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األولالجزء
جتماعيةاالالحمايةوآلياتبرامجحولالمؤشراتبعضتجمععامةبياناتلوحة

وتهدف.واالردنولبنانومصرتونسوهي،المشروعفيالمشاركةالبلدانفي
تمياناتبمقارنةخاللمنالبلدانهذهتجاربحولعامةلمحةتقديمالىاللوحة

.ليةالدوالعمللمنظمةاالجتماعيةبالحمايةالخاصةالمنصةمنتجميعها
توحيدمنتتطلبهوماالمقارنةامكانيةلضمانالمنصةهذهاعتمادتموقد

دقيقةناتبياعلىالحصول،صعوبةاولغياب،ونظرااالحصاءومنهجيةللمصادر
عاممدخلوضعبهدفاولىمرحلةفياللوحةأعدت.المنطقةفيومحدثة

المشروعيفالشريكةالبلدانتجاربحولأوليةفكرةولتشكيلالفريقلعمل
.وأهدافهالرئيسيبموضوعهعالقةفي

الثانيالجزء
فيواالجتماعيةاالقتصاديةللحقوقالتونسيالمنتدىبهبادراستبياننتائج
عامتصوروضعبهدف2021وجوانافريلبينالفترةفيالمشروعبداية

.االجتماعيةللحمايةالعربيالملتقىفيكعضولمشاركته
تونسفي19كوفيدجائحةادارةحولتمحورتاجزاءاربعاالستبيانتضمنوقد

الحمايةعلىيزالتركمعواالجتماعيةاالقتصاديةلتبعاتهاالدولةاستجابةوخطط
وتوجه.الجائحةوبعدقبلالمجتمعياالمانوشبكاتتونسفياالجتماعية

المدنيلمجتمعافيوالفاعالتللفاعليناالستبيانفيمشاركةبطلبالمنتدى
مرحلةفييعللجمالمشاركةفتحتمثمشركائهشبكةخاللمناولىمرحلةفي

العددليبلغةالرسميالمنتدىصفحاتعلىللمشاركةالدعوةنشرخاللمنثانية
.مشاركة545للمشاركاتالمجلي

ويتركياناالستبنتائجمنجزءالمادةهذهمنالثانيالجزءفيالمنتدىينشر
بحثيةاوراقرونشمرافقةعلىيعملفيماللجميعمفتوحاالتحليليةقراءتهامجال

.المشروعألهدافاستجابةالقادمةالقليلةاألشهرفيودراسات

الدوليةنميةالتبحوثمركزتمويلمناالجتماعيالتباعدبعداالجتماعيةالحمايةمشروع
العربياالصالحمبادرةاشرافوتحت

يةواالجتماعاالقتصاديةللحقوقالتونسيالمنتدى
االجتماعيةللحمايةالعربيالملتقى
"االجتماعيالتباعدبعداالجتماعيةالحماية"مشروع

/https://arabsocialprotectionhub.netمنصة المشروع
البلدان المشاركة وأعضاء الملتقى

ومدى مصرالمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةمصر 
وانكفاضةالمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية تونس

مبادرة سياسات الغد ودرج ميديالبنان
للدراسات االقتصادية والمعلوماتيةالفينيقمركز االردن

استبيانونتائجعامةبيانات
2021اكتوبر

https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=19
https://arabsocialprotectionhub.net/
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المعدل العالمي12,9
مصر

تونس
االردن

لبنان

باستثناء الصحة-النفقات العمومية على الحماية االجتماعية

4,1
3,6

4,1
1,7

المعدل العالمي5,8
مصر

تونس
االردن

لبنان

الخدمات الصحية-النفقات العمومية على الحماية االجتماعية

1,7
9,7

21,3
19,9

المعدل العالمي28,9
مصر

تونس
االردن

لبنان

يةنسبة المنتفعين من المساعدات االجتماع-الفئات الهشة 

مؤشرات عامة

الجزء األول
لوحة بيانات عامة

2020. عن منصة الحماية االجتماعية، منظمة العمل الدولية

خامالالداخليالناتجاجماليمناالجتماعيةالحمايةعلىالعمومياالنفاقنسبة

مصر تونس لبناناالردن

11,2 11,6 10,3 12,6



الشيخوخةالشيخوخة

28,6

3

5

85,4

21,3

البرامجالفعالة حسب نسب التغطية 
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0
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الطفولة

حوادث البطالة
الشغل

حوادث البطالة
الشغل

الحاجيات 
الخصوصية

مصر تونس

االردنلبنان

الحاجيات 
الخصوصية

الطفولة

الطفولة

حوادث البطالة
الشغل

الشيخوخة
الحاجيات 

الخصوصية

الطفولة

حوادث البطالة
الشغل

الشيخوخة
الحاجيات 

الخصوصية

حماية اجتماعية واحدة على االقلبآلية 
صحيةتغطية بآلية

13,9

27,8

50,2

34,7

46,9
العالميالمعدل 

مصر

مؤشرات أساسية-نسب التغطية الفعالة 

67,5

40,9

45,3
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تونس

األردن

لبنان



45,8
42

55,6

-

11,1
15,1
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االجتماعيوالنوعالبرنامجحسبالتغطيةنسب
*النشيطةالعمريةللفئةبالنسبة

البطالة1مثال 
اناث

ذكور

**حماية األمومة
نةمن اجمالي حاالت الوالدات الحديثة للسنسبة التغطية 

بالنسبة للقوى العاملة
الفئة العمرية النشيطة الجماليبالنسبة 

35,6

16,3
22,4

10,7

0

68,4
74,1

94,4

74,1

المعدل 
العالمي

مصر تونس االردن لبنان

مصر تونس االردن لبنان

مؤشرات حسب النوع االجتماعي

سنة 64و 15بيناعمارهمتتراوحالذينباألفرادالنشيطةالعمريةالفئةالدوليةالعملمنظمةتحدد*
باألبوةتعنىوآلياتبرامج /لبياناتوجودال**

15,6

76,1

46

-

>10

22,4

10,7

االجتماعيوالنوعالبرنامجحسبالتغطيةنسب
*النشيطةالعمريةللفئةبالنسبة

المرض2مثال 
اناث

ذكور

مصر تونس االردن لبنان



الوضع العائليالمهني /الدراسيالوضع

58,6 56,7

42,4
37,6

4,4
1,5 ة.ارمل

ة.مطلق

ج
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مت
ة.

الجزء الثاني
نتائج استبيان

2021عن المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، 

آخر

ذكر

انثى

ة.طالب /ة.تلميذ
الدراسةعنة.منقطع

بيتة.رب
العامالقطاعفية.موظف
مشروعة.صاحب /الخاصالقطاعفية.موظف
عملعنة.باحث/ ة.معطل
ة.متقاعد

أبناءال /ة.متزوجغير
أبناءمع /ة.متزوجغير

أبناءال /ة.متزوج
أبناءمع /ة.متزوج
أبناءال /ة.مطلق
أبناءمع /ة.مطلق

أبناءال /ة.أرمل
أبناءمع /ة.أرمل

ع
م

اء
بن

أ
اء

بن
ال ا ير 

غ
ج

زو
مت

ة.

كفالة فرد من العائلة بحاجة 
لرعاية خاصة

االحتياجاتذويمنامراض مزمنةن.لديهم
الخصوصية

الفئة العمريةالجنس

الجمليالعدد
للمشاَركات

545
مشاركة

والمشاركاتللمشاركينواالجتماعيةالديمغرافيةالخصائص

فيالمشاركةبابغلقتم
ائيةالنهالنتائجوجرداالستبيان

2021جوان 4بتاريخ



ال يتمتع
ةمن المشاركين والمشاركات بأي آلية من آليات الحماية االجتماعي

ـات /ن.ـالموظفيمن 
- 59العمريةالفئةمن سنة30

ةالجائحخاللالمجتمعياالمانشبكات

ساهم

من المشاركين والمشاركات
فيمجتمعيأمانشبكاتخلقفي

ن.محيطهم

سوىيتمتعولم

أمانشبكاتوفرتهابخدماتن.منهم
ن.محيطهمفي

عبرأساسا
بنسبةمنظمةمحليةمدنيةهياكل

بنسبةتطوعيةميدانيةمنظمةغيرمجموعات
بنسبةاالجتماعيالتواصلمنصات

29,2%
21,2%
29,6%

عبرأساسا
بنسبةجمعيات ومنظمات مدنية محلية 

بنسبةمواطنية/ مبادرات فردية 
38,6%
32,4%

من اجمالي االناث
من اجمالي الذكور

)الخ،بلديات،مدنيةدولية،حزبية(اخرىمنظمةهياكلضمن19,8%

قطاع ،بلديات،مدنيةدولية،حزبية(اخرىمنظمةهياكلضمن28,8%
)الخخاص،



الحماية االجتماعية 
المشاركون والمشاركات عرَّفها كما 

(2ملخص )
(ال احتماالت)اإلجابة اختيارية وحرة  .بإختصاراذا كان لك تعريفا آخر للحماية االجتماعية، يرجى مشاركته 

24: العدد الجملي لإلجابات
تم اختيار االجوبة التالية عشوائيا كأمثلة ونقلها في ما يلي كما وردت ودون تعديل 

الحماية االجتماعية 
المشاركون والمشاركات عرَّفها كما 

(1ملخص )
ما هو تعريفك للحماية االجتماعية؟ االجابة اجبارية ضمن االحتماالت المقترحة:السؤال

:  العدد الجملي لإلجابات

آليات تأمين على المرض والشيخوخة 
حق ينتفي مفهوم المواطنة بعدم توفره

آليات خاصة بالفئات الهشة فقط 
سياسة عامة شاملة تضمن كرامة الجميع باختالف حاجياتهم

األساسيةالحاجياتيغطيللجميعأجرتوفير”
واضحاالدولةبينوبينهماالجتماعيالعقديصيرحتىلألفرادالزمةمكتسباتالسجملة”
تعرضمنيقللمما،العملأسواقكفاءةتعزيزخاللمنالفقرمنالحدإلىالراميةوالبرامجياسات”

المخاطرإدارةعلىقدرتهمويعززللمخاطرالناس
الكاملةبالمواطنةاالحساس”
محليةتضامنيةتشاركيةمساعدة”
المجتمعيةالحمايةاألنسبالتسمية”
احتياجاتهمحسبالمجتمعفئاتلمختلفآليات”
اليةوبصفةيزتميدوناالقتصاديالوضعتراعيبمنحعموماأصنافهمبكلللمعطليناجتماعيتأمين”
سجالتفيرقممجردليسوالكلمةمعنىبأتممواطنيكونان”
بينخصوصاالخاصوالقطاعالعامالقطاعوكذلكوالواجباتالحقوقفيالفئاتمختلفبينالمساواة”

العمال
المجتمعمناالفراداقصاءعدمعلیالحرص”
المجانينقلوالالتعليموللصحةالعموميةالمؤسساتوتوفيرالكرامةيخلقشغلفيالجميعحق”

فيوالحقالعملمنساعات8تجاوزيجرمقانونفرضوللجميعالترفيهيةوالثقافيةواالنشطة
جديدمولودكلبدلاألباءولألمهاتاالجرخالصةمهنيةعطلة

مستوىايعلىللجدلطرحهيجوزالمواطنلكلحقاالجتماعيةالحماية”
المواطنةمستوىالىبهمليرتقيالناسلكافةالعاموالشاملالتأمين”
النفسعليوالتعويلاستطاعتهمقدرأنفسهمبحمايةالمجتمعأفرادوعيهياالجتماعيةالحماية”
تكونلنالتيالغائبةالعدالة”
تمييزدونللمواطنينالصحيةواالجتماعيةالحمايةأشكالكللتوفيرسياسة”

مسؤوليةهي االجتماعيةوالحماية 
الدولة تجاه المجتمع

جميع األطراف الفاعلة بما في ذلك الدولة



تداوالاالكثراالجابات
الخصوصيةاالحتياجاتذوي

العملعنوالمعطالتالمعطلون

)وردت مرة أو مرتين(النادرةاالجابات

ذوي صحة نفسية هشة
قارمسكندوناألشخاص
الفقيرةالجهاتفيوالقاطناتالقاطنون

األمازيغ
الميممجتمع

السابقونالسجناء
ذوي قدرات محدودة على المجابهة

مقتطفات

شكونماعندوشاللي 

الهشاشة هي الجهل

كل فرد ليس له دخل يحفظ كرامته

هشاشة القانون والمساواة

األعرافإتحادمن ال يدافع عليه 

الكل الشعب باستثناء أصحاب رؤوس األمو

ضحاياساءوالنالصناعي/الفالحيالقطاعفيالعامالتالنساءذلكفيبماالنساء،االجتماعيالنوعحسب
الريفياتوالنساءالمنزلياتوالمعيناتالبيوتورباتالعازباتواألمهاتالعنف

السنوكباروالشباباألطفالالعمريةالفئةحسب
واأليتامواألراملالسندفاقدياالجتماعي/العائليالوضعحسب
الريفيةالعائالتالسكنيةالبيئةحسب
حابوأصاليوميينوالعمالالحضائروعمالالمنظمغيرالقطاعفيالعاملونالمهنيالوضعحسب

الخاصالقطاعفيوالعاملينالصغرىالمشاريع
شهريادينار1000منأقلالدخلوذويالمحدودالدخلذويماديةمعاييرحسب
المعطلونياالعلالشهائدواصحابوالطلبةالدراسةعنمبكراالمنقطعونالتعليميالمستوىحسب

العملعن
والمعقدةالنادرةاالمراضوذويالمزمنةاالمراضذويالصحيالوضعحسب

والمهاجرونالالجئوناخرىفئات

الهشاشة 
كما عرفها المشاركون والمشاركات 

(1ملخص )
(ال احتماالت)هو تعريفك للهشاشة؟ اإلجابة اختيارية وحرة ما: السؤال

184: العدد الجملي لإلجابات
تم تحديد المجموعات التالية بعد جرد جميع االجوبة

الهشاشة 
كما عرفها المشاركون والمشاركات 

(2ملخص )
(ال احتماالت)هو تعريفك للهشاشة؟ اإلجابة اختيارية وحرة ما: السؤال

184: العدد الجملي لإلجابات
تم تحديد المجموعات التالية بعد جرد جميع األجوبة

.المقتطفات منقولة عن األجوبة كما وردت ودون تعديل



ةمستدامغيروناجعةغيرالحاليةاالجتماعيةالحمايةآليات
انها ناجعة ومستدامةن.منهم %5,8بينما اعتبر 

هناك حاجة ملحة إلعادة صياغة مفهوم الحماية االجتماعية
ن.منهم%70,3بغض النظر عن سياق الجائحة بالنسبة لـ 

ن.منهم%27,1باعتبار العواقب االقتصادية واالجتماعية للجائحة بحسب 

اعتبر

يرى

أنوالمشاركاتالمشاركينمن

أنوالمشاركاتالمشاركينمن

 (%7)لدولةاتحددهااقتصاديةمعاييرعلىبناءالهشةالفئاتتستهدفمقارنة بالمقاربة التي
(%23,1)تشاركيةيقةبطرتحديدهايتماقتصاديةمعاييرعلىبناءالهشةالفئاتتستهدفوتلك التي

19ادارة أزمة كوفيد 
مها المشاركون والمشاركات كما قيَّ

(1ملخص )
(ممتازة)5الى ( جداضعيفة)1من سلم ما هو تقييمك لسياسات إدارة األزمة الصحية؟: السؤال

2,4%
عادلةغير عادلة

19,3%
عليها يطغى 
أمنيبعد 

19,4%
عليها يطغى 

اقتصاديبعد 

7%
عليها يطغى 

انساني/ اجتماعي بعد 

واعتبر
أنوالمشاركاتالمشاركينمن

قابلة ئاتللفوعابرةشاملةمقاربةهياالجتماعيةللحمايةاالفضلالمقاربة
الحقوقمنتضبلفقطاقتصاديةمعاييرعلىتقتصرالللمراجعة والتطور 

.أيضاوالحريات

(2ملخص )
:يرجى اختيار الوصف األقرب إلى تقديرك لهذه السياسات مما يلي : السؤال

المقترحةالخياراتبينمنالمناسبالوصفوالمشاركاتالمشاركينمنيجدلم 28,4%



(3ملخص (
:هل توافق على ما يلي : السؤال

ساهمت في توطيد الروابط االجتماعية
ساهمت في توطيد عالقة الدولة بالمجتمع

عمقت االزمة بين الدولة والمجتمع
ساهمت في طرح قضايا جديدة 

أعادت رسم خارطة التفاوتات االجتماعية
أعادت ترتيب أولويات الحركات االجتماعية 

19كوفيد أثر جائحة
على المستوين العام والخاص حسب المشاركين والمشاركات

(1ملخص )
:أن الجائحةين.تعتبرعموما، هل : السؤال

(2ملخص (
:أن الجائحةين.تعتبرهل على الصعيد الشخصي، : السؤال

شكلت نقطة بداية وعيك بالشأن العام
عمقت وعيك بقضايا العدالة االجتماعية

بل لم تضف شيئا إلى ما كنت على دراية به ق
الجائحة

ئاتللفعابرإدارتهاوسوءالمتتاليةاألزماتوقعأنعلىالتأكيدفيالجائحةساهمت
.وضروريةيمةسلنتيجةتفاضليةدونوالحقوقيةالمجتمعيةالمطالبتقاطعوأنوللجهات

نعم ال أدريال 

‘’
‘’


