خالل الرابط الملحق بها، وإدخال أرقام 
سر التي ليس لديها حسابات في المصارف المحلية وتم تشجيع األ حساباتهم المصرفية حتى يتمكن بيت الزكاة من تحويل قيمة المعونة.

أي تدابير وقائية جديدة قد تتخذها الدولة بيت الزكاة على شبكة اإلنترنت في ظل ترقب على فتح حسابات ثم التسجيل من خالل موقع 
 [1] المستجد. 19-للحد من انتشار جائحة كوفيد

 
التبرعات العامة والخاصة والتنفيذ من خالل المنظمات غير الحكومية/الجمعيات تم إنشاء برنامج "فزع الكويت"، الذي يستند إلى  .2

دنانير كويتية عن طريق  5230110مايو، تم توزيع  30حتى  وهو يشمل التحويالت النقدية والمنح العينية. الخيرية/الفرق التطوعية.
وتم  إليجار، والمساعدة النقدية العامة وتوزيع بطاقات التسوق:مدفوعات ادعم المساعدة النقدية المقدمة إلى األسر المتأثرة عن طريق 

 [2] عبوة مطهر لليدين. 405682وجبة و 495123سلة غذائية و 331273توزيع 

 الحكومة

 
 

 

 
 

 

 
 

 الحكومة

[1]  /1586545929022243600https://www.aljarida.com/articles/(10 )أبريل 
[2]   /qgyzK3https://www.instagram.com/p/B_ehh(27 )أبريل 
[3]   /lAtpH6A2https://www.instagram.com/p/CBG(7 )يونيو 

 

مليون دوالر أميركي( لألسر والقطاعات  300ليرة لبنانية )تريليون  1.2صادق البرلمان اللبناني على حزمة مساعدات بقيمة  .1 لبنان
سوف يذهب نصف هذا المبلغ إلى برنامج التضامن االجتماعي الوطني الطارئ، حيث يقدم  الحيوية، بما في ذلك الزراعة والصناعة.

 أشهر حتى ديسمبر. 7رة لمدة ألف أس 200دوالر أميركي( لنحو  100ألف ليرة لبنانية )حوالي  400مساعدات نقدية شهرية بقيمة 
الذين يذهبون إلى المدارس  باء األطفالا األلغام األرضية والتفجيرات وآلوسيعطى األولوية لألشخاص المصابين بعجز وضحاي

 [.1] ألف أسرة(. 28)نحو سر التي ال تحمل قسائم غذائية من البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً ، وكذلك األالرسمية
 
وضع سجل اجتماعي جديد، ويجري تحديد المستفيدين من التحويل النقدي الجديد في حاالت الطوارئ من خالل هذا السجل، الذي  تم

 [2] أسر في لبنان. 3من كل  1يشمل حاليًا 
 

اوح بين "األكثر تراجع وزارة الداخلية والتفتيش المركزي المعلومات التي يتم جمعها للتسجيل، ثم تحدد رئاسة الحكومة عالمة تتر
 [3] التوزيع.عملية حاجة" و"األقل حاجة" ثم يتولى الجيش بعد ذلك 

 
وال  والسجل االجتماعي الجديد.من البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً ستكون قاعدة البيانات الجديدة مزيًجا من معلومات  مالحظة:

وال تزال المناقشات الدائرة  يع التحويالت العينية، التي حلت محلها تحويالت نقدية.كانت هناك مناقشات سابقة لتوز تزال المناقشات جارية.
مليون دوالر أميركي(  600إلى  450حول برنامج شبكة األمان االجتماعي الطارئ الذي سيجريه البنك الدولي )والذي قد يتراوح بين 

امج في البداية كرد على التدهور االقتصادي واالنهيار المالي لدعم األسر وبدأ البرن جارية مع الهيئات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة.
 [2] .19-من خالل البرنامج الوطني لتحقيق الربح؛ ولكنه أصبح أكثر إلحاًحا في ضوء جائحة كوفيد

es -endors-parliament-https://www.aljazeera.com/ajimpact/lebanon- [1] الحكومة
 .html200528190122422-package-aid-m300(28 )مايو 
 و(ييول 3االتصال الشخصي بلبنان لليونيسيف ) [2]
[3]  2381http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?News=(21 )مايو 

 7مارس، يتضمن  26في  19-من االجتماعي ومكافحة مرض كوفيدأعلن الرئيس الموريتاني عن إنشاء صندوق خاص للتضا .1 وريتانيام
 670مليار أوقية موريتانية )حوالي  25وحسب وكالة األنباء الرسمية فإن الدولة الموريتانية تساهم في هذا الصندوق بمبلغ  إجراءات.

 5ويشمل هذا المبلغ مجموعة من  أخرى. هذا الصندوق مفتوح للتبرعات من قبل جهات فاعلة محلية أو دولية مليون دوالر أميركي(.
 30000مليون دوالر أمريكي( لدعم  134مليارات أوقية موريتانية )حوالي 

[ ويهدف 2-1] مع معونة مالية شهرية لمدة ثالثة أشهر. -ألف منهم في نواكشوط  20 -ترأسها نساء وكبار السن والمصابين بعجز أسرة 
سماك الحرفيين، ومن يقومون بأعمال صغيرة، واألسر األكثر ضعفًا التي تتلقى الكهرباء وكل إلى مساعدة صيادي األالصندوق أيًضا 

 [3] سكان المدن التي تتلقى المياه من النوافير.

 /corona-mauritania/2020/03/26https://arabic.cnn.com/business/article-[ 1] الحكومة

 bills-water-electricity-virus(26 )مارس 

[2] -responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country 
 en/index.htm#MR-)أبريل( 

[3]  1110-https://www.bcm.mr/presentation(02 )أبريل 
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https://www.instagram.com/p/B_ehh3qgyzK/
https://www.instagram.com/p/CBG2A6lAtpH/
https://www.aljazeera.com/ajimpact/lebanon-parliament-endorses-300m-aid-package-200528190122422.html
https://www.aljazeera.com/ajimpact/lebanon-parliament-endorses-300m-aid-package-200528190122422.html
https://www.aljazeera.com/ajimpact/lebanon-parliament-endorses-300m-aid-package-200528190122422.html
http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?News=2381
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/26/mauritania-coronavirus-electricity-water-bills
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/03/26/mauritania-coronavirus-electricity-water-bills
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#MR
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#MR
https://www.bcm.mr/presentation-1110


من مي دخل بسبب الحجر اإللزافي القطاع غير الرسمي ومن دون  يننظام المساعدة الطبية والعامل ستستفيد األسر المؤهلة في .1 المغرب
 وتحدد على النحو التالي: 19-تحويالت نقدية يغطيها صندوق كوفيد

 دوالًرا أمريكيًا، لألسر المؤلفة من شخصين أو أقل؛ 80درهم مغربي، حوالي  800 •
 أشخاص؛ 4و 3دوالر أمريكي، لألسر المؤلفة من  100درهم مغربي، حوالي  1000 •
 [1] أشخاص. 4لألسر المؤلفة من أكثر من دوالًرا أمريكيًّا،  120درهم مغربي، حوالي  1200 •

أبريل، تمكن عمال  23ثانية، التي بدأت في المرحلة الوفي  استهدفت هذه المرحلة األولى األشخاص الذين لديهم بطاقة صالحة بالفعل.
، 3، 2أشهر ] 3 استمرت كل المنافع لمدة لمنافع الحكومية.من التسجيل في برنامج ا RAMEDغير رسميين بال بطاقة صالحة من 

4] 

 sout-de-urgentes-mesures-les-.com/voici24https://www.medias-[ 1] الحكومة

( l.htm8921-informel-l-de-menages-et-travailleurs-aux-ien27 )مارس 

[2]  -actualite.aspx?-a/Fr/Pages/detailhttps://www.finances.gov.m
 4996fiche=(27 )مارس 
[3]  -actualite.aspx?-ov.ma/fr/Pages/detailhttps://www.finances.g
 5027fiche=(21 )أبريل 
[4] ( 1255927425214689280/https://twitter.com/IPC_IG/status30 )أبريل 

وبعد  .يةالنقد تتحويالالآالف أسرة جديدة كانت مدرجة في قائمة االنتظار في برنامج  10في أبريل، ضمت وزارة التنمية االجتماعية  .1 فلسطين
شيكل  1800ل إسرائيلي إلى شيك 750من  ويتراوح مبلغ التقديمات .114658هذا االجراء، بلغ عدد المساكن التي يشملها البرنامج 

في أبريل وشملت بالفعل المستفيدين الجدد، الذين تلقوا  2020وقد بدأت الدفعة األولى في عام  إسرائيلي لكل أسرة ويدفع كل ثالثة أشهر.
 [1] رسالة تؤكد االستالم.

 
شيكل  500ية بالتنمية االجتماعية بقيمة لمعنأعلنت وزارة التنمية االجتماعية عن تقديم مساعدة مالية عاجلة إلى اللجنة الدولية ا .2

ويستهدف هذا االستحقاق كل من فقد وظيفته وليس لديه مصدر دخل، أو من لديه دخل يقل  .19-إسرائيلي للعائالت المتأثرة بأزمة كوفيد
بيانات، اللتي تغذي قاعدة جديد قدمته الوزارة، ا فيدون المحتملون معلوماتهم في نموذجوسجل المست شيكل إسرائيلي فقط. 1400عن 

أسر  9504واعتبر أن هناك ما مجموعه  ووزعت على مكاتب التنمية االجتماعية وإداراتها، باإلضافة إلى البلديات واتحاد العمال.
 [2،3] مليون شيكل إسرائيلي، قدمها صندوق عز الوقف. 4752وبلغت التكلفة اإلجمالية للتدخل  منخفضة الدخل مؤهلة لذلك.

 
وقد سجل ما مجموعه  .19-ألف عامل متضررين من أزمة كوفيد 40مايو، بدأت وزارة العمل توزيع المساعدة النقدية على  16في  .3

أهداف  وأنشئت لجنة فنية للتحقق من شروط األهلية. ألف عامل في الضفة الغربية وغزة من خالل برنامج رقمي أطلقته الوزارة. 276
)معظمهم من العمال اليوميين(؛ والعمال في المناطق  19-لية؛ والعمال المتضررين من مرض كوفيدالمنافع: العمال في السوق المح

سنة؛ والمتزوجين الذين لديهم أكثر من طفلين؛ والعمال في القدس ومخيمات الالجئين  65األكثر تضرًرا؛ والعمال الذين تقل أعمارهم عن 
عونة على النحو التالي: التشييد، والسياحة، والخدمات، والنقل، وحضانة األطفال، وتتوزع القطاعات المستفيدة من الم الفلسطينيين.

وقطاع التجارة )العمال الذين يعملون لدى التجار(، والصناعة والحرف اليدوية، والعمال الزراعيين، والمحاجر، والغزل، والنسج، 
سرائيلية والمناطق الصناعية اإلسرائيلية؛ والعمال الذين تزيد االنامج: العمال داخل المستوطنات واستبعدت الجماعات من البر والصحة.

سنة؛ والعمال الذين يتلقون منافع من وزارة المالية، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة االقتصاد، والموظفين  65أعمارهم عن 
ووزارة االقتصاد، ووزارة التنمية االجتماعية، وقامت وزارة العمل، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة النقل واالتصاالت،  العموميين.

 [4] ويمول صندوق الوقف هذا التدخل، بالتنسيق مع نقابات عمال االتحاد العام للنقل. بمقارنة قواعد البيانات لتحديد المستفيدين.
 

وسيقدم برنامج األغذية  اع غزة.يستعد برنامج األغذية العالمي الفتتاح برنامج تجريبي للمساعدة النقدية المتعددة األغراض في قط .4
أسرة جديدة لتغطية احتياجاتها االساسية  1114مباشًرا إلى  مبلغاً نقدياً  ،في برنامج الغذاء العالمي العالمي، بدعم من مكتب المدير العام

، للمعالين بنسبة عاليةولوية ي األيعط ألسر التي تعيش تحت خط الفقر الحادامثل األغذية والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.   إن اختيار 
 [5] مزمنة، والمصابين بعجز والمسنين. اً أمراضا نساء، ولألشخاص الذين يعانون ولألسر التي ترأسه
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األمم 

 المتحدة

[1]  152488https://www.watania.net/news/(14 )أبريل 
[2]  484905http://qudsnet.com/post/(20 )أبريل 
[3]  485619https://qudsnet.com/post/(29 )أبريل 
[4 ] /1589624732855676300articles/http://www.alquds.com/(16 )مايو 

[5] -https://docs.wfp.org/api/documents/WFP
-ga=2.148451703.1553168201.1593019233 download/?_/0000116920
 )مايو(15280377.1585587622 

 

المائة في  30والر أمريكي( لدعم ماليين د 110مليارات جنيه سوداني ) 6اقترحت وزارة العمل والتنمية االجتماعية برنامًجا بقيمة  .1 السودان
 [1] من خالل التحويالت النقدية والعينية. من السكان لمدة شهر واحد

 
 مجموعات: 3 الىق سَِّمت المدينة  يونيو، استخدم نهج تحديد األهداف الجغرافية في التحويالت النقدية واألغذية في الخرطوم. 8في 

 التي يمكن الوصول إليها )أ( )المناطق غير المؤهلة(، )ب( )المناطق
غذائية  ووزعت إعانات غذائية(. التي سوف يحصل فيها الناس على حصصوالمحال التجارية التي سوف تتلقى النقود(، )ج( )المناطق 

 [2] ويجري توزيع بطاقات مسبقة الدفع استعداًدا للتحويالت النقدية.

 

 responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-[ 1] الحكومة

 ndex.htm#SDen/i-(13 )أبريل 

 يونيو( 4االتصال الشخصي بالسودان لليونيسيف ) [2]

3
9

 

https://www.medias24.com/voici-les-mesures-urgentes-de-soutien-aux-travailleurs-et-menages-de-l-info
https://www.medias24.com/voici-les-mesures-urgentes-de-soutien-aux-travailleurs-et-menages-de-l-info
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=4996
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=4996
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=4996
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5027
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5027
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5027
https://twitter.com/IPC_IG/status/1255927425214689280
http://qudsnet.com/post/484905
https://qudsnet.com/post/485619
http://www.alquds.com/articles/1589624732855676300/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116920/download/?_ga=2.148451703.1553168201.1593019233-15
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116920/download/?_ga=2.148451703.1553168201.1593019233-15
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116920/download/?_ga=2.148451703.1553168201.1593019233-15
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116920/download/?_ga=2.148451703.1553168201.1593019233-15
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#SD
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#SD


والعمال اليوميين  نقدي )والعيني( للمسنين وذوي االحتياجات الخاصةأعلن وزير الشؤون االجتماعية والعمل عن تقديم الدعم ال .1 سوريا
على أصحاب المهن ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك وسوف ينصب التركيز  والعاملين لحسابهم الخاص، كجزء من حملة وطنية.

والشركات مقدمة من االفراد مساهمات  لوطني للمعونة االجتماعية عن طريقدوق اوسيتم تمويل الحملة من خالل الصن قطاع السياحة.
 ألف ليرة سورية(. 100أبريل، بدأ توزيع بدل البطالة لمرة واحدة ) 16في  [.1للحملة ]مخصص حساب  والمجتمع المدني من خالل

 
 248530شخًصا مسجلين في قاعدة بيانات المساعدة الحكومية على اإلنترنت، بمن فيهم  305695أبريل، كان هناك  29حتى 

وأكدت الوزارة أنه يتم  شخًصا مصابين بعجز. 24456عاًما، و 70شخًصا يزيد عمرهم على  32709، وعن العمل شخًصا عاطلين
مع وزارة السياحة واتحاد الحرفيين، مع مطابقة بيانات بقية العاملين على عن العمل الخاصة بالعمال العاطلين  التحقق من البيانات

وستعطى األولوية للعاملين في القطاعات التالية: العاملون يوميًا وموسميًا في مجاالت  مستوى المحافظة بالتنسيق مع لجان األحياء.
ويجري جمع البيانات المتعلقة بالمسنين والمصابين  ن، والمرشدين السياحيين، وعمال البناء، وغيرهم.النقل، والحرف اليدوية، والحمالي

النقدية  [ )مالحظة: مبلغ االعانة2] بعجز من خالل القنوات الرقمية والبرامج المستهدفة التي تنفذها الوزارة أو من خالل بطاقة العجز.
 المقدمة إلى المجموعات األخرى مفتوح(.

 
ألف أسرة عبر المساعدات  650وأشارت الحكومة كذلك إلى أنها قامت، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بتقديم الدعم إلى 

 [2] النقدية حتى اآلن.

 
 100ث يصل إلى تعمل اليونيسيف مع الشركاء والمانحين لتوسيع نطاق تحويل النقد الجاري حاليًا لتلبية االحتياجات األساسية بحي .2

 [4] ألف أسرة أخرى في المناطق الحضرية الفقيرة بمساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة.

مليون دوالر أمريكي( للتوسع الرأسي في برامج المساعدة  51.3[ )1مليون دينار خارج الميزانية ] 150تخصيص مبلغ  .1 تونس
 االجتماعية القائمة:

ألف أسرة تعمل في القطاع  623دوالًرا أمريكيًا( إلى  68دينار تونسي ) 200تحويل نقدي طارئ لمرة واحدة بقيمة  •
عرضة للصدمات )األسر التي تعمل في المجموعة بأي برنامج مساعدة اجتماعية وهي غير الرسمي، وهي غير مشمولة 

 الثانية من السكان(؛
ألف أسرة تعمل في القطاع  260ريكيًّا( إلى دوالًرا أم 17ديناًرا تونسيًا ) 50تحويل نقدي طارئ لمرة واحدة بقيمة  •

 AMG1ديناًرا تم استالمه في مارس )األسر المسجلة لدى  180غير الرسمي، وهو ما يزيد عن تحويل 
 ؛((PNAFNو

دوالر أمريكي( لألسر التي تستضيف شخًصا  68دينار تونسي ) 200تحويل نقدي طارئ لمرة واحدة بقيمة  •
 مسنًا؛

دوالر أمريكي( إلى األسر التي  68دينار تونسي ) 200دة في حاالت الطوارئ بقيمة تحويل نقدي لمرة واح •
 ترعى األطفال من دون دعم الوالدين؛

 عجز. األسر التي تستضيف شخًصا يعانيدوالر أمريكي( إلى  68دينار تونسي ) 200تحويل نقدي لمرة واحدة بقيمة  •
[2،3،4،5،6] 

 
ديناًرا  60ثانية من التحويالت النقدية في إطار نهاية إجراءات الحجر، مع تقديم  عن حملة أبريل، أعلن رئيس الوزراء 19في  .2

ألف أسرة في حاجة  260دينار تونسي إلى الطبقات الهشة، فوصل إلى  200تونسيًا إلى األسر المعرضة للخطر أثناء شهر رمضان و
[، 9مليون شخص للحصول على هذا التحويل النقدي ] 1.2ن سجل [ بعد أ7،8] ألف أسرة "ذات دخل محدود". 400إليها، فضالً عن 

 660والعدد النهائي للمستفيدين هو  مستفيد إضافي في برامج الحكومة. 300000مع التدقيق عبر قواعد البيانات المختلفة، تم تضمين 
 [10] ألف أسرة.
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[7 ] 1258851573159137280https://twitter.com/IPC_IG/status/(08 )مايو 
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نقل التحويالت النقدية اإلنسانية إلى مشروع الحماية االجتماعية المتكامل القائم الذي يستهدف تعمل اليونيسيف على إضافة عنصر ل .1 اليمن

مجتمعات مهمشة، لتمكين األسر التي هي في أشد الحاجة إليها )بما في ذلك األسر التي لديها أطفال مصابين بعجز( من تلبية 
 [1] االحتياجات االساسية.

 

 ECT. [1]مالحظة: يتم التفاوض على تحديث 
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 التحويالت العينية .2.2
 

 

 
 

 

 المصدر/ التاريخ المزود ملخص البلد

    
ي ذلك الذين يعيشون في مناطق معزولة ويتأثرون ، بما فلى األسر األكثر تهميشاً النظافة عمواد حملة توزيع عينية للمواد الغذائية و .1 الجزائر

 [1] ويتم هذا التوزيع، بالنسبة للمناطق األكثر ضعفًا، من خالل "قافلة التضامن". بالحجر.
 /ite -solidar-de-caravane-une-19-covid-103607http://www.aps.dz/algerie-[1] الحكومة

 alger-depuis-envoyer-demunies-categories-des-profit-au(1 أب)ريل 

م قسائم لألسر الضعيفة التي قررت الحكومة، من خالل وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن، تقديم المعونة الغذائية من خالل نظا .1 جيبوتي
وقد تم  أشهر(. 3شهريًا لكل أسرة خالل  -دوالرات أمريكية  56.5 -آالف فرنك جيبوتي  10بالفعل جزًءا من السجل االجتماعي )شكلت 

ألف  64ما يقرب من  وتم بذلك استهداف حتواء.د بإمكانهم العمل بسبب تدابير االيم هذه المساعدة إلى العاملين بأجر يومي الذين لم يعتقد
 [1،2،3] أسرة فقيرة )لم يتوفر بعد عدد األسر العاملة اليومية(.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Djibouti%20  [1] الحكومة
 .pdf%203Sitrep19%20COVID(9 )أبريل 
[2]  10090http://www.alqarn.dj/site/more/(2 )أبريل 
 أبريل( 29االتصال الشخصي بجيبوتي لليونيسيف ) [3]
[4]  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Djibouti%20
 .pdf%203Sitrep19%20COVID(9 )أبريل 

ة العالمي، باالشتراك مع وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن، في مواجهة هذا الجائحة، مرحلة جديدة من توزيع بدأ برنامج األغذي .2 
أسرة في  4500آالف فرنك جيبوتي لكل أسرة لعدد  10، بقيمة 2019القسائم على السكان الضعفاء المتضررين من فيضانات نوفمبر 

وتلقت هذه  غذية العالمي وموظفو وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن توزيع القسائم.أبريل، أنهى برنامج األ 1في  مدينة جيبوتي.
وباإلضافة إلى ذلك، وافقت المفوضية  األسر قسائم استبدلتها في مواقع البيع بالتجزئة لتلقي الطعام في مختلف أحياء مدينة جيبوتي.

 [3،4] والمنظمة على إدراج الالجئين في برنامج المساعدة النقدية.

  األمم المتحدة

بدء حملة سلة رمضان  مايو، أعلنت المنظمة المصرية غير الحكومية، مصر الخير، بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي، عن 2في  .1 مصر
لة ثانية من ويجري إرسال قاف [.1] أيام. 6أفراد لمدة  5ألف سلة غذائية، تكفي كل سلة أسرة من  65مرحلة أولية لتوزيع الغذائية ك

والدلتا والمدن الساحلية، وهي تستهدف تسليم أكثر من مليوني وجبة،  محافظة في محافظات مصر الصغرى 18 المساعدات الغذائية إلى
 [2] ألف سلة غذائية إلى جانب بعض أدوات الحماية الطبية. 125من المقرر توزيع 

 مايوWDTvWP2ps://bit.ly/htt(2 )  [1] الحكومة
[2]  4747908https://www.elwatannews.com/news/details/(8 )مايو 

شكل تحويالت عينية ونقدية على الالجئين والمهجرين داخليًا  فرًدا بمن فيهم 652661إلى  المساعدة الغذائية والدعم الغذائيتقديم  .1 العراق
والجمع بين هذين النوعين من الطرائق كاستجابة لالضطراب الحالي الذي حدث بالنسبة لمقدمي  من جانب برنامج األغذية العالمي.

 [1] الخدمات المصرفية والمالية المحليين.
 

وتهدف  بادرة التضامن تسمى "سلة المليون الغذائية".بريل، بدأت وزارة العمل والشؤون االجتماعية العراقية حملة جديدة لمأ 7في  .2
األغذية على المحتاجين الذين تأثروا بالحجر/التدابير الوقائية واالنكماش االقتصادي، بما في ذلك تلك المدرجة  الحملة إلى توزيع حصص

 [2] في برنامج الشبكة الوطنية للسالمة االجتماعية )تحويالت نقدية(.

 األمم المتحدة
 

 

 لحكومةا

 tps://www.wfp.org/countries/iraqht الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي و [1]
 http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx)تحدد الحقًا( 
[2]  Z4Zjaa2https://bit.ly/(7 )أبريل 
[3] http://molsa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=9476 
[4]  th.pdf5http://www.ngoao.gov.iq/uploads/DOC/(21 )أبريل 

منظمة محلية بالمساعدة المالية واألغذية والطبية  135زودت إدارة المنظمات غير الحكومية في األمانة العامة لمجلس الوزراء  .3 
أبريل )ال تزال البيانات تصل عن طريق النظام اإللكتروني الذي  2مستفيًدا اعتباًرا من  118741وتم دعم ما مجموعه  ومواد التعقيم.

مستفيًدا )منح مختلفة غير موحدة وعينية( من خالل منظمات غير  1891976أبريل، كان هناك  26[ في 3] أعد لهذا الغرض(.
ير الحكومية والجماعات التطوعية الوزراء إلى هذه الجهود باعتبارها "الحملة الوطنية للمنظمات غ يشير مجلس حكومية في العراق.

 [4] ".19-لالستجابة لتأثير جائحة كوفيد
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، بمن فيهم األطفال الذين ال يتلقون الرعاية، واألطفال ذوي االحتياجات الخاصةالصحية لألطفال الضعفاء،  رزم مواد النظافةشراء  .1 إيران
يات قيد التنفيذ وسلمت الكميات المطلوبة إلى وزارة التعاونيات والعمل والرعاية المشتر وأطفال الشوارع )إيرانيون وغير إيرانيين(:

 906ألف طفل مصابين بعجز في  51احتياجات  رزم مواد النظافةوستلبي  االجتماعية لتوزيعها بين المنظمة والمنظمات غير الحكومية.
مركًزا لرعاية الممرضات واألطفال في جميع أنحاء البلد،  650آالف طفل من دون مقدمي الرعاية في  10التأهيل و إلعادةمراكز 

 [1] وكذلك العدد الكبير من أطفال الشوارع المنتشرين في العاصمة والذين ال يعرف عددهم وال هوياتهم.

 أبريل( 11الشخصي بإيران لليونيسيف ) االتصال [1] الحكومة

 
 [1،2] لوطني الخبز مجانًا )مرة واحدة( وكذلك الماء والغاز واألدوية األساسية.تلقت األسر المستفيدة من صندوق المعونة ا .1 األردن

 
ألف أسرة )تشير تقارير أخرى إلى  100ستقدم مؤسسة الضمان االجتماعي دعما عينيًا )صناديق غذائية أو قسائم غذائية( لحوالي  .2

أما الصناديق الغذائية فلها قيمة نقدية  وعاملين عاديين. عاًما 70لديها أفراد فوق سن  ألف أسرة مهمشة 50ألف و 35ما بين وجود 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن لـمؤسسة  ويمكن توسيع نطاق البرنامج ليشمل األشخاص المصابين بأمراض مزمنة. .50إلى  40تتراوح بين 

ي القطاع غير الرسمي، ذين يعملون فأن توسع القائمة لتشمل العائالت التي فقد معيلها عمله، خاصة األشخاص ال الضمان االجتماعي
[ 3] في المائة من إيرادات التأمين على األمومة. 50ويتم تمويل البرنامج من خالل استخدام  الحكومة تمديد التعليق. ترفي حال قر

جل الوطني الموحد في يمكن لمقدمي الطلبات التسجيل من خالل منصة على اإلنترنت، ويتم اختيار المستفيدين وفقًا لمعايير وبيانات الس
، بالتعاون مع القوات المسلحة األردنية وجمعية الهالل مؤسسة الضمان االجتماعيأبريل، قامت  16حتى  صندوق المعونة الوطنية.

 [4] ألف قسيمة غذائية. 25األحمر األردنية، بتوزيع ما يزيد على 
 

 [5] تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو مليوني دينار. ألف أسرة مساعدة نقدية وعينية مقدمة من صندوق الزكاة 80تلقت  .3

الحكومة 

 الحكومة

 
 

 

 

 
 الحكومة

 
[1]  -resi-delivery-food-begins-https://www.albawaba.com/news/jordan
 1346611-lockdown-19-covid-dents(24 )مارس 
[2]  10529901http://alrai.com/article/(24 )مارس 
[3]  -ensure-working-https://www.jordantimes.com/news/local/govt
 imasr-2%80%94%E-delivery-bread-flow-smooth(24 )مارس 
[4]  zMc7ac3https://bit.ly/(29 )مارس 
[5] https://bit.ly/2z8ttD7 

 

المملكة العربية 

 السعودية
اإلفطار الرمضاني" )وجبات رمضان( هي مبادرة وطنية يمولها الصندوق االجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية إن مبادرة " .1

الوجبات وتشمل المنافع  والتنمية االجتماعية، وهي موجهة نحو األشخاص الذين تأثروا بهذا الجائحة أثناء شهر رمضان المبارك.
ودعت الوزارة جميع  كل فئة من فئات المستفيدين، وشروط حظر التجول في كل منطقة.، حسب الساخنة أو الجافة أو حصص غذائية

شركات القطاع الخاص، ورجال األعمال، وسيدات األعمال، والمواطنين إلى المساهمة في صندوق المجتمع لدعم هذه المبادرات 
 [1] اإلنسانية المجتمعية.

 
غذائية تحت اسم "غذائنا واحد"، هدفت إلى  والتنمية االجتماعية حصصاً  لبشريةوزع الصندوق المجتمعي التابع لوزارة الموارد ا .2
حدة ، وتخفيف 19-بتفشي مرض كوفيد كة العربية السعودية الذين وكل من تأثرمناطق ومحافظات الممل ساعدة جميع األسر في كافةم

لة غذائية على األسر المحتاجة، واستفاد منها ألف س 142غذائية عليهم )تم توزيع أكثر من  هذه األزمة من خالل توزيع حصص
ومن خالل هذه المبادرة، يسعى صندوق المجتمع المحلي إلى مساعدة الفئات األكثر ضعفًا التي  المواطنون والمقيمون على حد سواء(.

نين، وضمان استقرارهم، تضررت من الجائحة، أي الفقراء، واألشخاص المصابين بعجز، واألرامل، والمطلقات، وأسر السجناء، والمس
 [2] ، ودعمهم ومساعدتهم في تجاوز هذه األزمة.لهم العيش الكريموتأمين 

 الحكومة
 

 

 

 

 

 
 الحكومة

[1]  549894https://mlsd.gov.sa/ar/node/(22 )أبريل 
[2]  517614https://mlsd.gov.sa/ar/node/(12 )أبريل 

 

4
2

 

https://www.albawaba.com/news/jordan-begins-food-delivery-residents-covid-19-lockdown-1346611
https://www.albawaba.com/news/jordan-begins-food-delivery-residents-covid-19-lockdown-1346611
https://www.albawaba.com/news/jordan-begins-food-delivery-residents-covid-19-lockdown-1346611
https://www.albawaba.com/news/jordan-begins-food-delivery-residents-covid-19-lockdown-1346611
http://alrai.com/article/10529901
https://www.jordantimes.com/news/local/govt-working-ensure-smooth-flow-bread-delivery-—-masr
https://www.jordantimes.com/news/local/govt-working-ensure-smooth-flow-bread-delivery-—-masr
https://www.jordantimes.com/news/local/govt-working-ensure-smooth-flow-bread-delivery-—-masr
https://bit.ly/3ac7zMc
https://bit.ly/2z8ttD7
https://mlsd.gov.sa/ar/node/549894
https://mlsd.gov.sa/ar/node/517614


 
 أبريل، أبلغت وزارة الشؤون االجتماعية عن المداخالت العينية التالية: 27في  .1 الكويت

 أسرة وعمال متضررين في الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة؛ 276741سلة غذائية تستفيد منها  307605 •
 مطهًرا لليدين؛ 393858و •
 [1] وجبة ساخنة للمستشفيات والكيانات الحكومية ومواقع الحجر الصحي. 254576و •
 

ما يساوي ثالثة أشهر من الدعم/تقديم الوجبات للناس الذين يعيشون في دور رعاية المسنين والذين يحتاجون إلى الرعاية  .2
 [3] هذا ويتلقى العاملون في دور التمريض هذه الدعم الغذائي. االجتماعية.

 
سلة غذائية على األشخاص  1200قام فريق "أصدقاء ذوي الحاجات الخاصة" بتوزيع  –الهيئة العامة لشؤون العجز  .3

 [2] المصابين بعجز كامل.

 

 الحكومة

 

 

 

 

الحكومة 

 الحكومة

 

 www.wfp.org/countries/sudanhttps//:و  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [1]
 أبريل( 12االتصال الشخصي بالسودان لليونيسيف ) [2]
 يوليو( 4االتصال الشخصي بالسودان لليونيسيف ) [3]

 

وتقوم  ألف شخص، بمن فيهم المشردين داخليًا والمهاجرين، من جانب برنامج األغذية العالمي. 90مساعدة غذائية ودعم غذائي لـ  .1 ليبيا
 [1،2] تعليم بتسليم صناديق ألواح التمر لتحل محل التغذية المدرسية.وزارة ال

 https://www.wfp.org/countries/libyaو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [1] األمم المتحدة
lmap/index.htm-feeding-https://cdn.wfp.org/2020/school 

 [1] أيام. 5مركبة على مدى  150ألف أسرة في نواكشوط، المغلقة باستخدام  20سيسلم الجيش حوالي  .1 موريتانيا
 

كي تتمكن من توزيعها على أعضائها المحتاجين قدمت وزارة الخدمة العامة األغذية والمنتجات الصحية إلى نقابات العمال ل .2
 [2] إليها.

 
أعلن المجلس اإلقليمي لنواكشوط عن حملة لتوزيع المساعدات على الفقراء في مقاطعات العاصمة التسع، إضافة إلى عمال  .3

 مجلس الدخل األدنى.
ر، على العمال ذوي الدخل المنخفض في ويشمل ذلك توزيع حصص غذائية تشمل األرز والسكر ومنتجات األلبان والزيوت والتمو

 [3] المجلس.

 
أطنان من األسماك على األسر األكثر احتياًجا في الواليات الداخلية  10وزعت وزارة الصيد واالقتصاد البحري الموريتانية  .4

 [4] واستعداًدا لشهر رمضان. 19-)البعيدة عن الساحل( التي تضررت من إجراءات مكافحة مرض كوفيد
 

مة الحكو

الحكومة 

 الحكومة

 

 
 الحكومة

 

[1]  -distribu-la-pour-deployee-larmee-https://senalioune.com/nouakchott
 /coronavirus-le-contre-lutte-la-dans-alimentaire-laide-de-tion(10 )أبريل 
[2]  produits-de-http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Distribution

 أبريل( 10)
[3]  25222https://alakhbar.info/?q=node/(10 )مايو 
[4] -government-mauritania-ain.com/article/ramadan-https://al
 prices-chants -mer(26 )أبريل 

 

السالمة" التي تحتوي على منتجات النظافة  .  سلمت المؤسسات الحكومية المغربية، بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان، "مجموعات1 غربالم

[: النساء الحوامل واألشخاص الذين يساعدون 1قد يكونوا عرضة للخطر ] إلى أشخاص مختلفين 19-الشخصية ومساعدة الوقاية من كوفيد
[، والمعلمون واألشخاص الذين يعملون في مجال التعليم 3[، واألشخاص في السجون ]2[ بعجز ]2األشخاص المصابين ]في الوالدة؛ و
 [5] [ النساء ضحايا العنف.4عن بعد، و]

vul-populations-aux-priorite-la-donner-39719n.org/fr/https://morocco.u- [ 1] الحكومة

 19-covid-face-nerables(1 )أبريل 
 [2 ]-situation-en-et-agees-populations-les-40831https://morocco.un.org/fr/ 
 أبريل( 10)

 [3 ]-coup-le-donnent-unfpa-et-dgapr-la-43227https://morocco.un.org/fr/ 

 maroc-au-salama-loperation-de-iii-phase-la-denvoi(24 )أبريل 

[4] -de-departement-le-19-covid-https://morocco.un.org/fr/43618
 iv-phase-la-conjointement-lancent-lunfpa-et-nationale-tion -leduca(29 )أبريل 

[5] -survivantes-femmes-les-proteger-orocco.un.org/fr/44306https://m
 19-covid-du-risques-des-violence -la(05 )مايو 

 
صنف غذائي أساسي يباع بتكلفة ثابتة  19لقت الهيئة العامة لحماية المستهلك سلة غذائية تتألف من أط .  مبادرة "صالة الخير":1 عمان

تم تسليم حصص من الطعام خالل شهر رمضان إلى العائالت  دوالر أمريكي(. 23رياالت عمانية )حوالي  9 مدعومة تبلغ حوالي
 [1،2] وتقديمات مراكز التسوق. وتم تمويل هذه المبادرة من خالل التبرعات الخاصة المهمشة.

 

 /pho/1248131810082664448https://twitter.com/pacp_oman/status-[ 1] الحكومة

 1to/(9 )أبريل 

[2]  779975https://www.omandaily.om/?p=(5 )أبريل 
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https://www.wfp.org/countries/sudan
https://www.wfp.org/countries/sudan
https://www.wfp.org/countries/libya
https://www.wfp.org/countries/libya
https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/index.html
https://senalioune.com/nouakchott-larmee-deployee-pour-la-distribution-de-laide-alimentaire-dans-la-
https://senalioune.com/nouakchott-larmee-deployee-pour-la-distribution-de-laide-alimentaire-dans-la-
http://www.fonctionpublique.gov.mr/?Distribution-de-produits
https://al-ain.com/article/ramadan-mauritania-government-merchants-prices
https://al-ain.com/article/ramadan-mauritania-government-merchants-prices
https://al-ain.com/article/ramadan-mauritania-government-merchants-prices
https://morocco.un.org/fr/39719-donner-la-priorite-aux-populations-vul-
https://morocco.un.org/fr/39719-donner-la-priorite-aux-populations-vul-
https://morocco.un.org/fr/39719-donner-la-priorite-aux-populations-vulnerables-face-covid-19
https://morocco.un.org/fr/40831-les-populations-agees-et-en-situation-de-handicap-face-covid-19
https://morocco.un.org/fr/43227-la-dgapr-et-unfpa-donnent-le-coup-denvoi-la-phase-iii-de-loperation-
https://morocco.un.org/fr/43227-la-dgapr-et-unfpa-donnent-le-coup-denvoi-la-phase-iii-de-loperation-
https://morocco.un.org/fr/43618-covid-19-le-departement-de-leducation-nationale-et-lunfpa-lancent-co
https://morocco.un.org/fr/43618-covid-19-le-departement-de-leducation-nationale-et-lunfpa-lancent-co
https://morocco.un.org/fr/43618-covid-19-le-departement-de-leducation-nationale-et-lunfpa-lancent-co
https://morocco.un.org/fr/44306-proteger-les-femmes-survivantes-la-violence-des-risques-du-covid-19
https://morocco.un.org/fr/44306-proteger-les-femmes-survivantes-la-violence-des-risques-du-covid-19
https://morocco.un.org/fr/44306-proteger-les-femmes-survivantes-la-violence-des-risques-du-covid-19
https://twitter.com/pacp_oman/status/1248131810082664448/photo/1
https://twitter.com/pacp_oman/status/1248131810082664448/photo/1
https://www.omandaily.om/?p=779975


 مبادرات وزارة التنمية االجتماعية: .1 فلسطين

مستفيًدا إضافيًا لتلبية احتياجاتهم الغذائية لمدة ثالثة أشهر عبر  70087ة ليشمل توسيع البرنامج الوطني للتحويالت النقدي •
 إيصال إلكتروني؛ كما ستقوم وزارة التنمية االجتماعية بتوزيع مواد النظافة الصحية؛

ض للخطر في توفير مواد النظافة الصحية للدعم الحالي المقدم في إطار شبكة األمان االجتماعي لألسر التي يمكن أن تتعر •
 الضفة الغربية وغزة؛

أسرة من النساء المطلقات أو المهجورات )أو اللواتي ال تزال قضاياهن في المحاكم بسبب  522تقديم المعونة الغذائية إلى  •
 أسر ترأسها إناث؛ -النفقة( 

 رزم مواد النظافة الصحية للمسنين والمصابين بعجز في الضفة الغربية وغزة. •
 [1] مركًزا سكنيًا ال تزال تعمل في األزمة في الضفة الغربية وغزة. 47والنظافة الصحية لسكان وعمال المواد الغذائية  •

 

 مبادرات اليونيسيف: .2
وستبحث اليونيسيف خيارات توسيع  مركًزا سكنيًا لألطفال. 14تزويد وزارة التنمية المستدامة بمواد النظافة الصحية إلى  •

 في غزة(؛ 7في الضفة الغربية و 26راكز السكنية )نطاق هذا التدخل ليشمل بقية الم
 طفالً مصابًا بعجز أفرج عنهم من مراكز الرعاية في الضفة الغربية؛ 250توفير رزم مواد النظافة الصحية لـ  •
وضع آلية في غزة مع برنامج األغذية العالمي لتوزيع رزم مواد النظافة الصحية على المستفيدين من نظام القسائم  •

 رونية، واستكشاف إمكانية التوسع لتشمل المستفيدين من الضفة الغربية؛اإللكت
 توفير رزم مواد النظافة الصحية لمراكز الحجر الصحي في قطاع غزة وتقديم الدعم حيثما تكون هناك حاجة إلى المياه. •

[1] 
 

 مبادرات وزارة التنمية االجتماعية: .3
ألف أسرة  70لشركاء الدوليين والمحليين، بتوزيع قسائم إلكترونية لنحو قامت وزارة التنمية االجتماعية، بالتعاون مع ا •

 مسجلة.
ألف  150قامت وزارة التنمية االجتماعية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، بتوزيع حصص غذائية ألكثر من  •

 أسرة مسجلة؛
مركًزا سكنيًا للمصابين بالعجز، واألطفال  46ليين، وفرت وزارة التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمح •

 [1والمسنين، مع ما يلزم من إمدادات غذائية ونظافة. ]
 

شخًصا  223762 من الفقراء غير اآلمنين غذائيًا تحويالت نقدية على هيئة قسائم غذائية إلكترونية: 314173في مايو، تلقى  .4
ألفًا من المستهدفين الجدد الذين استبدلوا قسائمهم في شهر  40هؤالء نحو  وكان من بين في الضفة الغربية. 90411في غزة و

 .19-من المستفيدين المسجلين حديثًا الذين تأثروا بكوفيد 67600ووزع برنامج األغذية العالمي قسائم الكترونية على  مايو.
  ألف شخص من استبدال قسائمهم. 40حتى شهر مايو، تمكن 
في المائة( يعيشون في الضفة الغربية، حيث كان لإلغالق والقيود المفروضة على  99ان المتأثرين )كل المستهدفين من السك

في المائة من  12وترأست النساء قرابة نصف األسر المستهدفة في الضفة الغربية؛ و الحركة األثر األكبر على القوة العاملة.
امج األغذية العالمي مبلًغا إضافيًا من المال كل شهر للفرد ليطال وقد قدم برن في المائة من المصابين بعجز. 9كبار السن و

 ألف شخص يتلقون المساعدة بانتظام من خالل المساعدة التي يقدمها البنك المركزي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. 165
ي التعويض عن بعض على األشخاص الضعفاء أصالً ومساعدتهم ف 19-ويهدف هذا إلى التخفيف من تأثير مرض كوفيد

 [4] مواردهم المفقودة لإلنفاق على عناصر أساسية أخرى، مثل الرعاية الصحية والنظافة.

 
 [5] أسرة الجئة في الضفة الغربية لمدة ثالثة أشهر. 10445ستقدم األونروا أيًضا المواد الغذائية لـ  .5
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 األمم المتحدة

 

 أبريل( 12[ االتصال الشخصي بفلسطين لليونيسيف )1]
[2 ] 3797316227008347posts//1960https://www.facebook.com/basr(27 )أبريل 
[4]  0000116920/download/?_-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP
 15280377.1585587622-2.148451703.1553168201.1593019233ga=)مايو( 
[5]  s/2020%20https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resource
 .pdf%20Brief%20Country%20Palestine04%20)أبريل( 
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https://www.facebook.com/basr1960/posts/3797316227008347
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116920/download/?_ga=2.148451703.1553168201.1593019233-15
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116920/download/?_ga=2.148451703.1553168201.1593019233-15
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000116920/download/?_ga=2.148451703.1553168201.1593019233-15
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020%2004%20Palestine%20Country%20Brief
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020%2004%20Palestine%20Country%20Brief
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020%2004%20Palestine%20Country%20Brief


 

من برنامج األغذية العالمي، بما في ذلك المكمالت الغذائية لألطفال سيواصل مليونا شخص تلقي المساعدة الغذائية والدعم الغذائي  .1 السودان
 [1] سنوات، في شكل تحويالت عينية ونقدية. 5الذين تقل أعمارهم عن 

 

 [2] من خالل وزارة المالية، يتم تقديم الدعم العيني لموظفي القطاع العام من خالل وحدة الحد من الفقر التابعة للوزارة. .2
 
مليون جنيه زكاة لتوزيع، على األفراد،  666أبريل إلى أن مقر غرفة الزكاة خصص مليارا جنيه و 28ة الزكاة في أشار رئيس غرف .3

حصصاً غذائية ووجبات رمضانية فضالً عن إعفائهم من الديون، باإلضافة إلى هدايا العيد والعطلة لألسر ذات الدخل المنخفض 
ستفيًدا، كما واستهدفت السكان الفقراء المحتاجين، وخاصة النساء اللواتي يزرعن م 57428ولقد تم الوصول إلى ما مجموعه  [.4]

 [3] الشاي والعمال الذين يعتمدون على نقل السلع بحامالت عجالت.

 

 األمم المتحدة
 

الحكومة 

 الحكومة

 

 https://www.wfp.org/countries/sudanو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [1]
 أبريل( 12االتصال الشخصي بالسودان لليونيسيف ) [2]
 يوليو( 4االتصال الشخصي بالسودان لليونيسيف ) [3]

 

من فيهم أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية أنها ستوفر حصصاً غذائية وصحية، وكذلك دعًما نقديًا ألكثر الفئات تهميشاً ب .1 سوريا
عالوة على ذلك، تستخدم الوزارة البيانات المستمدة من  تم إعداد نظام أساسي عبر اإلنترنت للتسجيل. كبار السن والمصابين بعجز.

شخًصا قد سجلوا أسماءهم  305695أبريل، كان  29حتى  البرامج المستهدفة التي تنفذها الوزارة وكذلك من برنامج بطاقات العجز.
 [1] وتقوم الحكومة حاليًا بتحليل البيانات. ات المساعدة على اإلنترنت الخاصة بالمنظمة.في قاعدة بيان

 
تعمل فرق المتطوعين من مختلف المحافظات بالتنسيق مع لجان األحياء والوحدات اإلدارية ومع وزارات الشؤون االجتماعية 

ساعدة في توزيع الحصص الغذائية، بمشاركة عدة منظمات غير والعمل واإلدارة المحلية والبيئة والهالل األحمر السوري على الم
 [2] ألف حصص غذائية وصحية حتى اآلن في دمشق والريف في طرطوس والالذقية. 80وزع هؤالء  حكومية.

 
 700لى أشارت الحكومة كذلك إلى أنها قامت حتى اآلن، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بتقديم مساعدة غذائية إ

 [1] ألف أسرة لديها مواد صحية. 300ألف أسرة، وإلى 

 
وسوف يستمر أربعة ماليين  زادت الحكومة من الموافقة على وصول الجهات الفاعلة االنسانية إلى المواد الغذائية والتوزيع العيني. .2

[ تعمل اليونيسيف مع برنامج 4، 3، 2] شخص داخل سوريا في تلقي الدعم الغذائي والمساعدة من جانب برنامج األغذية العالمي.
األغذية العالمي على توفير قسائم إلكترونية مشتركة لمواد النظافة الصحية لألطفال لبرامج التعلم المعجلة في شكل قسائم برنامج 

ل منتصف مايو، مستهدفة وكان من المتوقع أن تبدأ هذه االستجابة المشتركة بحلو األغذية العالمي ثابتة ضمن برنامج األغذية العالمي.
ألف طفل في برامج المنهاج ب في ثماني محافظات في حلب ودمشق والحسكة وحمص والالذقية ودمشق الريفية  45نحو 

 [5] وطرطوس.
 

ستوفر اليونيسيف حصص مواد النظافة الصحية )التوزيع لمرة واحدة( لألسر التي لديها أطفال يعانون حاالت عجز شديدة في  .3
 [5] أسرة. 13200حضرية والريفية، والتي ال تتلقى حاليًا أي مساعدة نقدية من اليونيسيف، ويعنى هدفها األولي ب المناطق ال

 

 الحكومة

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 األمم المتحدة

 

 
 

 

 

 

 األمم المتحدة

 

[1]  1143163https://www.sana.sy/?p=(29 )أبريل 
 https://www.wfp.org/countries/syriaو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [2]
[3]  itRep_https://www.unicef.org/mena/media/8061/file/MENA%20S
 .pdf%20.pdf%202020March31%20_%2019%20#1COVID(31 )مارس 
[4]  19%20-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID
 _FINAL.pdf2020Mar25yria__S3No.%20Update(25 )مارس 
 أبريل( 12االتصال الشخصي بسوريا لليونيسيف ) [5]

 

 مليون شخص في تلقي مساعدات غذائية ودعم غذائي من برنامج األغذية العالمي في شكل تحويالت عينية ونقدية. 12سوف يستمر  .1 اليمن
[1] 

 
 IMSEAوفي النموذج المدمج للتمكين والمساعدة االقتصادية واالجتماعية  Cash Plusيواصل مديرو الحاالت في مبادرة  اليونيسيف: .2

ألف فرد من أفقر الفئات وأكثرها  50إلى جانب مواد النظافة الصحية التي تصل إلى أكثر من  19-تقديم رسائل توعية بشأن جائحة كوفيد
 [2] تهميشاً.

 

 األمم المتحدة

 

 األمم المتحدة

 https://www.wfp.org/countries/yemenو ة لبرنامج األغذية العالمي [ الوثائق الداخلي1] 

 [ االتصال الشخصي باليمن لليونيسيف2
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https://www.wfp.org/countries/sudan
https://www.wfp.org/countries/sudan
https://www.wfp.org/countries/syria
https://www.wfp.org/countries/syria
https://www.unicef.org/mena/media/8061/file/MENA%20SitRep_COVID%2019#1_31%20March%202020.pdf%20.p
https://www.unicef.org/mena/media/8061/file/MENA%20SitRep_COVID%2019#1_31%20March%202020.pdf%20.p
https://www.unicef.org/mena/media/8061/file/MENA%20SitRep_COVID%2019#1_31%20March%202020.pdf%20.p
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20Update%20No.3_Syria_25Mar2020_F
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20Update%20No.3_Syria_25Mar2020_F
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20Update%20No.3_Syria_25Mar2020_F
https://www.wfp.org/countries/yemen


 سكان والقروض، وما إلى ذلكآليات أخرى لدعم دخل األسرة، مثل دعم األسعار واإل .2.3
 

 

 
 

 

 التاريخ /المصدر المزود ملخص البلد

    
 2020أعلنت الحكومة أنها سوف تدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة باألفراد والشركات لمدة ثالثة أشهر، بداية من أبريل  .1 البحرين

 [1] (.2019من عام  نفسها الفترة حتى التكاليف المتكبدة خالل)
 

در البنك المركزي البحريني توجيهًا إلى البنوك التجارية يدعو جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التحقيق في إعادة جدولة أص .2
، وأن تمتنع لسداد لمدة ستة أشهر من دون فوائد أو غراماتط لِب من البنوك أن تعرض تأجيل او هذا .القروض وتأجيل أقساط القروض

 [2] .إذا خسر العميل عملهعن حظر حسابات العمالء 

 الحكومة
 

 

 الحكومة

[1]  3969Details//19https://www.moh.gov.bh/COVID(17 مارس) 
[2]  -regu-bahrains-of-bank-center/central-https://www.cbb.gov.bh/media

 /19-covid-contain-to-tseffor-precautionary-of-part-as-measures-latory(18 
 (مارس

 [1] .حتى نهاية فترة االحتواء( المياه والكهرباء واالنترنت)الخدمات متوجبات استفاد السكان من تأجيل المواعيد النهائية لدفع  .1 جيبوتي
 

ي صيغتها النهائية، مما أبريل، وضع برنامج األغذية العالمي وموظفو األمم المتحدة العاملون في مجال توزيع القسائم ف 1في  .2
 [2] .19-مستفيد لمنع أي خطر من انتشار عدوى كوفيد 4500يوفر القسائم من الباب إلى الباب إلى 

 الحكومة
 

 
 األمم المتحدة

 االتصال الشخصي بجيبوتي لليونيسيف [1]
[2]  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Djibouti%20
 .pdf%203Sitrep19%20COVID(9 أبريل) 

ألف  15أعلنت الحكومة عن حزمة مساعدات، بزيادة حد اإلعفاء الضريبي بما يصل إلى : ليارات جنيه لتمويل ضريبة العملأربعة م .1 مصر
، باإلضافة إلى خفض الضرائب (دوالر أمريكي 508دوالًرا أمريكيًا من  952ما يعادل )آالف جنيه مصري  8جنيه مصري من 

هذا ويهدف إلى تحديد الحد األقصى إلجمالي اإلعفاء من الدخل السنوي .  والمتوسط المفروضة على المجموعات ذات الدخل المنخفض
كذلك عن مبادرة جديدة لتخفيف عبء الديون عن األفراد المعرضين لخطر  تأعلن (.دوالًرا أمريكيًا 1396)ألف جنيه مصري  22عند 

 50إذا دفع العمالء ( دوالًرا أمريكيًا 63469)يون جنيه مصري التخلف عن السداد، بهدف التنازل عن الفوائد الهامشية للديون تحت مل
 [1،2] .في المائة

 
الطبقة المتوسطة  سر ذات الدخل المنخفض واألسر منووجه البنك المركزي المصارف إلى تقديم أسعار تفضيلية للقروض لأل .2
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقطاع الصناعة التخفيض صالح أيًضا  كما وأن هذا (.في المائة 8في المائة إلى  10تخفيض من )

 [3] .والسياحة

 الحكومة
 

 

 

 

 

 الحكومة

[1]  -https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguth
 qYUaon/view29v(4 أبريل) 
[2] -ponses/langres-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country 
 en/index.htm#EG-(1 مايو) 
[3] /ar/BankingSupervision/Pages/Circulars.aspxhttps://www.cbe.org.eg 
 (أبريل 9)االتصال الشخصي بمصر لليونيسيف  [4]
[5] https://bit.ly/32Sc0LG  (5 مايو) 
 https://www.wfp.org/countries/egyptو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [6]

في المائة السابقة من مجموع الدخل  35في المائة بدال من  50تحديد نسبة القروض االستهالكية الشخصية بـ ب طالب البنك المركزي .3 
 [4] .الشخصي لإلسكانالشهري، بما في ذلك قروض الرهن العقاري 

  الحكومة

أشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنها قررت تأجيل تحصيل أقساط القروض لجميع المشاريع الصغيرة التي تستفيد من القروض عن  .4 
ويستهدف ". مشروعك"م ستة أشهر لمن يستفيد من البرنامج الوطني يدو نمية المحلية، باإلضافة إلى تمديدطريق الصندوق الوطني للت

 [5] .عملون لحسابهم الخاص على نطاق صغيرأيًضا األشخاص الذين ي

  الحكومة

4
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https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/3969
https://www.cbb.gov.bh/media-center/central-bank-of-bahrains-regulatory-measures-as-part-of-precauti
https://www.cbb.gov.bh/media-center/central-bank-of-bahrains-regulatory-measures-as-part-of-precauti
https://www.cbb.gov.bh/media-center/central-bank-of-bahrains-regulatory-measures-as-part-of-precauti
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Djibouti%20COVID19%20Sitrep%203.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Djibouti%20COVID19%20Sitrep%203.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Djibouti%20COVID19%20Sitrep%203.pdf
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#EG
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#EG
https://www.cbe.org.eg/ar/BankingSupervision/Pages/Circulars.aspx
https://bit.ly/32Sc0LG
https://www.wfp.org/countries/egypt
https://www.wfp.org/countries/egypt


سيدفع للعمال المصابين، مثل عمال البناء،  .ماليين أسرة منخفضة الدخل ال تملك دخالً ثابتًا 4 إن خطط شراء االئتمان متوفرة ل.  1 إيران
الذين تحددهم وزارة )والعاملين في المطاعم  والعمال الموسميين، والعمال اليوميين، والباعة المتجولين، وسائقي سيارات األجرة،

مبلغاً يتراوح بين ( 52، وقواعد بيانات الرعاية االجتماعية التابعة لها البالغ عددها والعمل والرعاية االجتماعية في إيرانالتعاونيات 
في المائة، تدفع منظمة البرنامج  12ة ومن بين نسبة الفائدة على القروض البالغ. مليون ومليوني تومان من دون الحاجة إلى ضامن 1،5

 [1] .شهًرا 24ومن المقرر سداد االئتمان في غضون  .في المائة 8والميزانية 

 
ويمكن للمتقدمين التسجيل  [.2]مليون أسرة تسجل لدى منظمة الدعم  23سيتم تقديم قروض بدون فوائد قدرها مليون تومان إلى  .2

 [3] .لدعم المستهدفةبإرسال رسالة نصية قصيرة إلى منظمة ا
 
تومان من جميع المحالت  2000000متقاعد تحت إشراف منظمة الضمان االجتماعي لشراء ما يصل إلى  3300000إطالق نظام لـ  .3

 [4] .التجارية وتسديد التكاليف خالل سنتين من دون فائدة
 

 الحكومة

 

 

 

 

 

 الحكومة
 

 الحكومة

 [697439https://baztab.ir/1/ ]همه-زيچ-هرابرد-3-هتسب-يتيامح-تلود/ 17( )مارس

[2] https://bit.ly/2XS0kGR 
[3]  vxXzbi3https://bit.ly/(27 أبريل) 
[4] -responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country 

 en/index.htm#IR-(أبريل) 

 

تعليق تحصيل الضرائب البلدية في المقاطعات بهدف تخفيف العبء المالي الناجم عن فيروس كورونا المستجد  والدوائر بغداد بلديةنوي ت-1 العراق

 1 وغير ذلك من الرسوم المالية من السكان
عالن عن بعض اإلجراءات اإلضافية في أوائل شهر أبريل، مثل إعفاء الحكومة من مدفوعات القروض الشهرية  لمجموعات تم اإل .2

 2.محددة، بما في ذلك المزارعين

 3.اعفاء المواطنين العراقيين من تسديد فواتير الكهرباء .3
 

 الحكومة

 

 الحكومة

 

 الحكومة

1   addition-announces-curfew-extends-ellc-crisis-https://gds.gov.iq/iraqs 
(22 March) 19/-covid-contain-to-measures-al 

/115632https://baghdadtoday.news/ar/news/] 2[شمال-تائفال-حضوت-طيطختال 

(4 April) 
 

عرض البنك المركزي فترة سماح مدتها ثالثة أشهر تتعلق برسوم الشيكات المرتدة، وفترة سماح للقروض الخاصة حتى نهاية عام  .1 األردن
، من دون أي رسوم أو عموالت 2020لشهر مايو ( التجزئة)قساط التمويل الفردي قررت البنوك االستمرار في تأجيل أ[ 1،3] .2020

 [2] .إضافية إلرجائها

 
 [4] .وقد وضعت الحكومة قيوًدا على أسعار السلع األساسية للفاكهة والخضروات وغير ذلك من اإلمدادات الغذائية األساسية .2

 

 الحكومة
 

 

 
 الحكومة

[1]  JWQYc34https://bit.ly/(16 ارسم) 
[2]  u2bug36https://bit.ly/(14 مايو) 
[3]  N1Saaq2https://bit.ly/(9 أبريل) 
[4] -ty -commodi-sets-https://www.jordantimes.com/news/local/govt

 citizens-protect-limits-price(19 مارس) 

المملكة العربية 

 السعودية
 3ستسمح أحكام خاصة جديدة بتأخير طلبات االيجار لمدة  [.1( ]للسكان المحليين والمقيمين)والرسوم الحكومية تأجيل الضرائب  .1

 [2] .سبتمبر 20مارس إلى  20ويمكن طلب ذلك في الفترة من  .أشهر
 
التنمية السكنية لمدة ثالثة يتم اعفاء المستفيدين من الضمان االجتماعي اليتامى أو المصابين بعجز، من جملة أمور، من دفع منافع  .2

 [3] .أشهر
 
. أصدرت هيئة النقد السعودية تعليمات وعممتها على بنوك المملكة بتأجيل دفع األقساط المستحقة لجميع مرافق التمويل والمترتبة على 3

 [4] .العاملين السعوديين لمدة ثالثة أشهر من دون دفع رسوم إضافية

 الحكومة
 
 

 الحكومة 

 

 

 

 الحكومة

[1]  -https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&news
 2049654id=(20 مارس) 
 (.2020أبريل  3)ك الدولي ورقة معيشة البن [2]
[3]  514848https://mlsd.gov.sa/ar/node/(11 أبريل) 
-coronavirus pandemic/20200422/-khaleejtimes.com/coronavirushttps://www.

 -recoveries-103-cases-new-483-announces-uae(23 أبريل) 

المركزي الكويتي أن تخفض البنوك أسعار الفائدة على القروض وأن تؤجل دفعها لألشهر الستة القادمة بدون فائدة وذلك  قرر البنك .1 الكويت
 [1] .بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم واألفراد

 responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-[ 1] الحكومة

 en/index.htm#KW-(أبريل) 
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https://baztab.ir/697439/Ù‡Ù…Ù‡-Ú†ÛŒØ²-Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù‡-Û³-Ø¨Ø³ØªÙ‡-ØÙ…Ø§ÛŒØªÛŒ-Ø¯ÙˆÙ
https://baztab.ir/697439/Ù‡Ù…Ù‡-Ú†ÛŒØ²-Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù‡-Û³-Ø¨Ø³ØªÙ‡-ØÙ…Ø§ÛŒØªÛŒ-Ø¯ÙˆÙ
https://baztab.ir/697439/Ù‡Ù…Ù‡-Ú†ÛŒØ²-Ø¯Ø±Ø¨Ø§Ø±Ù‡-Û³-Ø¨Ø³ØªÙ‡-ØÙ…Ø§ÛŒØªÛŒ-Ø¯ÙˆÙ
https://bit.ly/2XS0kGR
https://bit.ly/3bivxXz
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IR
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IR
https://gds.gov.iq/iraqs-crisis-cell-extends-curfew-announces-additional-measures-to-contain-covid-1
https://baghdadtoday.news/ar/news/115632/Ø§Ù
https://baghdadtoday.news/ar/news/115632/Ø§Ù
https://bit.ly/36bug2u
https://bit.ly/2Saaq1N
https://www.jordantimes.com/news/local/govt-sets-commodity-price-limits-protect-citizens
https://www.jordantimes.com/news/local/govt-sets-commodity-price-limits-protect-citizens
https://www.jordantimes.com/news/local/govt-sets-commodity-price-limits-protect-citizens
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2049654
https://mlsd.gov.sa/ar/node/514848
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/20200422/coronavirus-uae-announces-483-new-cases-1
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/20200422/coronavirus-uae-announces-483-new-cases-1
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/20200422/coronavirus-uae-announces-483-new-cases-1
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/20200422/coronavirus-uae-announces-483-new-cases-1
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#KW
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#KW


 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 (أبريل 23) 48shorturl.at/hAF [1] الحكومة [1] .مادة غذائية كالفواكه والخضروات واللحوم، تنقح كل ثالثة أشهر 16سعر بحكم تاعتمدت وزارة االقتصاد الئحة ت .1 ليبيا

 .يتضمن سبعة إجراءات 19-كوفيد اص للتضامن االجتماعي ومكافحة فيروسصندوق خأعلن الرئيس الموريتاني عن إنشاء  .1 موريتانيا
مليون  670حوالي )مليار أوقية موريتانية  25وحسب وكالة األنباء الرسمية فإن الدولة الموريتانية تساهم في هذا الصندوق بنحو 

الزيوت والحليب المجفف  م الجمركية على القمح،رائب والرسووهي موجهة لتغطية العديد من الضرائب مثل الض( دوالر أميركي
 [1] .والخضروات والفواكه خالل الفترة المتبقية من العام

 https://cnn.it/34Japat [1] الحكومة
[2]  -mer-government-mauritania-ain.com/article/ramadan-https://al
 prices-chants(26 أبريل) 

  حكومةال [1] .تم دفع فواتير المياه والكهرباء لألسر الفقيرة لمدة شهرين .2 

  الحكومة [1] .غطت الحكومة تكاليف مياه القرى لبقية العام بالنسبة لمواطني جميع القرى .3 

  الحكومة [1] .ألغيت جميع الضرائب البلدية لصالح العاملين لحسابهم الخاص واألنشطة الصغيرة .4 

ما يتعلق في قطاع صيد األسماك التقليدي في سر العاملينن دفع جميع الضرائب والرسوم لما تبقى من العام عن أولياء األلن يتعي .5 
 [1] .بأنشطتهم

  الحكومة

ارتفاع أسعار السلع خالل شهر رمضان ومواجهة النتائج، اتفقت وزارة التجارة الموريتانية مع التجار على  في خطوة للحد من .6 
 [2] .تحديد وخفض أسعار المواد االستهالكية األساسية خالل الشهر الكريم

  الحكومة

المصرفية  دفوعاتهمفي المجلس الوطني للضمان االجتماعي الذين يواجهون البطالة أيًضا من تأخير  الرسميونسوف يتمكن العمال  .1 المغرب
 [1] .ما يمكن تجديده مرة واحدة إذا كان مبرًرا على النحو الالئق ذالمدة ثالثة أشهر، وه

 actualite.aspx?-https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail- [1] الحكومة
 5004fiche=(4 أبريل) 

األراضي 

ينية الفلسط

 المحتلة

أعلنت الحكومة، عن طريق السلطة النقدية الفلسطينية، وباالتفاق مع البنوك العاملة في فلسطين، أن سداد القرض سوف يؤجل  .1
 [1] .لمدة أربعة أشهر من دون أي فائدة إضافية

 (يونيو 12)االتصال الشخصي بفلسطين لليونيسيف [ 1] الحكومة

لفترة مؤقتة حتى نهاية  القطاع الخاصدعم الوقود للقوى العاملة العمانية ذات األجور المنخفضة في تمنح البطاقة الوطنية ل .1 عمان
 [2] .يحصل المواطنون فقط على هذا االستحقاق[ 1] .تأثيرات اإلغالق الحالي

 
القروض المصرفية بالنسبة للمؤسسات والشركات العمانية الخاصة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم تأجيل سداد  .2

( أشهر 3)، كما تم تأجيل دفع فواتير المياه والكهرباء حتى نهاية يونيو التمويلية المختلفة، من دون أن يترتب عليها فوائدوالقروض 
 [1] .ليتم دفعها في وقت الحق

 الحكومة
 

 

 الحكومة

[1]  1photo//1250517196075339777https://twitter.com/Oman_GC/status/(15 
 (أبريل

[2]  -employ-east-dlemid-19-https://www.clydeco.com/insight/article/covid
 initiatives-government-new-on-update-an-ment(28 يونيو) 
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مارس، طلب رئيس الوزراء اللبناني من الحكومة تمديد فترات السماح وتأخير تحصيل الضرائب، فضالً عن فواتير المياه  24في  .1 لبنان

 [1] .اإلغالق/والكهرباء والخدمات الهاتفية حتى نهاية فترة الطوارئ
 

أعلنت وزارة المالية تمديد جميع المواعيد  .على مشروع قانون عاجل للتنازل عن الضرائب لمدة ستة أشهروافق مجلس الوزراء  .2

 [2] .النهائية المتعلقة بدفع الضرائب والرسوم
 

 أعلن وزير االقتصاد عن سلة غذائية سيتم دعمها بالتعاون مع البنك المركزي، إضافة الى اآلليات التي ستنفذ نحو تحقيق انخفاض .3

وستشمل السكر واألرز والمواد الالزمة لصنع الزيوت  .أسعار السلع الغذائية األساسية للمواطنين اللبنانيين والحفاظ على األمن الغذائي

ة النباتية والحبوب والسمسم والخميرة والحليب لالستهالك الفردي واألغذية المعلبة والماشية والعلف واألدوية واللقاحات البيطرية وصناع

وزع المصرف المركزي اللبناني تعميمين  .وتتحكم اآللية في السعر من المنشأ إلى المستهلك .لبان واألجبان واألسمدة والبذور والشتولاأل

 [3] .على المصارف والمؤسسات المالية بشأن آلية دعم تمويل المواد الغذائية والمواد الخام المستوردة

 الحكومة
 

الحكومة 

 الحكومة

[1]  177968https://www.alminasapress.com/news(24 مارس) 
[2]  -s/sections/economhttp://www.ansamed.info/ansamed/en/new
 loans_-special-approves-lebanon-of-bank-ics/2020/03/23/coronavirus
 lbd.htm320aad5268-3d5b-d468-4131-d77da49b(23 مارس) 
[3]  dsLbAI3https://bit.ly/(28 مايو) 

 

http://shorturl.at/hAF48
https://cnn.it/34Japat
https://al-ain.com/article/ramadan-mauritania-government-merchants-prices
https://al-ain.com/article/ramadan-mauritania-government-merchants-prices
https://al-ain.com/article/ramadan-mauritania-government-merchants-prices
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5004
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5004
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5004
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5004
https://twitter.com/Oman_GC/status/1250517196075339777/photo/1
https://www.clydeco.com/insight/article/covid-19-middle-east-employment-an-update-on-new-government-
https://www.clydeco.com/insight/article/covid-19-middle-east-employment-an-update-on-new-government-
https://www.clydeco.com/insight/article/covid-19-middle-east-employment-an-update-on-new-government-
https://www.alminasapress.com/news177968
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/economics/2020/03/23/coronavirus-bank-of-lebanon-ap
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/economics/2020/03/23/coronavirus-bank-of-lebanon-ap
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/economics/2020/03/23/coronavirus-bank-of-lebanon-ap
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/economics/2020/03/23/coronavirus-bank-of-lebanon-ap
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/economics/2020/03/23/coronavirus-bank-of-lebanon-ap
https://bit.ly/3dsLbAI
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شريطة أن ينعكس هذا في سعر )الطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر أعلنت الحكومة أنها سوف تعفي السلع الغذائية و .1 قطر

 [1] .وقد تم تحديد سعر وأرباح منظفات اليدين ومضادات البكتيريا (.البيع
 (مارس 15) /dL3etR3https://bit.ly [1] الحكومة

 (أبريل 16) /lafXyx3https://bit.ly [1] الحكومة لتقديم" سلعي"التجارة حملة أطلق عليها اسم أطلقت وزارة الصناعة و .1 السودان
   سيتم التوزيع .في المائة عن أسعار السوق 40إلى  30السلع األساسية بأسعار تقل بنسبة  

   ية في األحياءمن خالل الرقم الوطني والمجتمعات التعاون 

   في ما يتعلق بالمجاالت التي ال توجد فيها جمعيات تعاونية، فسيتم التنسيق .وأماكن العمل 

   [1] .مع اللجان 

 (أبريل 26) =1141904https://www.sana.sy/?p [1] الحكومة يملك المواطنون بطاقة لشراء األطعمة المدعومة من المتاجر الكبرى تحت إدارة مؤسسة .1 سوريا
   ، تحرص الحكومة على االستمرار في تقديم العروض19-كجزء من االستجابة لكوفيد .التجارة 

   [1] .الغذائية األساسية بأسعار أقل كثيًرا من أسعار السوق 

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

 (أبريل 24)ورقة معيشة البنك الدولي [ 1] الحكومة :فواتير المرافق .1

 (مارس covid-to-react-economies-https://www.meed.com/gcc 15-19 )[2]  في المائة على فواتير 10أعلنت حكومة دبي عن تدابير تشمل حسماً بنسبة  • 
  law-the-and-safety-sticeservices/ju-and-https://u.ae/en/information/[3]  [1,2] .ات المرفقية، إضافة الى اإلعفاء من الدفعة األولية لألقساط المتعلقة بتراخيص التجارةالخدم 
 im-the-minimise-to-support-omicoutbreak/econ-19-covid-the-handling-  يقدم المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي حزمة تحفيز اقتصادية ديناميكية من أجل • 
 (مايو 19)covid-of-pact-19   دعم النشاط االقتصادي، وخفض تكاليف المعيشة، وتسهيل األعمال في اإلمارة 
  2020s/chain/new-https://www.arabianindustry.com/supply/[4]  تتضمن حزمة التحفيز االقتصادي .حماية االستقرار االقتصادي في اإلمارات العربية المتحدةو 
 pack-ulusstim-economic-new-unveils-council-zone-free-mar/29/dubai-  [.2,3] .مليارات درهم إماراتي لدعم المياه والكهرباء للمواطنين 5تخصيص  
فواتير المياه تعزيز القدرة على دفع  (:المستجد 19-لألفراد المتضررين من فيروس كوفيد)حزمة التحفيز االقتصادي  • 

 [2،3يونيو. ] 30والكهرباء على شكل أقساط ميسرة بدون أن يترتب رسوم خدمة حتى 
  /6357000-age (29 مارس) 

 تأجيل الغرامات/اإلعفاء من .2 
 [2,3] .إعفاء رسوم تسجيل العقارات الفردية والتجارية لهذا العام: حزمة التحفيز االقتصادي •
تأجيل سداد األقساط المستحقة والفائدة على القروض (: 19-لألفراد المتضررين من مرض كوفيد)حزمة التحفيز االقتصادي  •

 3وبطاقات االئتمان من خالل منح العمالء المستحقين فترة سماح تصل إلى ( الشخصية، والسيارات، والتمويل العقاري)القائمة 
 [2,3] .، من دون احتساب أي رسوم إضافية2020يونيو  30أشهر حتى 

تعليق مصادرة األمالك العقارية المرتهنة حتى (: 19-متضررين من مرض كوفيدلألفراد ال)حزمة التحفيز االقتصادي  •

 [2,3] .للعمالء الذين تخلفوا عن سدادها 2020يونيو  30
سبتمبر  30لن يتم تجميد الحسابات المصرفية قبل (: 19-لألفراد المتضررين من مرض كوفيد)حزمة التحفيز االقتصادي  •

 [2,3] .للعمالء الذين فقدوا وظائفهم
 [3,4] .إلغاء الغرامات: مجلس منطقة دبي الحرة •
 [3,4] .إعادة تمويل المبالغ والودائع األمنية: مجلس المنطقة الحرة بدبي •

 
 [3,4] .أعلن مجلس منطقة دبي الحرة تأجيل مدفوعات اإليجار لمدة ستة أشهر :. اإليجار3
 

 الحكومة

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 الحكومة

 

لاير  240لتر في صنعاء وأسعار الديزل إلى /لاير يمني 295لتر في عدن و/لاير يمني 220ار البنزين إلى خفضت السلطات أسع .1 اليمن

 [1] .لتر في صنعاء/لاير يمني 345لتر في عدن و/يمني
 

 الحكومة
 

 (أبريل 27)االتصال الشخصي باليمن لليونيسيف [  1]   
 

  

https://bit.ly/3etR3dL
https://bit.ly/3afXyxl
https://www.sana.sy/?p=1141904
https://www.meed.com/gcc-economies-react-to-covid-19
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/e
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/e
https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/e
https://www.arabianindustry.com/supply-chain/news/2020/mar/29/dubai-free-zone-council-unveils-new-ec
https://www.arabianindustry.com/supply-chain/news/2020/mar/29/dubai-free-zone-council-unveils-new-ec
https://www.arabianindustry.com/supply-chain/news/2020/mar/29/dubai-free-zone-council-unveils-new-ec


 التدابير المتخذة لصالح العمال األجانب والمشردين داخليًا والالجئين .3
 خدمات/تدخالت خاصة لدعم العمال المهاجرين .3.1

 

 

 

 

 التاريخ /المصدر المزود ملخص البلد

    
 [1] .ير الكهرباء والمياهفوات تم ادراج العمال المهاجرين في قائمة اإلعفاءات من تسديد :االجتماعيةالمساعدة  .1 البحرين

 
على الحصول على الرعاية  نفسها القدرةون، يتمتع العمال المهاجرون بوفقًا للقان :الحصول على الرعاية الصحية األساسية .2

 [2] .الصحية التي يتمتع بها المواطنون، ويمكنهم الحصول على اختبارات مجانية
 

سوم العمل والرسوم الشهرية إلصدار تصاريح العمل وإعادة إصدارها لمدة أعلنت هيئة تقييم مخاطر اللحظة األخيرة إنهاء ر .3
قد يتمكن جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من ووفقًا للتوجيهات الملكية الصادرة، [ 3] .أبريل 1ثالثة أشهر، ابتداء من 

 [4] .الحصول على االختبار والعالج مجانًا

الحكومة 

الحكومة 

 الحكومة

[1]  -https://www.zawya.com/mena/en/wealth/story/Bahrain_an
 /170358188SNG_-bln_package_to_back_economy113nouces_(14 مارس) 
[2] -tals -hospi-private-allows-ainhttps://gulfnews.com/world/gulf/bahrain/bahr
 1.71494376-tests-19-covid-do-to(14 مايو) 
[3]  -termina-announces-http://blog.lmra.bh/en/2020/04/03/lmra
 /fees-work-monthly-of-tion(3 أبريل) 
[4]  -coro-the-releases/combating-https://www.prnewswire.com/ae/news
 lhtm .886015040-story-success-economic-amp-health-offers-bahrain-navirus
 (أبريل 16)

 [1] .مجانية للمواطنين غير اإليرانيين، بما في ذلك المهاجرين األفغان 19-ة من كوفيدسوف تكون المعالج .1 إيران
 

 [2] .تمديد تصاريح عمل األجانب التي انتهت صالحيتها .2

 الحكومة
 

 
 الحكومة

[1] https://bit.ly/2wNjySG 
[2] -responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country 
 x.htm#IRen/inde-(أبريل) 

يمكن ألطفال النساء األردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين والغزاويين المسجلين لدى قسم جوازات السفر أن يتقدموا  .1 األردن
 [1] (.3-2راجع )بطلب للحصول على برنامج التعويض النقدي لدعم الخبز 

 
 [2] .رامج التضامنالغزاويون وأطفال النساء األردنيات مؤهلون للحصول على ب .2

 الحكومة
 

 

 الحكومة

[1] ( XJtqrG2https://bit.ly/16 مارس) 
[2] ( XWjiMz2https://bit.ly/19 مارس) 
[3] ( xSdzfO2https://bit.ly/17 بريلأ) 
[4] ( Yn1ZiL2https://bit.ly/27 أبريل) 

  الحكومة [3] .يكون غير األردنيين مؤهلين للحصول على برامج المساند .3 

بالنسبة  .لةيعفى العمال المسجلون الذين قرروا العودة إلى بلدانهم من غرامات اإلقامة أو أي رسوم وغرامات أخرى ذات ص .4 
يح العمال غير المدفوعة سوف يتم ما يتعلق بتصاريح اإلقامة المنتهية الصالحية أو تصاردين، فإن أي غرامات يتم فرضها فيللواف

 [4] .، ناهيك عن كيفية دخولهم إلى المملكة أو إذا كانت إقامتهم الحالية في البالد غير قانونيةإلغاءها

  الحكومة

المملكة العربية 

 عوديةالس
أعلنت وزارة الصحة أنها ستقدم رعاية صحية مجانية لكل فرد في البلد، بما في ذلك  :الحصول على الرعاية الصحية األساسية .1

أصدرت وزارة الصحة مبادئ توجيهية للتوعية باللغات الفلبينية واألوردية واإلنجليزية  .العمال الذين هم في وضع غير نظامي
 [1] .لبرتغاليةوالفرنسية والروسية وا

/https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/News/Pages  [1] الحكومة
 .aspx001-17-03-2020-News(17 مارس) 
[2] ( B4kdz35https://bit.ly/4 أبريل) 

يونيو؛ ومددت  30يعفى العمال األجانب من الغرامات إذا انتهت صالحية تصريح إقامتهم بحلول : العمال في وضع غير نظامي .2 
 [2] .صاريح اإلقامة لمدة ثالثة أشهر من دون رسومت

  الحكومة

  الحكومة [2] .التنازل عن تأشيرات الخروج والعودة، والسماح بعودة غير القادرين على ذلك، فضالً عن رسوم تجديد التأشيرات .3 
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عن العمال األجانب الذين انتهت صالحية تصاريح أبريل  30و 1أعلنت الحكومة عن فترة عفو بين  :العمال في وضع غير نظامي .1 الكويت

أو لن /بعض التأشيرات للعمال المهاجرين و تمددوذكرت الحكومة أنها سوف [ 1]. إقامتهم والذين يرغبون في العودة إلى ديارهم
ع الوجبات والمشروبات ستوفر أيًضا المأوى المجاني، م .أثناء اإلغالق( اإلقامة الزائدة)تفرض غرامات على انتهاكات التأشيرات 

 [2،3] .المجانية
أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية عن تخصيص روابط إلكترونية جديدة على شبكة اإلنترنت للحكومة لتوفير المساعدة الغذائية  .2

 [4] المستجد. 19-للعمال المهاجرين في القطاع الخاص المتضررين من التدابير المتخذة لمنع تفشي فيروس كوفيد

 كومةالح

 الحكومة

1 2020www.xinhuanet.com/english/  .htm138931821c_/03/30-30 

 (مارس
 .2020مارس  26المؤرخ  288/2020التعميم الخاص بوزارة الداخلية رقم  [2]
[3] -icteg -stra-says-ministry-https://news.kuwaittimes.net/website/commerce

 /sufficient-reserves(12 مارس) 
[4] ( /1588601064587433300https://www.aljarida.com/articles/5 مايو) 

 
ع األساسية، ومساعدة األسر العمانية سلة غذائية تحتوي على األرز والقمح والنفط والسكر وغيرها من السل 2000توزيع  .1 عمان

 [1] (.أبريل 6حتى )والوافدين 

 
سيستفيد العمال األجانب الرسميون الذين تشملهم خطة التأمين الصحي من توسيع نطاق منافع الرعاية الطبية، بما في ذلك إجراء  .2

الجة المهاجرين الذين ال يشملهم برنامج التأمين باإلضافة إلى ذلك، تدفع الحكومة مع [.2] 19-اختبارات وعالجات مجانية لكوفيد
 [3] .وليس لديهم جهة راعية

 

 حكومة        

 حكومة        

 

[1]

 https://omannews.gov.om/Arabic_NewsDescription/ArtMID/437/Art

i- cleID/11215 (6 أبريل) 

[2] https://gulfnews.com/world/gulf/oman/covid-19-patients-in-oman-

to- be-covered-by-insurance-1.71803739 (01 يونيو) 

[3] https://www.thearabianstories.com/2020/06/04/expats-in-oman-

need- not-pay-a-single-riyal-for-covid-19-treatment-minister/ (04 يونيو 

عالج مجانًا، ومن غير الضروري امتالك بطاقة صحية أثناء األزمة، يتم توفير ال :الحصول على الرعاية الصحية األساسية .1 قطر
 [1] .أو تلقي العالج/أو بطاقة هوية قطرية للخضوع لالختبار و/و
 

سوف يستمر كل العاملين في التزام العزلة أو الحجر الصحي أو يتلقون العالج بالحصول على مرتباتهم األساسية  :اإلجازة المدفوعة
 [1] .كانوا يستحقون منافع إجازات مرضية وعالواتهم، بصرف النظر عما إذا

 حكومة
 

 
 حكومة

https://www.alja- و  االتصال الشخصي بقطر لليونيسيف [1]

-ries -sala-full-quarantine-workers-pay-zeera.com/news/2020/04/qatar
 lhtm.200401110548709(1 أبريل) 
[2] -responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country 
 en/index.htm#QA-(مايو) 
-wages-ers -work-sick-pay-ew.com/news/qatarhttp://www.globalconstructionrevi

 /lock-camp-labour-amid(2 أبريل) 

 
ري لدفع رواتب العمال وإيجارات أصحاب العمل، وأصدرت مليارات لاير قط 3أعلنت الحكومة عن خطة قروض بقيمة : الرواتب .3

 [1] (.بما في ذلك العمال األجانب)توصيات بأن يتلقى العمال في الحجر الصحي رواتبهم بالكامل 
  حكومة

 
  حكومة [2] .سوف يعاد تلقائياً تجديد أي تصاريح إقامة تنتهي خالل وجود العمال خارج البالد .4

 
مليون دوالر أمريكي لدفع أجور العمال األجانب الذين يخضعون للحجر الصحي أو يتلقون العالج  800يد عن خصصت قطر ما يز .5

 [3] .19-من جراء كوفيد
  حكومة

سيكون بوسع األشخاص  .سوف يتمكن المهاجرون من البقاء في البالد بدون عقوبات على الرغم من انتهاء صالحية تأشيرة الدخول.1 تونس
 [1] .يطالبوا بالمساعدات المالية الضعفاء أن

 
من الحصول على مساعدة عينية أو نقدية من ( وكذلك جميع األجانب)بعد التسجيل على موقع إلكتروني، سيتمكن المهاجرون  .2

 [2،3] .ألف دينار تونسي 400خالل صندوق 

 

 [1]  -africaine/coro-https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe
 -notam-etrangers-des-faveur-en-mesures-des-endpr-tunisie-la-navirus

 l.htm3907013subsahariens_-africains-des-ment(10 أبريل) 
[2]  -19-https://www.webmanagercenter.com/2020/04/24/449030/covid

-etrangers-aux-et-letranger-a-tunisiens-des-profit-aux-aides-des
 /pandemie-la-a-face-faire-pour-tunisie-en -residant(24 يلأبر) 

[3]  -pour-plateforme-http://kapitalis.com/tunisie/2020/04/28/coronavirus
 tunisie-en-bloques-etrangers-aux-aide-en-venir(28 أبريل) 

اإلمارات العربية 

 المتحدة
عاًما، بين مجموعات أخرى، ناهيك عمن تظهر  50مجانًا لعامالت المنازل والمقيمين فوق عمر  19-سيتم توفير اختبارات كوفيد

 [1] .يهم أعراض ذات صلة بالفيروس أو كانوا على اتصال قريب مع حاالت مؤكدةعل

 for-aeu-the-in-tests-19-covid-https://gulfnews.com/uae/health/free- [1] الحكومة
 1.71456471-categories-these(12 مايو) 
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 خدمات/تدخالت خاصة لدعم الالجئين والمشردين داخليًا .3.2
 

 

 
 

 

 التاريخ /المصدر المزود ملخص البلد

    
تجهيز مخزون لخمسة أشهر  .من الالجئين الصحراويين 133672تقديم المساعدة الغذائية والدعم الغذائي الشهري العيني إلى  .1 الجزائر

 [1] .البرامجيةمراقبة السوق إلبالغ التحوالت  اإلمداداتسلسلة  تعداًدا النقطاعاس
  https://www.wfp.org/countries/algeriaغذية العالمي و الوثائق الداخلية لبرنامج األ [1] األمم المتحدة

 االتصال الشخصي بالجزائر لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين [2]

 .البي اللجوء المعرضين لمخاطر محددةأعدت المفوضية خطة للمساعدة النقدية الطارئة من أجل إيصال المساعدات النقدية إلى ط .2 
[2] 

  األمم المتحدة

 [1] .الجئ 18500وزع برنامج الغذاء العالمي ما قيمته شهرين من المساعدات الغذائية على  .1 جيبوتي
 

 بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، سوف تقدم اليونيسيف المساعدات الالزمة ألطفال المهاجرين دون سن الثامنة عشرة .2

 األمم المتحدة
 

 األمم المتحدة

[1]  -https://docs.wfp.org/api/documents/b74773c9b4a34e1383d681a87c
 /download/6cccfd(6 أبريل) 
[2] _https://www.unicef.org/mena/media/8061/file/MENA%20SitRep 

سوف يتم تقديم المساعدة الفورية، في حين  .مهاجًرا في معسكر مؤقت بالقرب من مدينة جيبوتي 250ؤهم إلى جانب الذين تم إيوا 
 [2] (.األغلبية إلى إثيوبيا)يتم العمل أيًضا على التعجيل بعودة الراغبين في العودة إلى أوطانهم 

  .pdf%20.pdf%202020March31%20_%2019%20#1COVID(31 مارس) 

ت تحويل التحويالالسوف يشمل هذا  (.سوري وغير سوري) ألف الجئ مهمش 150ر المشروطة إلى تقديم المساعدة اإلنسانية غي .1 مصر
مقدمي الخدمات المالية في مختلف أنحاء البالد لتسهيل الوصول إلى األجهزة  مباشرة منن التي يتلقاها المستفيدو النقدية غير المقيدة

، قدم برنامج األغذية العالمي 19-استجابة لالحتياجات المتزايدة بسبب جائحة كوفيد :تحديث أبريل [.1] .والحد من إمكانية التنقل
بالتعاون مع  .الالجئينألف الجئ آخر ضعيف، وذلك باالشتراك مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون  20المساعدة الغذائية العامة إلى 

مجموعه عامالً من العمال العرضيين، مما أضاف إلى ما  40512وزارة القوى العاملة، تم توفير المساعدة الغذائية العامة أيًضا إلى 
 .في أبريل اللجوء والعمال العرضيين الجئًا وطالبي 147779نحو 
[3] 

 https://www.wfp.org/countries/egyptو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [1] األمم المتحدة
 االتصال الشخصي بمصر لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين [2]
[3]  0000115853/download/?_-https://docs.wfp.org/api/documents/WFP
 1229507281.1585664672-2.87772187.286593808.1592174600ga=(أبريل) 

تستكمل بدفع مبلغ أسرة وفرد،  10595راض لشهر مايو على تقوم المفوضية حاليًا بإنفاق مساعدتها النقدية الشهرية المتعددة األغ .2 
 [2] .جنيه مصري على منتجات النظافة 50خاص قدره 

  ةاألمم المتحد

ألف الجئ أفغاني  31)للمستفيدين الحاليين من برنامج األغذية العالمي اإلعالم والتثقيف واالتصال توفير المواد الصحية ومواد  .1 إيران
 [1] (.وعراقي

 https://www.wfp.org/countries/iranو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي[ 1] األمم المتحدة

، الالجئين (دوالر أمريكي 200حوالي )ألف دينار عراقي  240تبلغ التي و 19-نقداً في ظل كوفيدسوف تستهدف المساعدة المقدمة  .1 العراق
وسوف يتم توفيرها  .نحاء العراقاللجوء من دول أخرى، والمشردين داخليًا والعائدين في جميع أ وريين المؤهلين والالجئين وطالبيالس

بالنسبة لألشخاص الذين )أو المحافظ اإللكترونية المتنقلة ( بالنسبة لألشخاص الذين لديهم تسجيل بصمة العين) Eye-Payمن خالل 
ية العالمي بتنفيذ يقوم برنامج األغذ[ 1] .وسوف يتوفر أيًضا خيار جديد لألموال الرقمية األكثر أمانًا (.ليس لديهم تسجيل بصمة العين

 [2] .عمليات توسع رأسي للمشردين داخليًا والالجئين في العراق

  https://www.wfp.org/countries/iraqالوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي و  [1] األمم المتحدة
 .العالمي االتصال الشخصي مع برنامج األغذية [2]
 .االتصال الشخصي مع المنظمة الدولية للهجرة [3]

  األمم المتحدة [3] .قمات اليدينللهجرة منتجات النظافة الصحية ومعتقدم المنظمة الدولية  .2 
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 األردنية الجنسية يحملون ال الذين( جرش مخيم) األردن في المقيمين ضعفًا األكثر الفلسطينيين الالجئين من 20500 مجموعه ما إن .1 األردن
 مساعدة سيتلقون( الخامسة سن دون أطفال لديها التي واألسر األسر يترأسن اللواتي والنساء المجموعة، هذه في السن كبار استهداف)

 [1،5] .أردنيًا ديناًرا 50 قدرها واحدة لمرة نقدية

 المجتمعات في إضافي الجئ ألف 100 دعم تمسي .الالجئين مخيمات في الجئ ألف 480 إلى النقدية التحويالت بتقديم يستمر .2
 [1] .المحلية

 لالجئين وأتيح كما. الحاجة حسب المواد شراء من الالجئون يتمكن بحيث الشخصية النظافة منتجات إلى طعام قسيمة إضافة يتم .3

 [2] .المخيمات في عليها المتعاقب الكبيرة المتاجر داخل اليدوية التعقيم أدوات استخدام

 األجل قصير كتدخل األساسية، لالحتياجات الحالية النقدية القائمة في المدرجة غير لألسر الطارئة النقدية اإلغاثة مفوضيةال ستقدم .4

 في تشترك الذي األساسية، االحتياجات قطاع من بتوجيه .البلد إغالق مع األوسع االقتصادية والفرص العيش سبل فقدان بسبب

 إلى ومنظمة وكالة وعشرون ثماني وانضمت .الالجئين الحتياجات الطارئة االستجابة لتنسيق عمل فرقة إنشاء تم المفوضية، رئاسته
 نموذًجا يتضمنان ونهًجا برنامًجا العمل فرقة وضعت وقد .لالستجابة الغذائي واألمن األساسية باالحتياجات المعنية العمل فرقة

 [3] .االنسانية المساعدة في الشركاء جميع الستجابة المحددة األسر من واحدة ومجموعة واالستهداف، لألهلية مشترًكا

 واألسر السوريين الالجئين احتياجات لتلبية تصميمه تم والذي األموال، لتحويل" حاجتي" برنامج توسيع تم ذلك، إلى باإلضافة .5

 األردن، في اليونيسيف بها تحتفظ بيانات قاعدة واستخدمت .للخطر معرض إضافي طفل ألف 18 يشمل بحيث الضعيفة، األردنية
 حاجة في ولكنها حاجتي من مساعدة تتلقى ال التي األسر لتحديد تهميشاً، وأكثرها األسر أفقر من ألف 38 عن معلومات على تحتوي

 [4] .المالي الدعم إلى ماسة

 

 األمم المتحدة

 

 المتحدة األمم 

 

 المتحدة  األمم

 

 المتحدة األمم
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 تصاالت الشخصية لألونروااال[ 1]

 https://www.wfp.org/countries/jordanو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [2]
 االتصال الشخصي باألردن لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين [3]
[4] -cash-to-access-action/fast-for-https://blogs.unicef.org/evidence
 /19-covid-by-hit-hardest-those-to-relief-urgent-vides -pro(9 أبريل) 
 [5 ]-assis-cash-deprovi-https://www.jordantimes.com/news/local/unrwa 

 camp-jerash-refugees-palestine-tance(27 أبريل) 

 

أسرة من الالجئين وطالبي  26سائم متعددة األغراض إلى عقب ارتفاع اتجاهات البطالة في مختلف القطاعات، قدمت المفوضية ق .1 الكويت
أسرة دفعة نقدية مقّدمة لمرة  11باإلضافة إلى ذلك، تلقت  .غير مدرجين في برنامج المساعدة النقدية الشهرية( شخصا 82)اللجوء 

 [1] .واحدة لمدة ثالثة أشهر باإلضافة إلى قسائم متعددة األغراض

 لشخصي بالكويت لليونيسيفاالتصال ا[ 1 األمم المتحدة

 .سنوات وأصغر 6ستتاح مساعدة نقدية أولية في حاالت الطوارئ ألسر الالجئين الفلسطينيين التي لديها أطفال يبلغون من العمر  .1 لبنان
 [1] .ألف شخص 76وسيشمل ذلك ما يقدر بـ 

 
ل برنامج األونروا االستشفائي، ومن خالل مراكز الرعاية تتم تغطية الالجئين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدات الطبية من خال .2

 [2] .الصحية األولية التي توفر أيًضا مجموعة من العالجات المعتادة بالمجان
 
وتم تعليق توزيع البطاقات  (.ألف فرد 676)أسرة إلى حاالت الالجئين القائمة  1200سوف يضاف عدد إضافي من األسر يبلغ  .3

وإذا لم يتمكن الالجئون من الوصول إلى أجهزة الصراف  .له؛ وتجري حاليًا مناقشة طرق بديلة للمساعدة الغذائيةاإللكترونية أو تأجي
 .ألف أسرة سورية في مستوطنات غير رسمية 40اآللي في أبريل، فسوف يقدم برنامج األغذية العالمي مساعدات عينية إلى نحو 

زاد انتشار  .وسيتم تنفيذ االسترداد بشكل أسرع بحلول شهر أبريل .يوًما 14لى إ 6وتم تمديد تحميل أجهزة الصراف اآللي من 
 [3] .أيام 4تحميل المتجر من يوم واحد إلى 

   
 ألف الجئ سوري يعيشون في مستوطنات غير رسمية ومالجئ جماعية  270قدمت اليونيسيف، بدعم من الشركاء، المساعدة إلى  .4

 [4] .الباب مدعومة بتوزيع الصابون عن طريق حملة توعية من الباب إلى
 

والتي يتم الوصول ( فرد 712500حوالي )أسرة  4500التي يبلغ عددها حاليًا  -تخطط المفوضية واألونروا لزيادة عدد األسر  .5
نقدية مؤقتة  باإلضافة إلى ذلك، تعتزم العملية تقديم مساعدة .للمساعدة النقدية المتعددة األغراضإليها من خالل برنامجها الشهري 

 [5] .أسرة من الالجئين الفقراء الذين ال يتلقون حاليًا أغذية أو مساعدة نقدية متعددة األغراض 11500إلى ( يونيو -أبريل )
ألف ليرة لبنانية من نقاط التوزيع؛ ويحصل  112ينبغي أن يحصل المستفيدون المؤهلون لتلقي خدمات األونروا في لبنان على 

ألف ليرة لبنانية للشخص  162ألف ليرة لبنانية من المساعدة النقدية المتعددة االغراض وعلى  640ينيون على الالجئون الفلسط
في المائة من األموال  54)لبنانية  ةمليار لير 20،7عملية بقيمة  36783يونيو، تم تجهيز  1في  .الواحد كمساعدة غذائية

 [6] (.المخصصة

 

أسرة سورية من الالجئين الذين يعيشون في جميع أنحاء لبنان، مساعدة نقدية متعددة  500ا يزيد على قدمت المنظمة الدولية للهجرة لم .6
 [7] .مبالغ نقدية من أجل الحصول على مساعدة إيجار في شهر أبريل أسرة تعيش في شمال لبنان 131األغراض، وتلقت 
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[1 ]-May /2020News/-https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon
-to-assistance-lief -re-of-payment-on-unrwa-from-clarification-19/506058
 refugees.ashx-palestine(19 مايو) 

 (مارس) االتصاالت الشخصية لألونروا[ 2] 

و  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [3]
https://www.wfp.org/countries/lebanon 

[4] https://www.unicef.org/mena/media/8386/file/UNICEF%2
-19%20Situation%20Report%20No.%202%20-ARO%20COVID -0MEN

%20 
           .pdf%20.pdf%202020April15%20-1(15 أبريل) 

 تصال الشخصي بلبنان لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئيناال ]5[

 (يونيو 1) 19-تقرير حالة تفشي مرض كوفيد: ألونروا في لبنان ا]6[

]7 _2_sitrep_19-vidhttps://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_co[

 8625&type=node&id=1.pdf?file=2020_april_29mena_(16-29 أبريل) 
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https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/fast-access-to-cash-provides-urgent-relief-to-those-har
https://www.jordantimes.com/news/local/unrwa-provide-cash-assistance-palestine-refugees-jerash-camp
https://www.jordantimes.com/news/local/unrwa-provide-cash-assistance-palestine-refugees-jerash-camp
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/May-19/506058-clarification-from-unrwa-on-paymen
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/May-19/506058-clarification-from-unrwa-on-paymen
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/May-19/506058-clarification-from-unrwa-on-paymen
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https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/May-19/506058-clarification-from-unrwa-on-paymen
https://www.wfp.org/countries/lebanon
https://www.wfp.org/countries/lebanon
https://www.wfp.org/countries/lebanon
https://www.unicef.org/mena/media/8386/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.
https://www.unicef.org/mena/media/8386/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.
https://www.unicef.org/mena/media/8386/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.
https://www.unicef.org/mena/media/8386/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.
https://www.unicef.org/mena/media/8386/file/UNICEF%20MENARO%20COVID-19%20Situation%20Report%20No.
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_covid-19_sitrep_2_mena_29_april_2020.pdf?file=1&typ
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_covid-19_sitrep_2_mena_29_april_2020.pdf?file=1&typ
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_covid-19_sitrep_2_
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_covid-19_sitrep_2_


أبريل من خالل  8 ، قامت المفوضية في19-كوفيدمن أنشطة االستجابة لفيروس  كجزء :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .1 ليبيا
وبالتنسيق مع اليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة، بتوزيع مساعدات  شريكها المحلي، اإلسعاف الليبي،

CRI  والبطاطين، والحفاضات، ت النظافة، والفرشاتلمساعدة منتجاوشملت ا .أسرة من الالجئين المشردين في طرابلس 66على ،
أسرة  90وفي وقت سابق من هذا األسبوع، قدمت مساعدة مماثلة إلى  .والمصابيح العاملة على الطاقة الشمسية، والمالبس، واألغذية

 .19-سبب جائحة كوفيدتم ترتيب التوزيعات لتجنب الحشود الكبيرة وضمان التباعد االجتماعي، ب .إضافية من الالجئين المشردين
لجوء في  الجئ وطالبي 2000على أكثر من  CRIوحتى اآلن هذا العام، وزعت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مساعدات 

 [1] .ليبيا
 
 [2] .قدمت المنظمة الدولية للهجرة عدة مواد غير غذائية ومجموعات مواد صحية إلى مجتمعات المهاجرين والمشردين داخليًا .2
 
 .ألف شخص، بمن فيهم المشردين داخليًا والمهاجرين 87تقديم المساعدة الغذائية والدعم الغذائي من برنامج األغذية العالمي إلى  .3

في  5وبناء على طلب الحكومة، يتوقع حدوث زيادة بنسبة  .يتم وضع خطة تحديد األولويات على مراحل بناًء على الوصول والحاجة
وتتم مراعاة المواد الواردة في معلومات مؤسسة الضمان  .في مختلف المناطق في جميع أنحاء البلد 19-كوفيدالمائة استجابة لجائحة 

 [1] .نأغذية المستفيدي حصصإلى وتضاف  االجتماعي
 
بدأت المفوضية سلسلة من عمليات التوزيع الطارئة اإلضافية في طرابلس لمساعدة بعض األشخاص األكثر ضعفًا خالل شهر  .4

 رزم مواد النظافةوتشمل مجموعة المساعدة التي يجري توزيعها  .19-ن، ومع بروز تهديدات جديدة بسبب الحرب وكوفيدرمضا
مصممة لمدة )، وسلة غذائية (اليونيسيف)الصحية، وأجهزة التنقية المقدمة من جانب الوكالة الشقيقة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 

وفي األسبوع األول، سيتم تقديم المساعدة إلى ما  .رحلة األولى من سلسلة مخطط لها خالل شهر رمضانوي عّد التوزيع الم (.شهر واحد
 [3] .شخص خالل شهر رمضان 4000والهدف من ذلك هو بلوغ عدد يصل إلى  .شخص 500يقرب من 
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[1]  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20
 .pdf%202020%29April%20%2810%20Libya%20Update(10 أبريل) 
[2]  /file/https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports
 _iom_monthly_update.pdf2020march_(31 مارس) 
[3] -placed -dis-ramadan-during-help-steps-https://unsmil.unmissions.org/unhcr
 coronavirus-and-war-kerssee-asylum-and-refugees-libyans(3 مايو) 

أسرة حصصاً غذائية عن طريق تسليم الطعام من منزل إلى منزل من أجل توزيع األغذية في  4188في غزة، تلقت  األونروا: .1 فلسطين
 [1] أبريل. 14

 
أو المصابين بمرض السكري /عاًما و 70في غزة، تم توصيل األدوية األساسية إلى المرضى الذين تزيد أعمارهم عن  األونروا: .2

 [1] مريًضا. 6668إلى منازل 

 
في الضفة الغربية، تم توزيع األدوية األساسية من الباب إلى الباب في قرى بّدو والقرى المحيطة بها بالتعاون مع  األونروا: .3

 [1] المجلس المحلي.
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[1 ]-_up19-https://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_covid 

 _english.pdf-_2020_april_15date_(15 أبريل) 

 

دعمت المنظمة الدولية للهجرة الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في األماكن العامة واألماكن المجتمعية  .1 السودان
، وقدمت [1]ريين والصوماليين المعرضة للخطر أكثر من غيرها، مثل المؤسسات المشتركة للمهاجرين اإلثيوبيين والنيجي

حتى اآلن مدرستين في الخرطوم مجهزتين بمواد ومعدات الوقاية الشخصية، ومجموعات مواد النظافة الصحية، وعقد المجلس 
 [2] .أطفال وشباب 106دورات توعية لـ 

sitrep_1_-https://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_covid_19  [1] األمم المتحدة
 8615&type=node&id=1pdf?file=.2020_april_15mena_(أبريل) 
-COVID https://sudan.iom.int/sites/default/files/IOM%20Sudan%20

-March 19%20Response%20SITREP%20%23%201%20%2823%20

 .pdf%202020%29May31%20(يونيو) 
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Update%20Libya%20(10%20April%202
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Update%20Libya%20(10%20April%202
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Update%20Libya%20(10%20April%202
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/march_2020_iom_monthly_update.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/march_2020_iom_monthly_update.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/march_2020_iom_monthly_update.pdf
https://unsmil.unmissions.org/unhcr-steps-help-during-ramadan-displaced-libyans-refugees-and-asylum-
https://unsmil.unmissions.org/unhcr-steps-help-during-ramadan-displaced-libyans-refugees-and-asylum-
https://unsmil.unmissions.org/unhcr-steps-help-during-ramadan-displaced-libyans-refugees-and-asylum-
https://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_covid-19_update_15_april_2020_-_english.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_covid-19_update_15_april_2020_-_english.pdf
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_covid-19_sitrep_1_mena_15_april_2020.pdf?file=1&typ
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_covid-19_sitrep_1_mena_15_april_2020.pdf?file=1&typ
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/iom_covid-19_sitrep_1_mena_15_april_2020.pdf?file=1&typ
https://sudan.iom.int/sites/default/files/IOM%20Sudan%20COVID-19%20Response%20SITREP%20%23%201%20(
https://sudan.iom.int/sites/default/files/IOM%20Sudan%20COVID-19%20Response%20SITREP%20%23%201%20(
https://sudan.iom.int/sites/default/files/IOM%20Sudan%20COVID-19%20Response%20SITREP%20%23%201%20(
https://sudan.iom.int/sites/default/files/IOM%20Sudan%20COVID-19%20Response%20SITREP%20%23%201%20(
https://sudan.iom.int/sites/default/files/IOM%20Sudan%20COVID-19%20Response%20SITREP%20%23%201%20(
https://sudan.iom.int/sites/default/files/IOM%20Sudan%20COVID-19%20Response%20SITREP%20%23%201%20(


 

، حلت المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية محل توزيع قسائم الغذاء لالجئين المستضعفين الذين 2020ابتداء من أبريل  .1 تونس
ت المدعومة المؤقتة ومن المتوقع تمديد توزيع األموال النقدية المتعددة األغراض للحاال .يستضافون في المالجئ والمناطق الحضرية

وسوف يتلقون تحويالت نقدية بموجب : ويجري إعداد قائمة بالالجئين وطالبي اللجوء المهمشين .حتى نهاية العام، رهنًا بتوافر األموال
 [1] .19-معدالت وطريقة التحويل النقدي المتعدد األغراض، كجزء من االستجابة لكوفيد

 
ة التونسية، والسيما مع وزارة الشؤون االجتماعية، من أجل تشجيع إدراج الالجئين وطالبي تعمل المفوضية عن كثب مع الحكوم .2

فرد  600وفي هذا الصدد، تقاسمت المفوضية قائمة تضم  .اللجوء ضمن تدابير الحماية االجتماعية التي تسعى الحكومة إلى اتخاذها
 [1] .لمساعدة الحكوميةلدى وزارة الشؤون االجتماعية يمكنهم االستفادة من برنامج ا

 

 األمم المتحدة
 

 

 
 األمم المتحدة

 [ االتصاالت المشتركة للمفوضية1]

تقوم المفوضية بتوزيع رزم مواد النظافة الصحية على المشردين في المناطق المعرضة للخطر بهدف المساعدة في حماية األسر  .1 اليمن
 [.2] .شخص في مخيم الخراز لالجئين 8800وإلى [ 1]خه أسرة في منطقة الخو 2000، وذلك إلى 19-من جائحة كوفيد

 
ألف أسرة من  14 وسعت المفوضية نطاق معايير استهداف الالجئين إلى ما هو أبعد من المساعدة المتكررة العادية، وهي تساعد .2

مع مساعدة نقدية لمرة واحدة  المستجد، 19-الالجئين وطالبي اللجوء اللذين فقدوا سبل عيشهم بسبب تدابير الوقاية من فيروس كوفيد
أسرة، والتي تستفيد من المساعدة  2100وقد تلقت أسر الالجئين وطالبي اللجوء التي يبلغ عدد أفرادها  .دوالًرا أمريكيًا 170بقيمة 

 [3] .قاء في المنزلأشهر في أبريل، للسماح لها باالمتثال لتدابير الوقاية والتوصيات المتعلقة بالب 3 النقدية العادية، سلفًا مدتها

 األمم المتحدة
 

 
 األمم المتحدة

[1]  75341.unhcr.org/en/documents/download/2https://data(9 أبريل) 
[2]    75172.unhcr.org/en/documents/download/2s://datahttp(3 أبريل) 
 االتصاالت المشتركة للمفوضية [3]
 (مايو 13)االتصاالت الشخصية لليونيسيف  [4]
[5]  w.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/en_iom_https://ww

 .pdf2020yemen_situation_report_april_( 2020أبريل) 

ألف  21يتم تقديم مساعدة إضافية لمدة ثالثة أشهر لألسر التي فقدت سبل معيشتها والتي يبلغ عددها  إذا سمح التمويل، فسوف .3 
ألف  45ولتكملة المساعدة النقدية الجارية للمشردين داخليًا على نطاق واسع، تخطط المفوضية أيًضا لدعم  .أسرة من المهجرين

في مواقع معرضة لخطر اإلصابة بأمراض معدية وفي المناطق الحضرية  أسرة إضافية معرضة للخطر من المشردين داخليًا تعيش
ويجري حاليًا استعراض تمويل برنامج متكامل لتقديم األموال النقدية مقابل عمليات الدفن وجهاز األمن الوقائي،  .بالسكان المكتظة
 [3] .آالف أسرة من الالجئين والمشردين داخليًا 5يستهدف 

  األمم المتحدة

ستهدف أنشطة الحماية االجتماعية المتكاملة أكثر الفئات تهميشاً بما في ذلك المشردين داخليًا من خالل تقديم المساعدة النقدية ت  .4 
وذلك ( االجتماعي -بما في ذلك الدعم النفسي )وإدارة الحاالت لتيسير تقديم الخدمات بما في ذلك الرعاية الصحية والتغذية والحماية 

، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة 19-وسيأخذ ذلك في االعتبار أي تأثيرات على نظام كوفيد .ات المحددةبحسب االحتياج
 [4] .وتباطؤ الخدمة

  األمم المتحدة

أثناء  19-، قامت المنظمة الدولية للهجرة بزيادة رسائل الوقاية من كوفيد19-بعد اإلعالن عن أول حالة إيجابية إلصابة كوفيد  .5 
جلسة توعية  2600آالف مجموعة من مواد النظافة الصحية خالل حوالي  5وتم توزيع نحو  .دورات التوعية حول النظافة الصحية

، واالمراض المنقولة بالمياه، وممارسات النظافة الصحية المأمونة في محافظات مأرب ولحج 19-بشأن الوقاية من الكوليرا وكوفيد
 [5] (.من أبريلاعتباًرا )وتيز وأبين وشبوة 

  األمم المتحدة
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https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75341
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75172
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/en_iom_yemen_situation_report_april_2
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/en_iom_yemen_situation_report_april_2
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/en_iom_yemen_situation_report_april_2


  تدابير التنفيذ .4
في سياقات الطوارئ )مثل طرق الدفع، واستخدام التقنيات الرقمية، وما  التعديالت اإلدارية / التشغيلية على تدخالت الحماية االجتماعية القائمة .4.1

 إلى ذلك(.
 

 التاريخ /المصدر المزود ملخص البلد

    
مارس، أعلنت وكالة الجزائر الوطنية للتأمين االجتماعي عن اتخاذ تدابير لتسهيل االستخدام على شبكة اإلنترنت فيما يتصل  22 في .1 الجزائر

، ودفع "شفا"على وجه الخصوص بتقديم طلبات الحصول على إجازات مرضية، وفحوصات طبية ومراجعات، واستخدام بطاقة 
يمكن للمتقاعدين وكبار السن الحصول على معاش تقاعدهم بالوكالة، مما يسمح [ 1] .تاالشتراكات، وكل هذا ممكن عبر اإلنترن

عن )يستطيع أصحاب العمل تسديد متوجبتاهم في الصندوق الوطني للتأمين االجتماعي [ 2] .لشخص آخر بتسلم المبالغ النقدية مكانهم
سوف تبقى مكاتب البريد [ 3] .هاب إلى الوكالة ذات العالقةفي أي مكتب من مكاتب الصندوق بدون الحاجة إلى الذ (طريق الشيكات

مفتوحة لفترة أطول لسحب األجور أو معاشات التقاعد، األمر الذي يسمح للناس باحترام قواعد توزيع معاشات التقاعد على الصعيد 
 [5] .االجتماعي

 
وسوف يستمر  .حوادث العمل واألمراض المهنية حتى يونيو تأجيل المراجعات الطبية للمعاشات التقاعدية ومعاشات العجز الناجم عن .2

 [3] .المستفيدون من هذه البرامج في تلقي منافعهم دون الحاجة إلى إجراء مراجعة طبية

 
قررت الحكومة إنشاء لجان تتألف من أعضاء المجتمع المحلي لتحديد األسر المهمشة، ومساعدة الحكومة في توزيع مساعداتها، والعمل  .3

 [4] .مركز تنسيق للحكومة في معالجة الشكاوى المقدمة من المجتمعات المحليةك

 
وقد بلغ  .لتجنب ازدحام مكاتب البريد، يستطيع المستفيدون الحصول على عالوة التضامن في أي وقت، من دون تحديد مواعيد نهائية .4

 [6] .شخص 30400ابريل  23عدد المستفيدين حتى 

 

 الحكومة

 

 

 

 
 الحكومة

 

 
 الحكومة

 

 
 الحكومة

 

[1] -eco.com/2020/03/23/coronavi-https://www.algerie 
 /usagers-ses-pour-facilitations-de-mesures-des-prend-cnas-la-rus(23 مارس) 

[2]  -per-et-retraites-les-pour-possibilite-ww.aps.dz/societe/103266http://w
 procuration-par-pensions-leurs-retirer-de-agees-sonnes(20 مارس) 

[3] -eco.com/2020/03/23/coronavi-https://www.algerie 
 /usagers-ses-pour-facilitations-de-mesures-des-prend-cnas-la-rus(23 مارس) 

[4]  -ressources/front/files/pdf/comministre.gov.dz/-http://www.premier
 fr.pdf-1-2020-03-29-com/2020/03-muniques/com(29 مارس) 

[5]  -pro-poste-algerie-https://www.algerie1.com/actualite/coronavirus
 -mois-du-debut-jusquau-guichets-ses-de-douverture-horaires-les-longe

 ramadhan-du(20 أبريل) 
[6] -benefici-400-30-de-plus-adrar-104344http://www.aps.dz/regions/

  solidarite-de-allocation-l-jeudi-des-percoivent-aires(23 أبريل) 
 
 

[ 1] .، وتستخدم المدارس كمواقع للدفع(حسب مستوى المنافع)لتيسير الدفعات، يستمر دفع المعاشات التقاعدية على مدى أيام مختلفة  .1 مصر
ت التقاعدية من أجل الحد من االزدحام خالل األسبوع األول من أبريل وضعت وزارة التضامن االجتماعي جدوالً زمنيًا لدفع المعاشا

ستغطي وزارة التضامن االجتماعي رسوم سحب النقود من ماكينات الصرف اآللي للمتقاعدين مع إعفاء أصحاب البطاقات  [.2]
 [2،3] .في الخدمات األساسيةوأعلنت الوزارة أن بطاقات المعاشات التقاعدية يمكن استخدامها  .المصرفية من هذه الرسوم

 
 [4] .بالنسبة لبدل العمل غير الرسمي، فإن المتقدمين يلتحقون من خالل سجل جديد من قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة .2
 
بر سوف يتم تحويل كل منافع العودة إلى الديار إلى أموال نقدية غير مشروطة للحد من التحركات البشرية المشتركة، بدًءا من أكتو .3

إليجاد تدابير لدعم أسر المصابين بفيروس  19-وقد تم التنسيق بشأن االستجابات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وكوفيد .2020
 [5] .نقص المناعة البشرية التي تواجه عبئًا مباشًرا وغير مباشر على األنشطة االقتصادية والمالية والصحية

 
سوف يتم تحويل كل منافع  .ألف فرد من أفراد أسر طالب ومدرسي المدارس المجتمعية 138لـ توفير أموال نقدية غير مشروطة  .4

وقد  .2020العودة إلى الديار إلى أموال نقدية غير مشروطة للحد من التحركات البشرية المشتركة، بدًءا من الفصل الجديد في أكتوبر 
إليجاد تدابير لدعم أسر المصابين بفيروس نقص  19-عة البشرية وكوفيدتم التنسيق بشأن االستجابات المتعلقة بفيروس نقص المنا

 [5] .المناعة البشرية التي تواجه عبئًا مباشًرا وغير مباشر على األنشطة االقتصادية والمالية والصحية
 
 

 الحكومة

 

 

 

 الحكومة

 األمم المتحدة 

 

 
 األمم المتحدة
 

 (أبريل 17)ورقة معيشة البنك الدولي  [1]
[2] https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfog

 -uth qYUaon/view29v( 4 أبريل) 
 (أبريل 9)االتصال الشخصي بمصر لليونيسيف  [3]
[4] 3084736https://www.dostor.org/ ( 10 مايو) 
 untries/egypthttps://www.wfp.org/coو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [5]
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https://www.algerie-eco.com/2020/03/23/coronavirus-la-cnas-prend-des-mesures-de-facilitations-pour-s
https://www.algerie-eco.com/2020/03/23/coronavirus-la-cnas-prend-des-mesures-de-facilitations-pour-s
http://www.aps.dz/societe/103266-possibilite-pour-les-retraites-et-personnes-agees-de-retirer-leurs-
http://www.aps.dz/societe/103266-possibilite-pour-les-retraites-et-personnes-agees-de-retirer-leurs-
http://www.aps.dz/societe/103266-possibilite-pour-les-retraites-et-personnes-agees-de-retirer-leurs-
https://www.algerie-eco.com/2020/03/23/coronavirus-la-cnas-prend-des-mesures-de-facilitations-pour-s
https://www.algerie-eco.com/2020/03/23/coronavirus-la-cnas-prend-des-mesures-de-facilitations-pour-s
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-29-03-2020
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-29-03-2020
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/communiques/com-2020/03/com-29-03-2020
https://www.algerie1.com/actualite/coronavirus-algerie-poste-prolonge-les-horaires-douverture-de-ses
https://www.algerie1.com/actualite/coronavirus-algerie-poste-prolonge-les-horaires-douverture-de-ses
https://www.algerie1.com/actualite/coronavirus-algerie-poste-prolonge-les-horaires-douverture-de-ses
https://www.algerie1.com/actualite/coronavirus-algerie-poste-prolonge-les-horaires-douverture-de-ses
https://www.algerie1.com/actualite/coronavirus-algerie-poste-prolonge-les-horaires-douverture-de-ses
http://www.aps.dz/regions/104344-adrar-plus-de-30-400-beneficiaires-percoivent-des-jeudi-l-allocatio
http://www.aps.dz/regions/104344-adrar-plus-de-30-400-beneficiaires-percoivent-des-jeudi-l-allocatio
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://drive.google.com/file/d/1a2IaAE6Jw38WwgaNSfoguthv29qYUaon/view
https://www.dostor.org/3084736%20(
https://www.wfp.org/countries/egypt
https://www.wfp.org/countries/egypt


 
، يتم حث المتقدمين على ملء االستمارات على شبكة اإلنترنت على موقع إلكتروني (1.3راجع )للحصول على منافع البطالة  .1 إيران

ألغت [ 1] .في غضون ثالثين يوًما، بدالً من الذهاب شخصيًا إلى مكاتب الوزارة( bimebikari.mcls.gov.ir)مصمم حديثًا 
 [2] .19-مايو، وذلك لمنع انتشار كوفيد 20الوقت والحضور لمن يخضعون لمنافع البطالة حتى  ة مراقبةالحكوم

 

economy/102718/iran-es/domestichttps://financialtribune.com/articl-  [1] الحكومة

 amid-jobs-lost-have-who-those-support-to-m305-allocates(6 أبريل) 
[2] -responses/lang-https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country 
 index.htm#IR/en-(20 مايو) 

يجري توزيع المساعدة وتقديم الخدمات بصورة مستمرة عن طريق إقامة روابط حديثة  :مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.  1 العراق
 .الجماهيرية وهذا يتضمن توزيع من الباب إلى الباب ومن الخيمة إلى الخيمة لتجنب التجمعات .جديدة، أنشئت لضمان استمرار التوزيع

وتقدم المساعدة  .وال تزال أنشطة التسجيل تنفذ عن ب عد ومن خالل الحد من عدد األفراد في التسجيل الذي ال يزال مفتوحاً أمام الجميع
 [1] .القانونية والمشورة باستمرار عن طريق خطوط الهاتف

 re-operational-19-covid-iraq-https://reliefweb.int/report/iraq/unhcr- [1] األمم المتحدة
 2020-apr-7-sponse(7 ريلأب) 

تم إنشاء آلية مؤقتة للمساعدة عن ب عد لضمان تمكين األسر من الحصول على المساعدة الغذائية والدعم الغذائي إلى أن يتم إصدار  .1 األردن
 [1] .البطاقات اإللكترونية وتسليمها بعد انتهاء حظر التجول

 
وقد تقدم أكثر من نصف  .على قسائم أو طرود غذائية أنشأت مؤسسة الضمان االجتماعي منصة عبر اإلنترنت لتقديم طلبات للحصول .2

قام موظفو  .ويتم اختيار المستفيدين وفقًا لمعايير وبيانات السجل الوطني الموحد في صندوق المعونة الوطنية .مليون شخص بطلبات
ألف قسيمة  25بتوزيع ما يزيد على  لجنة الضمان االجتماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة األردنية وجمعية الهالل األحمر األردنية،

 [2] .غذائية

 األمم المتحدة
 

 

 الحكومة

 https://www.wfp.org/countries/jordanو  الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [1]
[2]  KfytZa2t.ly/https://bi(8 أبريل) 
[3]  SBw6yq2https://bit.ly/(17 أبريل) 
[4] https://bit.ly/2XMJfy0 
[5]  -pro-cash-to-access-action/fast-for-https://blogs.unicef.org/evidence
 /19-covid-by-ith-hardest-those-to-relief-urgent-vides(9 أبريل) 

أبريل  16وبدأ تقديم طلبات الحصول على البرنامج في  .سوف يتم تسليم المساعدات النقدية للعمال اليوميين من خالل الوسائل الرقمية .3 
دها قادرين على العمل ألف أسرة لم يعد أفرا 200وسوف يدعم البرنامج  .الموجود مسبقًا" المساعدة النقدية لدعم الخبز"من خالل موقع 

 [3،4] .بسبب األزمة الصحية

  األمم المتحدة

ملحق )منظمة إنسانية  26وبموجب الشراكة مع  .قامت منظمة اليونيسيف في األردن باالستعانة باألنظمة القائمة لتحويل األموال .4 
أموال حاجتي النقدية باستخدام عملية مسح بصمة ، تستطيع األسر المسجلة لدى المفوضية الوصول بسرعة وأمان إلى (النقد المشترك

عالوة على ذلك، فمن خالل التعاون مع مقدمي الخدمات النقدية اآلخرين، يتم تحديد مواعيد الدفع لتفادي االكتظاظ والحد من  .العين
 [5] .إلى أجهزة الصراف اآللي 19-احتمال نقل كوفيد

  األمم المتحدة

المملكة 

العربية 

 السعودية

 .، يقوم العاملون من خالله بتسجيل اسمهم والتقدم بطلب للحصول على إجازة مرضية(صحتي)طورت وزارة الصحة تطبيقًا متنقالً  .1
[1] 

 (مارس 13)health-your-for-awareness.sa/en/apps19https://covid-2  [1] الحكومة
[2] https://mlsd.gov.sa/ar/node/479964 

في شهر أبريل، لن ي حذف أي مستفيد من قائمة المستفيدين من معاش الضمان االجتماعي للفئات الضعيفة بسبب عدم الوفاء بالشروط  .2 
 [2] .ى تلك المستخدمة في الشهر السابقوقد أعيدت القائمة إل .ومعايير األهلية

  الحكومة

 الكويت
خالل فترة اإلغالق  WhatsAppاعتمدت الهيئة العامة للطاقة الكهربائية آلية لتلقي طلبات تسجيل التأمين ضد البطالة من خالل تطبيق  .1

 [1] .الجزئي
 الحكومة

[1]-receive -to-mechanism-adopts-http://www.arabtimesonline.com/news/pam 
 /lockdown-partial-during-equestsr(2 أبريل) 

 ليبيا
طفالً كانوا يستفيدون من برنامج للتغذية المدرسية الوجبات الخفيفة من المدارس عن طريق  18379. بناء على طلب الحكومة، يتلقى 1

 [1التسليم المنزلي. ]
 ألمم المتحدةا

 https://www.wfp.org/countries/libya و العالمي األغذية لبرنامج الداخلية الوثائق[ 1]
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https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/102718/iran-allocates-305m-to-support-those-w
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/102718/iran-allocates-305m-to-support-those-w
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/102718/iran-allocates-305m-to-support-those-w
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IR
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#IR
https://reliefweb.int/report/iraq/unhcr-iraq-covid-19-operational-response-7-apr-2020
https://reliefweb.int/report/iraq/unhcr-iraq-covid-19-operational-response-7-apr-2020
https://reliefweb.int/report/iraq/unhcr-iraq-covid-19-operational-response-7-apr-2020
https://reliefweb.int/report/iraq/unhcr-iraq-covid-19-operational-response-7-apr-2020
https://www.wfp.org/countries/jordan
https://www.wfp.org/countries/jordan
https://bit.ly/2KfytZa
https://bit.ly/2yq6SBw
https://bit.ly/2XMJfy0
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/fast-access-to-cash-provides-urgent-relief-to-those-har
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/fast-access-to-cash-provides-urgent-relief-to-those-har
https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/fast-access-to-cash-provides-urgent-relief-to-those-har
https://covid19awareness.sa/en/apps-for-your-health-2
https://mlsd.gov.sa/ar/node/479964
http://www.arabtimesonline.com/news/pam-adopts-mechanism-to-receive-requests-during-partial-lockdown
http://www.arabtimesonline.com/news/pam-adopts-mechanism-to-receive-requests-during-partial-lockdown
http://www.arabtimesonline.com/news/pam-adopts-mechanism-to-receive-requests-during-partial-lockdown
http://www.arabtimesonline.com/news/pam-adopts-mechanism-to-receive-requests-during-partial-lockdown
https://www.wfp.org/countries/libya


وسوف يتلقون كل  (، ستحتاج األسر إلى التسجيل عبر الرسائل القصيرة.2.1)راجع  RAMEDلحصول على مساعدة بغية ا .1 المغرب
[ تم إعداد موقع إلكتروني للعاملين غير الرسميين 1] .ى المنفعة لتجنب االكتظاظللحصول عل المعلومات التي تشير إلى الموقع والوقت

 [2للتسجيل.  ] RAMEDخارج بطاقات 
 

بالنسبة للعمال الرسميين العاطلين عن العمل كليًا أو جزئيًا، فإن اإلعانة سوف تحصل من خالل التحويالت المصرفية أو البريد، األمر 
 [3] الذين يحتاجون إلى مغادرة مساكنهم.الذي يحد من عدد األشخاص 

 
باإلضافة إلى ذلك، تم اإلعالن عن إجراء يسمح ألفراد غير رب األسرة بتلقي التحويالت النقدية للعمال غير الرسميين، في حالة  .2

 [4] عدم قدرة رب األسرة على الذهاب أو وفاته.
 
 [5] ة التي ستواجه مشاكل إضافية في الحصول على المساعدات.وحدات متنقلة للوصول إلى المناطق الريفية النائي إطالقتم  .3

 الحكومة
 

 
 الحكومة

 

 

 الحكومة

[1] -ien -sout-ed-urgentes-mesures-les-https://www.medias24.com/voici
 l.htm8921-informel-l-de-menages-et-travailleurs-aux(27 )مارس 
[2]  -actualite.aspx?-https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail
 5027fiche=(21 )أبريل 
[3]  -actualite.aspx?-https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail
 5004fiche=(4 )أبريل 
[4]  -nou-ramedistes-aux-https://www.lesiteinfo.com/maroc/aides
 /exceptionnelles-mesures-velles(11 )أبريل 
[5]  -agences-des-cam-infos/covid19-https://www.leconomiste.com/flash
 etat-l-de-aides-des-distribution-la-pour-mobiles(10 )أبريل 
[6] -de -situation-en-et-agees-populations-les-fr/40831https://morocco.un.org/
 19-covid-face-handicap(26 )أبريل 

طريق مراكز التوزيع المعتادة، ومن المقرر االستعاضة عنها بعمليات تسليم من الباب في غزة، تم تعليق توزيع األغذية عن  األونروا: .1 فلسطين
 [1] ألف أسرة بهدف تجنب العدوى في مواقع التوزيع التي يحتمل أن تكون مزدحمة. 70إلى الباب ل 

 https://www.unrwa.org/sites/default/files/weekly_programmes_up- [1] األمم المتحدة

 _april.pdf10date_released_on_(10 )أبريل 

 
قد أنشئ نهج مزدوج التوزيع لتوفير المساعدة الغذائية والدعم الغذائي، على مدى شهرين بدالً من شهر واحد لتخفيض عدد  .1 سودانال

 [1] المرات التي يحتاج فيها المستفيدون إلى الذهاب إلى نقاط التوزيع.
 
 [1] تم رفع متطلبات العمل عن أنشطة النقد مقابل العمل. .2

 
زالوا يتلقون مساعدات غذائية ودعم غذائي من برنامج األغذية العالمي، على تحول البرنامج من مشروط إلى شهد مليونا شخص ما  .3

 [1] تم اتخاذ إجراءات لضمان التوزيع اآلمن. غير مشروط.

 األمم المتحدة

 
 المتحدة  األمم

 

 

 األمم المتحدة

 https://www.wfp.org/countries/sudanو  [ الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي1]   

وتم توفير نقلتين في التوزيع يوميًا، وزيادة  زاد تواتر التوزيع بغية خفض العدد اإلجمالي للمستفيدين في كل موقع في أي وقت معين. .1 سوريا
 [1] في عدد نقاط توزيع األغذية.

 
لحكومة برنامًجا على شبكة اإلنترنت لتسجيل أكثر الفئات ضعفًا والعمال المتوقفين عن العمل المتأثرين بالتدابير المتخذة أطلقت ا .2

 [2] .19-لمواجهة جائحة كوفيد

 

[ g/countries/syriatps://www.wfp.orht 2 ]الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي [1] 

1tps://www.sana.sy/en/?p=ht89807 (12 )أبريل 

مارس، قرر الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي دفع معاشات التقاعد الصادرة لصالح كبار السن  19في  .1 تونس
 [1] وتجنب االكتظاظ البشري. 19-بريد التونسي، كجزء من التدابير الوقائية لمكافحة انتشار كوفيدالمتقاعدين من خالل ال

 
 [2] تقرر أيًضا أن أصحاب العمل والمستقلين الذين لديهم بطاقة مصرفية ينبغي أن يدفعوا مستحقاتهم عبر اإلنترنت. .2
 
درهم تونسي من خالل آلية جديدة لتسليم المدفوعات المتنقلة  200 من المقرر أن تحصل األسر ذات الدخل المنخفض على منفعة بقيمة .3

 [4] مايو. 5[، التي بدأت في 3عن طريق المحافظ اإللكترونية ]
 

ألف طفل، تعمل الحكومة على تنسيق قواعد البيانات إلدماج  260بسبب تعليق البرنامج الوطني للتغذية في المدارس، الذي يغطي أكثر من 
والهدف من ذلك هو زيادة هذه المستويات من التحويالت النقدية التي قامت بها  في الدعم الحالي للحماية االجتماعية. األسر الضعيفة

 [5] وزارة المساعدة االجتماعية، بما يعادل تكلفة سلة األغذية التي كانت تقدم في البداية في المدارس.

 حكومة
 

 حكومة

 

 

 حكومة 

 

 

 األمم المتحدة 

[1] -la -Soci%C3%A9t%C3%A9/12462196-https://www.tap.info.tn/fr/Portail
 la-avance-cnrps(19 م)ارس 

[2]  -ex-mesures-des-annonce-cnss-https://www.businessnews.com.tn/la
 520,96553,3ceptionnelles,(23 )مارس 

[3]  -porte-du-place-en-mise-https://www.businessnews.com.tn/tunisie
 541,98160,3digital,-feuille(23 )أبريل 

]4 ] 2125885157520177971https://twitter.com/IPC_IG/status/(5 )مايو 
 https://www.wfp.org/countries/tunisiaو  [ الوثائق الداخلية لبرنامج األغذية العالمي5[
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https://www.medias24.com/voici-les-mesures-urgentes-de-soutien-aux-travailleurs-et-menages-de-l-info
https://www.medias24.com/voici-les-mesures-urgentes-de-soutien-aux-travailleurs-et-menages-de-l-info
https://www.medias24.com/voici-les-mesures-urgentes-de-soutien-aux-travailleurs-et-menages-de-l-info
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5027
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5027
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5027
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5004
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5004
https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5004
https://www.lesiteinfo.com/maroc/aides-aux-ramedistes-nouvelles-mesures-exceptionnelles/
https://www.lesiteinfo.com/maroc/aides-aux-ramedistes-nouvelles-mesures-exceptionnelles/
https://www.lesiteinfo.com/maroc/aides-aux-ramedistes-nouvelles-mesures-exceptionnelles/
https://www.leconomiste.com/flash-infos/covid19-cam-des-agences-mobiles-pour-la-distribution-des-aid
https://www.leconomiste.com/flash-infos/covid19-cam-des-agences-mobiles-pour-la-distribution-des-aid
https://www.leconomiste.com/flash-infos/covid19-cam-des-agences-mobiles-pour-la-distribution-des-aid
https://morocco.un.org/fr/40831-les-populations-agees-et-en-situation-de-handicap-face-covid-19
https://morocco.un.org/fr/40831-les-populations-agees-et-en-situation-de-handicap-face-covid-19
https://morocco.un.org/fr/40831-les-populations-agees-et-en-situation-de-handicap-face-covid-19
https://www.unrwa.org/sites/default/files/weekly_programmes_update_released_on_10_april.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/weekly_programmes_update_released_on_10_april.pdf
https://www.wfp.org/countries/sudan
https://www.wfp.org/countries/sudan
http://www.wfp.org/countries/syria
http://www.sana.sy/en/?p=189807
https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Société/12462196-la-cnrps-avance-la
https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Société/12462196-la-cnrps-avance-la
https://www.tap.info.tn/fr/Portail-Société/12462196-la-cnrps-avance-la
https://www.businessnews.com.tn/la-cnss-annonce-des-mesures-exceptionnelles,520,96553,3
https://www.businessnews.com.tn/la-cnss-annonce-des-mesures-exceptionnelles,520,96553,3
https://www.businessnews.com.tn/la-cnss-annonce-des-mesures-exceptionnelles,520,96553,3
https://www.businessnews.com.tn/tunisie-mise-en-place-du-portefeuille-digital,541,98160,3
https://www.businessnews.com.tn/tunisie-mise-en-place-du-portefeuille-digital,541,98160,3
https://www.businessnews.com.tn/tunisie-mise-en-place-du-portefeuille-digital,541,98160,3
https://twitter.com/IPC_IG/status/1258851575201779712
https://www.wfp.org/countries/tunisia
https://www.wfp.org/countries/tunisia


  

  
 لنقدي في حاالت الطوارئ:للتخفيف من المخاطر، تتخذ اليونيسيف التدابير التالية فيما يتعلق بمشروع التحويل ا .1  اليمن

 تعزيز جدولة المستفيدين في مواقع الدفع؛ •
 مساًء؛ 9تمديد ساعات العمل في مواقع الدفع حتى الساعة  •
 زيادة فتح مواقع الدفع إلى سبعة أيام في األسبوع بدالً من ستة؛ •
 ف الثاني من الدورة؛بدء مدفوعات التوعية )المتنقلة( في وقت سابق من الدورة، بدالً من تأجيلها حتى النص •
 [1] تعزيز إدارة الحشود، بما في ذلك تعليمات للمستفيدين بشأن التباعد االجتماعي التي يقدمها موظفو موقع الدفع. •
 
استجابة لحظر التجول، نقلت طريقة برنامج التغذية المدرسية من برنامج األغذية العالمي إلى حصص االعاشة المنزلية، التي  .2

 [2] ألف طفل. 393 تغطي أكثر من

 

 األمم المتحدة

 

 

 

 

 

 األمم المتحدة

 2020مارس  23نشرة اليونيسيف عن مشروع تحويل النقد في حاالت الطوارئ في اليمن،  [1]

 أبريل( 27االتصال الشخصي باليمن لليونيسيف ) [2]
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