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مقدمة التقرير
الحماية االجتماعية :عنرص مكون للنموذج التنموي الجديد
زياد عبد الصمد
المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية يغ� الحكومية للتنمية
لعل الدور الرئييس الذي أرادت شبكة املنظامت العربية الدخل ،واالعفاءات الرضيبية ،وأسعار العمالت األجنبية،
غري الحكومية للتنمية أن تلعبه ،هو يف رصد السياسات وأسعار الفوائد ،باالضافة إىل التخفيف من األعباء املرتتبة
العامة ومساءلتها ،السيام يف املجال االقتصادي واالجتامعي .لتوفري الحقوق األساسية للعاملة.
فاألدوار املناطة مبنظامت املجتمع املدين ،تتعدى مجرد كان لهذه التدابري انعكاسات سلبية عىل الحقوق
العمل عىل توفري الخدمات للمحتاجني ،ومتكني الفقراء االقتصادية واالجتامعية والثقافية للمواطنني ،فازدادت
اقتصادياً وقانونياً ،والتنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق الحركات املطلبية التي تطالب باستعادة هذه الحقوق ،ما
هذه األعامل .ال بل فإن املطلوب بات يتعدى ذلك ،خاصة ضاعف التدابري الحكومية القمعية ،التي تسعى إىل منع
مع تراجع دور الدولة الرعايئ ،وتقلّص اإلمكانيات واملوارد أي تغيري سيايس ،وإن كان خيار املواطنني .وبذلك ،وبعد أن
العامة املتوفرة لرعاية املواطنني ،يف مقابل ازدياد الحاجة متت التضحية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
إىل الرعاية ،بفعل التزايد السكاين من جهة ،والتغيري الحاد أخذت منظومة الحقوق السياسية واملدنية بالتقلّص،
يف أمناط املعيشة عىل الصعيدين اإلنتاجي واالستهاليك من فوضعت القيود عىل حرية املعتقد والتعبري عن الرأي،
جهة ثانية.
ومنع الحق يف التجمع وتنظيم التظاهرات واالعتصامات،
ملحة تاريخية

وتشكيل أحزاب سياسية ونقابات عاملية.

منذ العقد السادس من القرن املايض ،اعتمد معظم
الدول العربية توجهاً اقتصادياً ،يقيض بتنفيذ «سياسات
اإلصالح الهيكيل» ،التي تقيض بتقليص دور الدولة ،من
خالل الحد من اإلنفاق العام ،وإطالق آليات اقتصاد
السوق الحرة ،وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة معدالت
النمو االقتصادي .ويعتقد أصحاب هذا التوجه ،أن النمو
االقتصادي يولّد فرص عمل تعود عائداته بالفوائد عىل
املجتمع ككل .وقد عرفت هذه السياسات الحقاً ،أي
يف أواخر الثامنينيات ،بـ{توافق واشنطن} ،نسبة إىل
املؤسسات املالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا ً
دامئاً لها .وأدت هذه التدابري اإلصالحية إىل تقليص دور
الدولة يف تقديم الخدمات العامة ،وتعزيز دور القطاع
الخاص الذي يبتغي الربح من خالل االستثامرات .ولتشجيع
االستثامرات ،اتخذت جملة من التدابري التي تخفف
األعباء عىل الرشكات املستثمرة ،كالرضائب املبارشة عىل

ضاعفت هذه األوضاع من األدوار التي تلعبها منظامت
املجتمع املدين الناشئة يف الدول النامية ،التي قامت
يف األساس عىل هامش الحكومات ،التي باتت تتلكأ يف
توفري الخدمات ،بهدف استكاملها أو إستبدالها .فتحولت
املنظامت غري الحكومية من مجرد مبادرات أهلية تطوعية،
وغالبيتها خريية ،إىل وسيط يقوم بتوفري الخدمات األساسية
للمواطنني ،ضحايا سياسات اإلصالح الهيكيل .وهؤالء هم
عملياً األشخاص األكرث حاجة للمساعدة.
ومع تراكم الحاجات وتوسع قاعدة املهمشني نتيجة متركز
الرثوات وتعطيل آليات إعادة توزيعها ،ويف ظل غياب
األحزاب والتيارات السياسية والحركات املطلبية العاملية
املعارضة نتيجة سياسات القمع ،وجدت منظامت املجتمع
املدين نفسها تتصدى للمهام التي فرضها هذا الواقع.
فشهدت تحوالً يف دورها ،من رشيك يف تقديم الخدمات
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وامتصاص نقمة املحتاجني واملهمشني حرصاً عىل االستقرار
االجتامعي والسلم االهيل ،إىل عاملٍ للضغط والتأثري
يف السياسات العامة ،السيام يف مجال املطالبة والرتويج
لوضع أسس الحكم الرشيد ،والضغط من أجل اعتامد
السياسات العامة املالمئة الحتياجات املواطنني .إن هذا
االنتقال التدريجي يف الدور ،مل يستهدف فقط ص ّناع القرار
يف الدول النامية ،إمنا أخذ ينمو ليطال املؤسسات املالية ترافق ذلك مع اندالع الثورات الشعبية العربية املطالبة
الدولية ،والدول التي متلك القرار الفعيل فيها والقادرة بالعدالة والحرية والعيش بكرامة ،فازدادت قناعة الشبكة
عىل التأثري يف قراراتها.
برضورة التأكيد عىل دور املجتمع املدين ،يف الدفاع عن
وساهمت املسارات الدولية التي أطلقتها األمم املتحدة الحقوق االقتصادية واالجتامعية وصياغة السياسات
حول التنمية البرشية ،بدءا ً بق ّمة األرض (ريو دي جينريو املالمئة .وليك يتحقق ذلك ،كان ال بد من العمل عىل تطوير
 )1992وصوالً إىل قمة األلفية (جنيف  ،)2000يف خلق املفاهيم التنموية الحديثة ،والتي تقوم عىل أساس النهج
فسحة للمجتمع املدين ،ملواكبة املسارات الحكومية الحقوقي ،أي املقاربة الشاملة وغري املجتزأةن باإلضافة إىل
ومراقبتها ،والسعي إىل التأثري فيها .ومع انتشار ظاهرة االلتزام بإنفاذ الحقوق األساسية للمواطنني.
العوملة وتعاظم دور العامل الدويل يف التأثري بالسياسات وكان التقرير األول أواخر عام  ،2012الذي حلل واقع الحق
الوطنية ،ازداد اهتامم املجتمع املدين يف مواكبة املسارات يف العمل والحق يف التعليم كحقني مرتابطني برزا كأولوية
الدولية .فنشأت الشبكات الدولية يف مختلف االختصاصات بالنسبة للمنطقة خاصة بالنسبة للشباب .وجاء يف خالصة
واملجاالت ،ومن بني هذه الشبكات ،تلك التي تقوم بأعامل هذا التقرير «أن عىل الدول العربية أن تعتمد املقاربة
رصد السياسات العامة يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية التنموية الجديدة ،حيث تلعب الدولة دورا ً أساسياً وفاعالً
والبيئية ،والتي من شأنها أن تؤدي إىل انتهاك الحقوق يف اعتامد الخيارات االقتصادية ،ورسم التوجهات العامة
األساسية للمواطنني.
وصيانة حقوق املواطنني .املقاربة التنموية التي تقوم عىل
ساهمت املنظامت العربية يف الراصد االجتامعي ،من
خالل تقارير الرصد السنوية للسياسات االجتامعية ،السيام
يف مجايل الفقر واملساواة بني الجنسني .كام ساهمت من
خالله ،وبتنسيق من الشبكة ،يف املؤمترات واملنتديات
الدولية ،وراكمت يف هذا املجال التجربة ،إىل أن أطلقت
الراصد االجتامعي العريب يف مطلع العام .2010

فكان «الراصد االجتامعي» ،حيث نشأت للمرة األوىل آلية
لرصد السياسات ،باالستناد إىل معايري حقوق اإلنسان ،بدالً
من أن يقترص دورها عىل رصد االنتهاكات وتوثيقها ،حال
املنظامت الحقوقية التي لعبت دورا ً كبريا ً ورائدا ً يف مجالها
ويف وقتها .يف هذه املرحلة التاريخية ،نشأت «شبكة
املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية» ،كإطار يجمع
املنظامت الحقوقية والتنموية والنسائية والبيئية ،لتعزيز
املشاركة العربية يف املحافل الدولية املعنية باملسارات
التنموية ،ولتنمية القدرات املدنية يف مواجهة السياسات
الوطنية والحكومات التي تسعى إىل املزيد من التمركز،
والدفاع عن مصالح فئة معينة مستفيدة من التحوالت،
وهي الفئة القادرة عىل التأثري يف السياسات العامة وحامية
مصالحها.

أساس التحول من االقتصاد الريعي والخدمي إىل االقتصاد
املنتج واملوجه أساساً إىل السوق املحيل واإلقليمي ،بدلً من
أن يكون موجهاً إىل التصدير .باإلضافة إىل اعتامد سياسات
وبرامج إلعادة توزيع الدخل ،مبا يساهم يف تحقيق العدالة
االجتامعية للمواطنني».

وعمالً بهذه الخالصة ،عملت الشبكة عىل تطوير قدراتها
البحثية ،وتوجهت نحو العنارص املكونة للمنهج التنموي
املقرتح ،السيام سياسات االستثامر وعالقته باإلنتاج
والتصنيع ،وسياسات التوزيع من خالل األنظمة الرضيبية،
وسياسات الدعم يف برامج الحكومات ،والرشاكة بني
القطاعني والعام والخاص.
7

التقرير الثاين للراصد العريب للحقوق االقتصادية التقرير أوراقاً بحثية وتحليلية من خرباء يف املنطقة
واالجتامعية
ومساهامت من خارجها.
ويف السياق نفسه ،يأيت التقرير الثاين هذا ،للراصد العريب
للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،استكامالً لهذا الجهد،
ليتناول موضوعاً من أكرث املواضيع حساسية ،أال وهو أنظمة
الحامية االجتامعية ،بوصفها حقاً من حقوق اإلنسان،
وأداة من أدوات إعادة التوزيع ،تساهم يف تحقيق قدر
من العدالة االجتامعية واألمن االجتامعي.

والجديد ،هو الفقرة العلمية التي تتضمن مؤرشات لقياس
الحامية االجتامعية ،وهذه املؤرشات ستساعد يف العودة
إىل التقرير من أجل قياس التقدم املحرز ،وتقييم أثر
الجهود التي تبذلها منظامت املجتمع املدين ،من أجل
تطوير سياسات الحامية االجتامعية يف الطريق الطويل
واملعقد ،للوصول إىل العدالة االجتامعية.

بني دفتي هذا التقرير 13 ،تقريرا ً وطنياً ،أنجزت بفضل فالشكر الالمحدود ،إىل كل من ساهم يف إعداد هذا
جهود مشكورة لخرباء ملتزمني بالدفاع عن حقوق التقرير ،كتاب ًة أو قراء ًة أو تعليقاً أو مناقش ًة أو تعقيباً أو
اإلنسان ،وأعدت مبنهجية تشاركية ساهم يف نقاشها رشكاء تصويباً.
ومناضلون ،وأعاد قراءتها خرباء وناشطون ،كام يتضمن

تمهيد
حاسبوا أ
القوياء
روبرتو بيسيو
منسق الأمانة العامة لـ“الراصد االجتماعي”
خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،استُ ِ
خدمت
«التنمية» كثريا ً كمرادف لـ«النمو االقتصادي» .ولو منت
بلدان العامل الثالث برسعة كافية كانت ستلحق بالعامل
الصناعي وكان كل يشء آخر (من الرتبية إىل املساواة بني
الجنسني) سيحدث كنتيجة .ويف  ،1990أُ ِ
دخل مفهوم
التنمية البرشية ليضع الناس ،ال «االقتصاد» املجرد ،يف
املركز ،فركّز عىل سياسات الصحة والرتبية املستهدفة
لبناء «رأس مال برشي» .ورسعان ما أصبحت «التنمية
املستدامة» محور توافق دويل جديد ،استنادا ً إىل «أسس
ثالثة» هي االقتصاد واملجتمع والبيئة.

يحمل هذا التقرير املتعلق باملجتمع املدين العريب رسائل
مهمة كثرية .وتشمل هذه الرسائل استنتاجاً قوياً جدا ً
هو ضمني لكن ميكن أن يُق َرأ من بني السطور ،ومفاده
بأن املجتمعات املدنية العربية ومنظامتها ليست مرحلة
وستنتهي بل قوة حيوية تحتاج إىل االعرتاف بها ،واحرتامها
بحد ذاتها ،واإلقرار بها لدورها يف الحوكمة.
لطاملا تجوهلت الطموحات الدميقراطية للمواطنني
العرب ،ليس فقط من حكوماتهم بل كذلك من املؤسسات
التنموية الرئيسية .ففي  ،2010وضع كل من تصنيفني
رئيسيني من التصنيفات املرتبطة بالتنمية واملخصصة
للبلدان ،وهام مؤرش القيام باألعامل الخاص بالبنك
الدويل ومؤرش التنمية البرشية الخاص بالربنامج اإلمنايئ
لألمم املتحدة ،مرص وتونس يف مصاف أنجح البلدان يف
املنطقة .ويف العام نفسهّ ،بي «الربيع العريب» يف شكل
دراماتييك أن السياسات ومؤرشات الرفاهية املقاسة من
هذين املؤرشين مل تكن اله ّم األبرز للمواطنني أنفسهم
الذين من املفرتض أن يستفيدوا من التنمية .فحقوقهم
وآمالهم مل تُقَس ومل ت ُؤ َخذ يف االعتبار .ومن خالل رفع
الصوت والنزول إىل الشارع ،ض ِمن املجتمع املدين العريب
أنه لن يُتجا َهل مجددا ً .ومثة  13مساهمة وطنية يف هذا
التقرير ،كل منها نتاج لبحوث ومتابعة وبناء لتحالفات.
وتعب املساهامت الوطنية هذه ،التي جمعتها شبكة
ّ
املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية ( ،)ANNDعن
هواجس مختلفة ،وهي إذ ت ُستك َمل مبراجعات إقليمية،
تق ّدم رؤية فريدة إىل النقاش العاملي الحايل حول جدول
أعامل تنموي جديد.
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وبرز «جدول األعامل  »21من قمة األرض يف ريو
( ،)1992وقمة القاهرة للسكان والتنمية ( ،)1994والقمة
االجتامعية ( ،)1995ومؤمتر بكني حول املرأة ( 1995أيضاً)،
وقمة مونتريي للتمويل من أجل التنمية ( ،)2002ولقاءات
عاملية عىل أعىل املستويات ،ليشكل جدول أعامل طموح
ألزم البلدان كلها ،من األكرث تصنيعاً إىل األقل تنمية ،بالقيام
بدورها وفق مبدأ «املسؤوليات املشرتكة لكن املتباينة».
و ُح ِص جدول األعامل الطموح هذا يف أهداف التنمية
لأللفية بالهاجس األكرث إلحاحاً املتعلق بـ»أفقر الفقراء».
وفيام اتسمت هذه األولوية بأنها مربرة أخالقياً ،أبعدت
إىل حد كبري من اهتاممات التفكري واملؤسسات التنموية
ما يُس َّمى «البلدان املتوسطة املدخول» التي كانت ل ّبت
بالفعل معظم أهداف التنمية لأللفية .وواجهت البلدان
العالية املدخول تحدياً واحدا ً فقط يتعلق مبسؤولياتها
كبلدان مانحة أو ممكِّنة ،ليس عىل صعيد الغنب االجتامعي
أو االختالل البيئي داخل حدودها.
9

وكانت النتيجة أن زيادة دراماتيكية يف التفاوتات حصلت محل القضاء املحيل وتخلق يف شكل ما قانونها الخاص
حول العامل يف البلدان الفقرية والغنية عىل حد سواء يف من طريق التغايض عن معايري حقوق اإلنسان واملعايري
العقود الثالثة املاضية ومل يالحظها أحد تقريباً .مجددا ً ،البيئية ،حتى تلك املقرة كمعاهدات دولية.
كان الناس الذين نزلوا إىل الشارع هم من أعاد مسألة ومل يُخلَق أي واجب عىل الرشكات للتعويض عن هذا
التفاوتات إىل جدول األعامل ،فاحتلوا سلمياً الفضاءات التوسيع لحقوقها ،وقد يكون هذا حقاً من أسباب بروز
العامة والصفحات األوىل لوسائل اإلعالم يف حركة استعادت الحصة غري املتناسبة التي ميلكها رأس املال يف الحصول عىل
صوت الـ« 99باملئة» ،أي األغلبية الساحقة لسكان العامل منافع النمو والتقليص املتامثل لحصة العاملة من هذه
التي متلك حصة أقل من الرثوة واملدخول العامليني فيام املنافع الذي يحصل يف معظم البلدان ،الغنية والفقرية.
الواحد باملئة األعلون يزدادون غنى كل سنة.
وعىل عكس هذا االتجاه العاملي ،تعمد أغلبية البلدان يف
وفيام نقرتب من  ،2015التاريخ الهدف ملعظم أهداف أمريكا الالتينية ،املنطقة األكرث تفاوتاً يف العامل ،إىل تقليص
التنمية لأللفية ،يناقش الخرباء ما إذا كان الطموح املتدين التفاوتات من خالل سياسات اجتامعية فاعلة :تحويالت
جدا ً ،املتمثل بالحد من نسبة الفقر املدقع بواقع النصف نقدية إىل الفقراء ،دعم للتعليم العام ،توسيع للضامن
خالل  25سنة ،تحقق أم ال .ويف الوقت نفسه ،ازداد الصحي ،أمن اجتامعي للفئات األكرث هشاشة (العامل
متوسط املدخول العاملي أكرث من الضعفني فيام ازدادت الريفيون والعامل املنزليون) .وعىل خالف توقعات
التجارة خمسة أضعاف .ويكشف العدد املتزايد ألصحاب التقليدية االقتصادية ،وبدالً من إخافة املستثمرين
املليارات حول العامل ،وكثريون منهم يف بلدان نامية ،الخطر وإخراجهم ،تعايشت هذه السياسات ورمبا حفزت حتى
األخالقي يف شكل صارخ ،فثمة أقلية صغرية تجني منافع االستثامر األجنبي املبارش والنمو االقتصادي .فالخدمات
تسدد مثنها األغلبية.
االجتامعية والحامية االجتامعية الشاملة هي أفضل حافز
والتفاوتات القصوى هي نتيجة لسلسلة من القرارات اقتصادي.
السياسية عىل املستويات العاملية والوطنية التي خفّضت وهي أيضاً من حقوق اإلنسان ،معرتف بها يف شكل واف
الرضائب عىل رأس املال ،وقلصت املعايري االجتامعية يف املادة  22من اإلعالن العاملي« :لكل شخص بصفته
وحررت التنظيامت الخاصة بالتجارة واالستثامر والتشغيل عضوا ً يف املجتمع ،الحق يف الضامنة االجتامعية ،ويف أن
وحركة رأس املال .فأكرث من ألفي اتفاقية تجارية ت ُحقَّق بوساطة املجهود القومي والتعاون الدويل ومبا
واستثامرية ،ثنائية وإقليميةُ ،وقِّعت خالل العقود القليلة يتفق ونظم كل دولة ومواردها ،الحقوق االقتصادية
املاضية ،خلقت حقوقاً جديدة للرشكات العابرة للقوميات ،واالجتامعية والرتبوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو
تشمل حقوقاً ال ميلكها البرش :لقد نالت الرشكات الحق الحر لشخصيته”.
باالستقرار يف أي مكان ترغب فيه ،وبجلب أي موظفني تقرر
أنها تحتاجهم ،ومسموح لها بإعادة أرباحها إىل موطنها واستُ ِغلّت عبارة «مبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها”
من دون أي قيود ،بل ومبقاضاة الحكومات طلباً ألرباح إذ اعتُ ِبت مصدرا ً لعذر للدول لكيال تفي بالتزاماتها إزاء
ضاعت بسبب سياسات مقررة محلياً ،ليس عرب املحاكم الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية ألن هذه الدول
املحلية بل عرب مجالس تحكيم دولية مصممة للدفاع عن ال متلك ما يكفي من املوارد املتوافرة .وهذا يعني عملياً
مصالح األعامل وال تتوافر فيها حقوق اإلنسان بالرضورة .أن أولويات أخرى ،من النفقات العسكرية إىل حامية
عتب املركز الدويل لتسوية منازعات االستثامر ( ،)ICSIDامتيازات البعض ،تربز إىل املقدمة.
ويُ َ
الذي يستضيفه البنك الدويل ،محكمة غري شفافة تحل وتتعلق نسبة اإلنفاق العام املخصص للمسؤوليات
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الحكومية املختلفة والنسبة املئوية من موارد املواطنني
الواجب عليهم املساهمة بها يف النفع العام ،بقرارات
سياسية وال ميكن تحديدها من الخرباء أو مبعادالت
رياضية .وحني ميلك الرأي العام وصوالً إىل صنع القرار
واملعلومات املتعلقة بتطبيق القرارات ،تتحسن نوعية
السياسات.

وهم أحياناً كثرية مقرضوه يف الوقت ذاته ،إضافة إىل البنك
الدويل وصندوق النقد واملصارف التنموية اإلقليمية ،هذا
يُس َّمى «محاسبة متبادلة»! ويقول «الراصد االجتامعي»
نام باستجواب
إن هذا ليس املوقع األمثل الذي يسمح لبلد ٍ
دائنيه عن وفائهم بالتزام الـ 0.7باملئة ،أو بسؤال صندوق
النقد عن الزيادة املوعودة غري املطبقة يف القوة التصويتية
الخاصة بالبلدان األفريقية.

األقوياء”.

ويف  ،2012أسست قمة «ريو  »20 +حول التنمية
املستدامة ،املنتدى السيايس الرفيع املستوى يف األمم
املتحدة ليكون موقعاً للمراجعة الدولية لاللتزامات املقرة
من الحكومات .وليحصل هذا ،يحتاج املنتدى إىل مساعدة
مناسبة من أمانة عامة قوية ،وأن يُبلَغ معلومات يف شكل
حض له من رئاسة أو ترويكا فاعلة تق ّدم
مناسب ،وأن يُ َّ
استمرارية وقيادة.

لهذا قال األمني العام لألمم املتحدة بان يك – مون يف
خطاب أمام الجمعية العامة للمنظمة يف  1أيار  ،2014إن ويف الواقع كثريا ً ما يالحظ أعضاؤنا أن املحاسبة أمام
«املحاسبة رضورية لتقييم التقدم وتحقيق النتائج».
املواطنني مؤجلة يف األغلب أو مق َّوضة بسبب هذه
وخالل النقاش نفسه ،أضاف “الراصد االجتامعي” أن املحاسبة أمام األقوياء الجارية يف أشكال تضعف دور
“املحاسبة ال تكون ذات معنى إال إن أمكنت محاسبة الربملانات وتق ِّوض املؤسسات الدميقراطية.
ملك األرايض ،والرائد قائد الرشطة يف مجتمع
واألقوياء هم ّ
ريفي بعيد .ويف العامل ككل ،األقوياء هم البلدان الكبرية،
واملؤسسات الحكومية الدولية (خصوصاً تلك املتعاملة
مع التجارة واملوارد املالية) ،والرشكات العابرة للقوميات،
وحتى بعض املؤسسات الكبرية واملنظامت الدولية غري
الحكومية ذات املوازنات املقدرة باملليارات من الدوالرات.

وبعد تفويض «ريو  »20 +عن العاملية ،عىل الحكومات
واملنظامت املتعددة األطراف أن تخضع للمحاسبة.
فالرشاكة العاملية حول التنمية ،املوصوفة يف الهدف الثامن
من أهداف التنمية لأللفية ،ال تفتقر فقط إىل جدول زمني
بل كذلك إىل آلية مناسبة للمحاسبة .وال عجب أنها مل
ت ُط َّبق .وعىل أي جدول أعامل للتنمية أن يكون محددا ً يف
ما يتعلق بوسائل التطبيق وكذلك حول املنتدى املخصص
للمراجعة وآلية املتابعة واملحاسبة ،والذي ميكن أن
يكون املنتدى السيايس الرفيع املستوى بعد تعزيزه كام
ذُكر أعاله ،فتُل َزم الوكاالت املتعددة األطراف ،ومؤسسات
«بريتون وودز» ،وأي رشكة أو «رشاكة» ترغب يف استخدام
اسم األمم املتحدة أو شعارها أو علمها باإلبالغ إليه.

وبالنسبة للمواطنني حول العامل ،فإن حكوماتهم الوطنية
هي املؤسسات الرئيسية التي يخاطبونها حني يحاولون
تحسني وضعهم أو تصويب حاالت غنب.

وكثريا ً ما وجدت التحالفات الوطنية لـ»الراصد االجتامعي»
أيضاً أن أي بلد ،كلام ص ُغر حجمه وازداد فقره أو هشاشته،
تع ّرض عملياً ملساءلة أكرب من الالعبني األجانب .فالبلدان
كلها تخضع لواجب إبالغ نظرائها عن احرتامها اللتزاماتها
القانونية يف شأن حقوق اإلنسان وفق املراجعة الدورية
الشاملة ملجلس حقوق اإلنسان .وهذه قفزة نوعية إىل
األمام .لكن البلدان النامية عليها أن تبلغ عن احرتامها
اللتزاماتها يف شأن عضوية منظمة التجارة العاملية ،ويرشف
عليها صندوق النقد الدويل ،حتى ولو مل تكن مدينة ،وهي
ال تتحقق املحاسبة من دون شفافية ووصول إىل املعلومات،
تبلغ كالً من مانحيها الثنائيني فردياً وكذلك جامعياً.
فالرشكات يجب أن تبلغ عن حساباتها يف كل بلد عىل حدة،
حني يجلس بلد ٍّ
متلق إىل طاولة مع مانحيه الـ 12أو الـ ،15وعىل البلدان أن تحتفظ بسجالت عامة بأسامء ماليك
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الرشكات ،إىل جانب تقدميات معلوماتية أساسية أخرى.
وعموماً يجب أن ميلك املواطنون وصوالً ،ال إىل املعلومات
املتعلقة بالرشكات فقط بل كذلك إىل الوثائق الحكومية
كلها ،إىل جانب وثائق املنظامت املتعددة األطراف .ويجب
خصوصاً اعتبار رسية عمل مجالس التحكيم يف النزاعات
بني املستثمرين والدول ،مخالفة للمحاسبة األساسية
ومبادئ حقوق اإلنسان .ويجب اعتبار الرسية املرصفية
التي تق ّوض قدرة البلدان عىل فرض رضائب عىل مواطنيها
والرشكات العاملة يف أراضيها ،عقبة رئيسية أمام إحقاق
حقوق اإلنسان وأهداف التنمية.

قبل سبعة قرون ،استنتج الفيلسوف العريب ابن خلدون،
والد علم االجتامع الحديث ،يف املقدمة التي وضعها ،ما
ييل“ :فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم مخرب للعمران
وأن عائدة الخراب يف العمران عىل الدولة بالفساد
واالنتقاض” .هي رسالة قدمية يجددها املجتمع املدين
العريب يف هذا التقرير االستثنايئ بالقول :من دون متابعة
ومحاسبة فاعلتني لألقوياء ،لن يكون مثة جدول أعامل
للتنمية وسيفقد النظام املتعدد األطراف رشعيته.

ورقة «منظمة العمل الدولية» المرجعية ف ي� صدد الحماية االجتماعية

(سبتم�) 2014
يب�وت 29 ،أيلول
ب

بخست األزمة االقتصادية واملالية العاملية التي تف َّجرت يف
العام  2008قيمة الحامية االجتامعية لجهة توفري تأمني
الدخل للفقراء املع َّرضني ،وصون التامسك االجتامعي خالل
الفرتات التي استغرقتها ،األمر الذي ُع ِّزز يف املنطقة العربية
يف أعقاب االنتفاضات الشعبية .وقد اعتمد معظم البلدان
العربية إجراءات للحامية االجتامعية أو هي عمدت إىل
توسيعها منذ عام  ،2010مبا يف ذلك البلدان التي مل يب ُد
أنها تأثرت بالثورات املندلعة.

وينبغي أن يُشكَّل الجيل الجديد ملبادرات الحامية
أساسا لتطوير نظام شامل يقوم عىل الرشوط
االجتامعية ً
والحقوق القانونية ،وليس عىل املقاربة الرفاهية التي
يوفرها «العقد االجتامعي» القديم .والحقيقة أ َّن نظم
الحامية االجتامعية املعتمدة يف معظم البلدان العربية
تقوم عىل ربط جزء من الحامية االجتامعية لعاملة القطاع
ناجم عنها ،يكمن
العام ،بحيث ُرصد تأث ٌري غري مرغوب ً
يف البطالة املرتفعة يف أوساط الشباب ،والس َّيام األكرث
تعل ًُّم منهم ،وهم غال ًبا يُص َّنفون ــ جزئ ًّيا عىل األقل ــ
بدل من
باعتبارهم باحثني عن وظيفة يف القطاع العامً ،
القبول بعمل يف القطاع الخاص ،وذلك بسبب الفروقات
بني القطاعني من حيث األجور وتقدميات العمل والضامن
االجتامعي (حامية وضامنًا) .إذن ،يجب َّأل يُنظر إىل
مستقل عن سياسات
ًّ
رصا
الحامية االجتامعية بوصفها عن ً
العاملة .وإ َّن أهمية متاسك السياسة وانسجامها بني
الحامية االجتامعية وبني سياسات السوق الناشطة وخلق
وخصوصا عندما
فرص العمل ،أمر ال خالف فيه أو عليه،
ً
يجب تُح َّمل مسؤولية خلق فرص العمل أكرث للقطاع
الخاص .فهذه السياسات يجب أن تُعا َمل بكونها مك ِّونًا
غري منفصم ،بل هو مرتابط ومتشارك من حيث داعميته،
باإلضافة إىل مك ِّونات العمل الالئق األخرى.

ويف الوقت الراهن ،يحظى نظام الحامية االجتامعية
جيد الوظائفية باالعرتاف عىل الصعيد العاملي .فعندما
يُص َّمم النظام املذكور عىل نحو سليم ،تنطوي الحامية
االجتامعية عىل آلية استقرار تلقائية تبدأ بالعمل أثناء
فرتات الركود واألزمات .كام يحفظ النظام هذا التنمية
سهم يف تحقيق املكاسب الناجمة
البرشية ويع ِّززهاُ ،م ً
عن اإلنتاجية يف االقتصاد ،ومع ِّززًا رفاهية املواطنني.
ولعل األهم أنه ميكن للحامية االجتامعية بالتوازي مع
َّ
الحوار االجتامعي ،أن ت ُسهم يف تحقيق السلم الصناعي
يف سوق العمل ،وأن تساعد عىل منع حدوث االضطراب
االجتامعي ،من خالل متكني الجامعات املع َّرضة الهشَّ ة ــ
أطفال
سواء أكانت جامعات عاطلني عن العمل أم نساء أم ً
أم ع َّج ًزا ــ إذا ما ُد ِّعمت بإجراءات حامئية اجتامعية أوسع
وصول إىل الخدمات الحيوية وأن
ً
نطاقًا؛ بحيث يُعطون
يكون لهم صوتٌ يع ِّززون من خالله الكرامة والعدالة
االجتامعية .فالبلدان التي تتمتَّع بنظم حامية اجتامعية
قوية وعادلة تحظى بآلية ضمنية قيِّمة تؤول إىل إشاعة
االستقرار يف اقتصادياتها.
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لقد باتت مسألة تعديل الحامية االجتامعية يف املنطقة
العربية واضحة منذ تسعينيات القرن املايض .فتزايد
فضل عن األعباء املالية
اإلنفاق عىل الحامية االجتامعية ــ ً
للعاملة العامة الضخمة ــ أ َّدى مبعظم البلدان إىل تب ِّنيها
ٍ
إصالحات تؤول إىل إعطاء دور أكرب للقطاع الخاص .وقد
أدخلت تغيريات إضافية بعد أزمة عام  2008املالية العاملية
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وبعد التطورات التي حدثت مؤ َّخ ًرا بعد عام .2010

فرتة ما بعد عام  2010خضو ًعا للضغوط السياسية .ويف
ظل ظروف كهذه ،فإ َّن مثَّة القليل ج ًّدا من الوقت للتفكري
بعقالنية ولرتتيب األولويات .وقد بدأ الوضع يصبح أكرث
تح ِّديًا يف غمرة غياب البيانات االقتصادية-االجتامعية
الجيدة ،ذلك أنَّه تنعدم املعلومات املتعلقة بخصائص
الربامج والنتائج ،فيام يبدو الحوار االجتامعي ضعيفًا.

ويبقى نظام الحامية االجتامعية يف املنطقة العربية
محتا ًجا إىل إصالحات اسرتاتيجية ،أل َّن اإلصالحات السابقة
كانت تحركها اعتبارات موازناتية بصورة رئيسية ،بحيث
أخفقت إىل ح ٍّد بعيد يف تحقيق آمال املواطنني العرب.
وحينام تبتعد البلدان من التقدميات املحددة يف تعيني
مخطَّطات اإلسهام يف مجال التقاعد وتعاظم دور القطاع
الخاص واألسواق املالية فيه ،تزداد املخاطر الناجمة عن
أداء األسواق املالية املتفاوت عىل األفراد ،بدلً من التشارك
بها وإطفائها عىل املستوى املجتمعي ،وقيام الدولة بدور
الضامن األكرب .وهكذا ،فإ َّن املشكالت البنيوية املزمنة
يف الحامية االجتامعية مل تُعالَج إال جزئ ًّيا ،إذ اقترص
التص ِّدي لها عىل بضعة بلدان عربية متكَّنت من إجراء
إصالحات جوهرية عىل مجال الحامية االجتامعية ،مركِّز ًة
عىل توسيع نطاق تغطيتها االجتامعية وإعادة النظر يف
الترشيعات الراعية للتقاعد .وعىل سبيل املثال ،فقد ركَّزت
اإلصالحات التقاعدية عىل عملية الكلفة من خالل تعديل
س ِّن التقاعد وإعادة النظر يف معادالت التقدميات وموازاة
رشوط الجدارة ومستويات التقدميات يف ما بني مخطَّطات
القطاعني العام والخاص.

وأمل باملستقبل ،يجب َّأل تأخذ اإلصالحات القادمة
ً
مببادرات متفرقة مشتَّتة فتنفِّذها ،بل أن تكون جز ًءا من
عقد اجتامعي جديد ناجم عن عمليات حوار اجتامعي
جامعة تشمل كل الفئات االجتامعية .أ َّما انسجام السياسة
فهو أمر حاسم األهمية لضامن تأثري كامل يتجاوز تلك
التأثريات التي تخلفها السياسات االقتصادية االجتامعية
الفردية ،كسياسات سوق العمل واسرتاتيجيات خفض
الفقر .إ َّن هذا هو املفتاح الرئييس :بناء نظام حامية
اجتامعية وطنية متامسكة يحتضنه إطار عمل سياسة
اقتصادية اجتامعية تقدمية أوسع نطاقًا.
ويجب أن تُبنى نظم الحامية االجتامعية الشاملة عىل
أرضيات حامية اجتامعية وطنية تؤ ِّمن إطا َر عملٍ متكينيًّا
فضل عن التص ِّدي لالمساواة القامئة .فهي،
لخفض الفقرً ،
أي النظم ،عنارص رئيسية للسياسات الوطنية لتعزيز
التنمية البرشية واالستقرار السيايس والنمو الشَّ ُمويل .وقد
جرى تب ِّني مفهوم «أرضية الحامية االجتامعية» يف عام
 2009من قبل «مجلس تنفيذيي األمم املتحدة ()CEB
بوصفه واحدة من مبادرات مشرتكة تسع يف ردة فعلٍ
حيال األزمة االقتصادية واملالية العاملية .وقد ح َّولت وثاقة
صلة الحامية االجتامعية املستمرة ــ باعتبارها حقًّا ووسيل ًة
لضامن تنمية طويلة األمد ــ «أرضية الحامية االجتامعية»
( )SPFنفسها إىل مقاربة سياسية وثيقة الصلة بدورها.
فـ»توصية أرض َّية الحامية االجتامعية( 2012 ،رقم »)202
الصادرة عن «منظمة العمل الدولية» تؤمن إرشا ًدا عمليًّا
لوضع أرض َّيات الحامية االجتامعية الوطنية ولبناء نظمها
الشاملة .فهي تعكس توافق الحكومات وأرباب العمل
ومنظامت العامل من  185بل ًدا عىل توسيع نطاق الحامية
االجتامعية عىل كل مستويات التنمية.

إ َّن تلزيم بعض مسؤوليات الدولة التقليدية للقطاع الخاص
قتص فقط
يحتاج إىل التنفيذ وفق معايري اجتامعيةَّ ،
وأل يُ َ
مثل ،ال يُعتق الدولة من مسؤوليتها
عىل املعايري املاليةً .
يف تأمني الرعاية الصحية الشاملة ،إعطاء القطاع الخاص
دو ًرا أكرب يف الخدمات الصحية .ويف حني أنه من الصحيح
أن إعانات الدعم الغذائية مل تكن ت ًستخ َد ُم غالبًا عىل
نحو سليمَّ ،إل أ َّن إلغاءها يجب أن يرتافق مع إجراءات
تعويضية للفقراء وكذلك للجامعات املع َّرضة «القريبة من
الفقر».
لقد أ َّدت األزمة املالية العاملية يف عام  2008إىل تب ّن ِي
بعض إجراءات الحامية االجتامعية أو توسيع نطاقها عىل
أساس تفاعيل ،وليس باعتبارها جز ًءا من رؤية واضحة
رسع يف اعتامد اإلجراءات خالل
بعيدة املدى .كام جرى الت ُّ
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املؤسس َّية التي تتناسب
هذا ،وتتألف أرضية ف َّعالة أساسية للحامية االجتامعية من التع ُّدديَّة :املرونة يف خيارات ال ُبنى َّ
مجموعة ح ٍّد أدىن من ضامنات الحامية االجتامعية التي وتحقيق هدف التغطية الشاملة وأهمية مشاركة صاحب
ترمي إىل وضع يكون فيه ما يأيت:
الشأن املعني يف الحاكمية.
أن يحظى جميع املقيمني بحامية مالية ليتمكنوا من تركيز عىل النتائج :يجب تقويم التقدم املحقَّق عىل أساس
الحصول عىل مجموعة مح َّددة وطن ًّيا من خدمات الرعاية النتائج ،وليس عىل أساس العمليات والطرائق (املناهج).
الصحية األساسية ،وبالتايل الوصول إليها ،يف نطاق ما يجب أن ت ُبنى أرضيَّات الحامية االجتامعية الوطنية
تعتربه الدولة من مسؤولياتها العامة لضامن مالءمة النظم يف البلدان العربية عىل مراجعة شاملة لنظم الحامية
املتعددة (عادةً) ذات الصلة ومتويلها وأدائها؛
وصول
ً
االجتامعية الراهنة ،وقدراتها وأداءاتها اإلدارية،

أن يتمتع جميع األطفال بضامن دخل ،أقلُّه عىل مستوى
خط الفقر املح َّدد وطنيًّا ،من خالل تقدميات العائلة/
الطفل ترمي إىل تسهيل تقويم التغذية والتعليم والرعاية؛

إىل صياغة التوصيات باإلصالحات الواجبة .ومن الجيل
أ َّن أرضية حامية اجتامعية ما يجب أن تأخذ يف اعتبارها
مع ِّوقات املوارد ..فام يُحتاج إليه فسح ٌة مالية لتعزيز
املوسعة بهدف بناء أرض َّيات
نظم الحامية االجتامعية َّ
ف َّعالة للحامية االجتامعية .وقد اختطَّت دراسات متع ِّددة
وضعتها «منظمة العمل الدولية» تتعلق بتكاليف تنفيذ
رزمة أساسية للحامية االجتامعية ،بحيث ب َّينت إمكانية
التنفيذ حتى يف بلدان متدنِّية الدخل.

وجوب أن يتمتع كل من هو عضو يف مجموعة العمر
النشط م َّمن ال يستطيع تحقيق دخل ٍ
كاف يف أسواق
العمل بضامن دخل ح ٍّد أدىن ،وذلك من خالل مساعدة
اجتامعية أو من خالل مخطَّطات التحويل االجتامعي
(كمخطَّطات تحويل الدخل للنساء أثناء أسابيع حمله َّن
األخرية واألسابيع التي تيل الوضع) ،أو من خالل مخطَّطات
وتؤش تحاليل إقليمية حديثة إىل أنَّه مثَّة فسحة مالية
ِّ
ضامن العاملة؛
كافية يف البلدان غري األعضاء يف «مجلس التعاون الخليجي»
بعض مرون ٍة إنفاقية يف هذا املجال .وتفيد نتائج هذه
أن يتمتع جميع املقيمني ذوي األعامر املتقدمة أو ذوي توفر َ
االحتياجات الخاصة بضامن دخل ،أقلُّه عىل مستوى الدراسات التحليلية أن املستويات الراهنة لإلنفاق عىل
خط الفقر املحدد وطنيا ،وذلك من خالل التقاعد للفئة الحامية االجتامعية الذي يستفيد منه جم ٌع قليل ميكنه
َّ
ًّ
خصص للحصول عىل مردود أكرب يف مجال االستثامر
أن يُ َّ
املذكورة.
االجتامعي .وهكذا ،يجب أن يُنظر إىل الحامية االجتامعية
أي شكلٍ آخر من أشكال
ميكن تحقيق ضامنات الحامية االجتامعية األساسية هذه بالطريقة نفسها التي ينظر بها إىل ِّ
من خالل مجموعة واسعة من خيارات السياسة املمكنة .االستثامر العام الذي تحكمه كلفة طويلة األمد واعتبارات
وقد وضعت «منظمة العمل الدولية» أربعة مبادئ ينبغي التقدميات االجتامعية .كام يجب أن تُؤخذ يف الحسبان كلفة
أن تشكِّل إرشا ًدا لتطوير سياسات الحامية االجتامعية:
القعود عن النشاط والعمل العشوائية .عىل سبيل املثال،
شمولية الوصول :الوصول إىل كل أشكال الحامية ميكن أن يؤدي عدم خفض عاملة األطفال أو عدم توفري
االجتامعية الفعالة من خالل حامية اجتامعية بوصفها التقدميات األساسية والرعاية الصحية لهم إىل أرشاك فقر
ساليل ،بحيث ينمو األطفال الفقراء فقط ليعيشوا فقرهم.
املبدأ األكرث أساس َّي ًة.
ويف هذا الصدد ،فقد أسهمت مخطَّطات متنوعة اعتُ ِم َدت
التقدمية :االلتزام
ُّ
بالتوصل إىل مستويات أعىل للحامية يف أمريكا الالتينية إبَّان العقدين الفائتني ــ وحملت اسم
بالتساوق مع التنميتني االقتصادية واالجتامعية.
«التحويالت املالية النقدية املرشوطة» (Conditional
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الناس ومطامحهم ،إذا ما أُرِي َد التص ِّدي ملواطن العجز
واملشكالت البنيوية عىل نح ٍو جيد ،ووضع اسرتاتيجيات
حامئية اجتامعية شاملة ميكن تنفيذها عىل مدى زمني
أطول .ولذا ،يجب أن ت ُبنى اسرتاتيجيات الحامية االجتامعية
الشاملة عىل أرض َّيات الحامية االجتامعية الوطنية التي
شامل بوصفه حقًّا ،والتي
ميكنها أن تؤ ِّمن ضامنًا اجتامع ًّيا ً
أيضا أن ت ُسهم يف تحقيق الحق الشامل يف الحامية
ميكنها ً
االجتامعية.

 )Cash Transfers, CCTsــ يف تعزيز أمن الدخل ونتائج
التعليم والصحة ،بخفض عاملة األطفال وتشجيع انخراط
البالغني يف األنشطة اإلنتاجية.
باإلضافة إىل ذلك ،ت ُع ُّد حاكمية نظم الحامية االجتامعية
رصا رئيس ًّيا لضامن حيوية الحامية االجتامعية
الرشيدة عن ً
عىل املدى البعيد .ف ًمخطَّطات هذه الحامية تحتاج ألن
وصول إىل تحقيق أهدافها
ً
تُدار عىل نح ٍو يضمن فعاليتها
وكفاءتها من حيث استخدامها املوارد ،ومن حيث شفافيتها،
أيضا .وإنَّه من
مبا يكسب ثقة املم ِّولني واإلفادة من نظمهم ً
األسايس انخراط جميع املعنيني بنشاط ــ والس َّيام العامل
وأرباب العمل ــ يف آليات الحوار االجتامعي الف َّعال
واإلرشاف الرقايب ثاليث األطراف.

وقد رأى مكتب «منظمة العمل الدولية» اإلقليمي للبلدان
العربية أن يواصل النقاش مع املعنيني من األطراف الثالثة
يف فكرة تنموية جديدة خاصة يف البلدان العربية تحتل
الحامية االجتامعية أساسها .وهذه الفكرة الجديدة يجب
أن تقوم عىل مبادئ العمل الالئق ومعايري العمل الدولية
ومبادئ الحامية االجتامعية والنمو الشَّ ُمول من خالل
يل والوصول إىل الرعاية الصحية األساسية
األمنٍ الدخ ٍّ
لجميع العامل وأعضاء عوائلهم يف البلدان العربية.

ويف حني أ َّن انخراط الرشكاء االجتامعيني يف صنع سياسة
الحامية االجتامعية ويف تنفيذها هو رشط الزم مسبق
للحاكمية الرشيدة ،فإ َّن املسؤولية العامة عن نظام حامية
وخصوصا
اجتامعية ف َّعال وكفؤ تقع عىل عاتق الدولة،
ً
مع خلق تع ُّهد سيايس ووضع سياسة مالمئة وأطر عمل
تنظيمية وقانونية يف سياق اإلرشاف الرقايب الذي يضمن
مستويات مالمئة من التقدميات واملنافع .كام أ َّن الدولة
أيضا ،عن الحكم الرشيد وإدارة مخطَّطات
مسؤولةً ،
الحامية االجتامعية وحامية حقوق املستفيدين املكتسبة
وكذلك حقوق املشاركني اآلخرين ،وخلق البيئة املُمكِّنة مبا
يتيح مشاركة ف َّعالة من جانب الرشكاء االجتامعيني.

الملخص التنفيذي

الحماية االجتماعية ف� العالم العر� والوجه آ
الخر ألزمة الدولة والمجتمع
بي
ي
ش
الجور�
صالح الدين
ي
المنسق الرئيس للأبحاث ،شبكة المنظمات العربية يغ� الحكومية للتنمية
تواصل شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية
إصدار سلسلة تقاريرها حول رصد واقع الحقوق االقتصادية
واالجتامعية يف املنطقة العربية .تناول تقرير الراصد األول
مسألة الحق يف التعليم والحق يف العمل ،يف حني يتناول
هذا التقرير الثاين أوضاع الحق يف الحامية االجتامعية.
ويتضمن هذا املسح أبرز األفكار واملعطيات واملؤرشات
والبدائل التي وردت يف مجمل التقارير الوطنية التي تم
إعدادها حول مسألة الحامية االجتامعية من قبل الباحثني
بالتشاور والتفاعل مع منظامت املجتمع املدين.

الجهود الجامعية ،يجدر التأكيد أن املسألة االجتامعية
تعترب املؤرش الرئييس ملدى قدرة األنظمة الحاكمة عىل
تأمني الحد األدىن من االستقرار السيايس .وهو ما أدركته
املجتمعات الدميقراطية .إذ «يسمح االجتامعي بإصالح
االقتصاد والحد من التهديدات التي ميكن أن تتعرض لها
الدميقراطية بسبب االشتباكات واملواجهات التي تنشأ يف
صلب املجتمع الصناعي» .ويندرج هذا القول يف سياق
تأكيد أهمية البعد االجتامعي ،ليس فقط يف مجال حامية
حقوق املواطنني الذين يكونون يف الغالب ضحايا السياسات
االقتصادية غري العادلة ،ولكن أيضاً من خالل إبراز أهمية
االجتامعي يف حامية االستقرار السيايس وتعديل النظام
الدميقراطي ،حتى ال يتعرض للكرس والتفكك من داخله.
وبالتايل كلام اتسعت رقعة النمو االقتصادي ،أصبح من
الواجب تطوير فلسفة وأدوات الحامية االجتامعية ،حتى
يتمكن النظام من إصالح نفسه بنفسه.

منهجية العمل :الخارطة قبل الطريق
اشتغل الباحثون الذين أنجزوا التقارير الوطنية وفق
منهجية موحدة تم إعدادها بالتعاون معهم ،ومبشاركة
ممثلني عن عينات من منظامت املجتمعات املدين
املحلية .فبعد ضبط اإلشكالية املركزية للتقرير ،والتي
متثلت يف تعريف الحامية االجتامعية ،تم التوافق عىل
املحاور األساسية ،وللح ّد من احتامل الخروج عن املوضوع
الرئييس ،أُ ّعدت قامئة من األسئلة التي وجهت إىل الباحثني
ملساعدتهم عىل إنجاز األوراق البحثية .كام صيغت أوراق
حددت املفاهيم وكيفية معالجة اإلشكالية ،مع رصد
التطورات التي حصلت داخل املنظومة الدولية بالنسبة
ملفهوم الحامية االجتامعية وآلياتها ورشوط تجسيدها عىل
أرض الواقع .وقد نُظِّم اجتامعان يف بريوت مع الباحثني،
ومتت االستعانة بخربات دولية من أجل تعميق الرؤية،
والتوصل إىل مقاربة مشرتكة بني الجميع.

ليس هناك معادلة واحدة مناسبة لخلق حامية اجتامعية
شاملة آمنة .فاالختالفات املوجودة بني مختلف النظم إمنا
تعكس تنوع خصائص البلد الذي يُدرج الرشوط تحت
مخطَّطاته الوطنية املوضوعة للعمل .وهذه الرشوط تشمل
حجم سكان البلد وقواه العاملة وتركيبتهم وخصائصهم،
فضل عن مستوى املوارد املتاحة إلعادة التوزيع «الفسحة
ً
املالية» .ويف حني أنَّه ينبغي وضع حلول متكاملة عىل
أساس وطني ،فإنه من الواضح أن املنطقة العربية ال
ميكنها العودة إىل نظم حامياتها االجتامعية السابقة.

وإذا كان هذا األمر مهامً يف املجتمعات الليربالية التي
ترسخت لديها آليات اتخاذ القرارات ورسم السياسات
بطريقة تشاركية ،فإن البعد االجتامعي يصبح أكرث أهمية
يف املجتمعات العربية التي تحاول أن تتجاوز دائرة
االستبداد السيايس الذي يرتجم يف حد ذاته استبدادا ً
اجتامعياً وثقافياً.

يف هذا السياق أصبحت املفاهيم الحديثة للحامية
االجتامعية تشدد عىل أهمية تدخل ما أصبح يعرف بالدولة
االجتامعية ،وهي الدولة التي بات من مهامها الرئيسية،
التقليل من التداعيات السلبية للعملية االقتصادية،
الحامية االجتامعية هي ضامنة االستقرار السيايس
وتحرير االجتامعي من املفهوم التقليدي القائم عىل العمل
قبل الرشوع يف استعراض النتائج التي أسفرت عن هذه الخريي ،وتحويله إىل حق أسايس .كذلك إخراجه من دائرة

اجتامعي جديد يلبِّي آمال
وما يُحتاج إليه بالرضورة عق ٌد
ٌّ
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االختيار الفردي التطوعي ،إىل مستوى العمل املؤسسايت ،من أدوات املساءلة التي تلجأ اليها منظامت املجتمع
واملحكوم بتعهدات الدولة وحاميته بالترشيعات الوطنية املدين لتصويب املسارات عىل املستوى الوطني.
والدولية .فكيف تبدو الصورة يف العامل العريب؟
البحث املتواصل عن رشعية الدولة

غموض املفهوم
مبا أن السيايس مرتبط باالجتامعي ،فقد استندت كل
الحظت التقارير الوطنية أن معظم الحكومات العربية التقارير إىل مداخل سياسية رسمت مالمح األوضاع
ليس لديها مفهوم شامل للحامية االجتامعية .والكثري منها السائدة ،وأدخلت الحديث عن الحامية االجتامعية ضمن
ال مييز بني الحامية االجتامعية وبني الضامن االجتامعي .السياق العام املحيل.
فعىل سبيل املثال ،ورد يف التقرير الوطني الخاص بالبحرين ،ويالحظ أن الدولة يف العامل العريب ال تزال تواجه معضلة
أنه «يوجد خلط بني الحامية االجتامعية وشبكات األمان الرشعية ،وهي بسبب ذلك تكون يف بعض األحيان مهددة
االجتامعي» .ويف الجزائر لوحظ أيضاً «عدم التمييز بني يف وجودها ،وخاضعة يف الغالب ملراكز القوى وليس
نشاطات مؤسسات التأمني االجتامعي مبفهومها املحدود ،للمؤسسات ،وهذا ما جعلها رهينة للفئات األكرث نفوذا ً
وبني نشاطات الحامية االجتامعية للدولة» .أما يف لبنان وقوة ،واألقدر عىل احتكار السلطة ومصادرة صناعة
فإن الحامية االجتامعية تس َّوق باعتبارها «خدمة ورعاية السياسات ،وصاحبة الرثوة املنفلتة من ضوابط القانون
ً
خريية وليس مبدأ حقوقياً ،وهو ما يقتيض إعادة تعريف وقيم العدالة االجتامعية .وهذا ما تم إثباته يف التقرير
املفاهيم» .كام ال يزال النقاش مستمرا ً يف موريتانيا «حول األول لراصد الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف البلدان
مفهوم ونطاق الحامية االجتامعية وتحديد الجهات العربية الذي أصدرته الشبكة عام  ،2012والذي تم فيه
القامئة عليها» .قد يرد مصطلح العدالة االجتامعية يف هذا ترشيح طبيعة الدولة يف العامل العريب ،فبدت أقرب إىل
الدستور أو ذاك ،لكن ذلك يغيب أو يصبح ضعيفاً عند الدولة الغنامئية منها إىل دولة املؤسسات واملواطنة وإعالء
االنتقال إىل مستوى وضع السياسات.
القانون (ورقة االستاذ أديب نعمة؛ «الشعب يريد إسقاط

من هنا استند التقرير الثاين للمرصد عىل تخصيص ورقة النظام»).
بحثية مستقلة قام بها الخبري الدويل د .عزام محجوب أما يف هذا التقرير الثاين للراصد ،فقد تم الرتكيز عىل
بالتعاون مع الباحث محمد منذر البلغيث ،تضمنت الحق يف الحامية االجتامعية التي مبقتضاها يشعر املواطن
استعراضاً لتطور املفهوم ،وصوالً إىل وضع تعريف دقيق باألمان عىل نفسه وأفراد أرسته .ويف السياق ذاته نكتشف
للحامية االجتامعية ،ورصد النقاش الدائر عىل الصعيد أيضاً أن الجزء األكرب من الخلل يرتبط بطبيعة الدولة.
الدويل حول توسيع الرؤية وتدقيق املعنى ليشمل مختلف فالعامل العريب ال يزال بعيدا ً عن مفهوم الدولة االجتامعية
الحقوق والجوانب التي تم التوصل إليها يف املرجعيات التي ترتكز عىل رؤية تشاركية يف االستفادة من الرثوة
العاملية.
الوطنية ومن فوائضها .هذه الدولة التي تستمد جز ًءا هاماً
وعمد الدكتور محجوب ،يف تقرير أعد خصيصاً لذلك ،من فلسفتها ومرشوعيتها من منظومة املرجعية الدولية
إىل االضاءة عىل املؤرشات املعتمدة دولياً لقياس الحامية لحقوق اإلنسان ،والتي شهدت خالل السنوات العرشين
االجتامعية ،مستندا ً إىل خربات املؤسسات الدولية ،املاضية تطورات نوعية يف اتجاه ترسيخ املقاربة الحقوقية
ليك يخلص إىل قاعدة معلومات تصلح لدراسة مقارنة الشاملة.
عن التقدم املحرز يف مجال تطبيق سياسات الحامية ومن جهة أخرى ،ونظرا ً لتداخل السيايس باالجتامعي ،فإن
االجتامعية .إن تقارير مقارنة التقدم ،تشكل أداة هامة الدولة الغنامئية تواجه مشكالت عديدة ومعقدة يف العامل
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العريب ،ويبدو أنها قد استنفدت أغراضها ،وأصبحت تواجه
صعوبات بنيوية حقيقية بسبب توايل أزماتها الداخلية،
وأيضا بحكم ارتفاع نسق االحتجاجات الشعبية ضد
عنجهيتها وجشعها ،ما أدخلها يف سلسلة من االضطرابات
الهيكيلة التي دفعها إىل رفع وترية القمع من جهة،
واضطرارها إىل الرتاجع والضعف والتفكك من جهة أخرى،
وأحياناً التظاهر باالنسحاب من املعركة ،ولو تكتيكياً بحثاً
عن أدوات جديدة إلعادة الهيمنة وحامية مصالح الفئة
الحاكمة واملحسوبني عليها.

إال أن أوضاع هذه الدول تتفاوت من حيث السوء بني
بلد وآخر .فالحالة التونسية أفضل من الحالة املرصية،
وكالهام أقل سو ًءا مام يجري يف اليمن ،وخاصة يف ليبيا.
فاملناخات السياسية املضطربة قد انعكست بشكل مبارش
عىل سياساتها االجتامعية ،فاننقل بعضها من حال الدولة
التي كانت من قبل ال تحسن إدارة أوضاعها الداخلية ،إىل
دولة منكوبة ،أصبح جزء من مواطنيها بحاجة عاجلة إىل
سياسات إغاثية عاجلة إثر انخفاض مستوى االحتياجات
إىل مراحل دنيا ،بعد أن أصبح الوطن مهددا ً يف وجوده،
وأصبحت الشعوب غري قادرة عىل تأمني أمنها وغذائها
وحامية بقائها وتعليم أطفالها وحفظ صحتهم ،وذلك يف
ظل أنظمة ضعيفة وهشة وغري مستقرة ،بعد أن كانت
هذه الشعوب مكممة األفواه يف عهد الدكتاتوريات
الرشسة .وما يحدث يف اليمن يعترب منوذجاً صارخاً عن
دولة يف حال انهيار.

الدوائر الثالث الكربى للمنطقة
بالرجوع إىل التقارير الوطنية ،وعند النظر يف األوضاع
االجتامعية للسكان خالل هذه املرحلة ،ميكن تقسيم
العامل العريب اىل ثالث دوائر كربى.
 دائرة الدول التي حققت تقدماً ترشيعياً ومؤسساتياً يفتنظيم الخدمات االجتامعية من حيث تقنينها واعتبارها
حقا من حقوق املواطن ،ووضعت لها آليات إدارية ومالية
للتمتع بها ،وضبطت قامئات املستفيدين منها ،وأثبتت
حرصها عىل توسيع قاعدتهم من خالل بيانات شبه مدققة
ملختلف الرشائح والفئات االجتامعية واملهن املستهدفة.
ومن بني هذه الدول ،عىل سبيل املثال ،تونس التي انطلق
فيها وضع سياسات الحامية االجتامعية منذ تأسيس دولة
االستقالل .واملغرب الذي شهد تطورا ً ملحوظاً يف منظومته
االجتامعية منذ وقت مبكر .والجزائر التي أنشأت
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عام  .1962والعراق
الذي كان يتمتع مبنظومة اجتامعية متوازنة ومستقرة قبل
التدخل األمرييك.

 دائرة الدول الهشّ ة ،أو تلك الفاقدة ملقومات الدولة.وتعترب فلسطني حالة استثنائية بسبب االحتالل االستيطاين
الذي تخضع له منذ قرار التقسيم عام  ،1948والذي جعل
الفلسطينيني عاجزين عن تجاوز دائرة البحث املستمر عن
تحقيق الحد األدىن من رشوط البقاء .هذا عامل أسايس قد
يفرس غياب صندوق للضامن االجتامعي حتى اآلن.
وهناك دول مهددة بأن تصبح فاشلة نتيجة عوامل عديدة
ومتداخلة ،من بينها اندالع حروب ونزاعات داخلية منذ
بداية األلفية الثالثة ،وهو ما أضعف إمكانياتها االقتصادية
حتى لو كانت عالية كام هو شأن العراق .لقد أصيب
العديد من هذه الدول بحالة أشبه بالعجز عن تغطية
جزء هام من حاجيات مجتمعاتها أمنياً وصحياً وغذائياً،
وهو ما جعلها شديدة الهشاشة ،مثل سوريا واليمن وليبيا
والسودان .فعىل سبيل املثال ورد يف تقرير العراق «تآكل
الطبقة الوسطى وانهيارها بعد سنة  ،2003وأصبح البلد
يشهد ظواهر التهجري القرسي واليتم والرتمل والفساد
اإلداري واملايل» .أما تقرير اليمن الذي مير مبرحلة صعبة
أمنياً وسياسياً مهدد بالتفكك واالنقسام ،فقد أشار إىل
أن نصف السكان هم دون  15سنة ،وأن  48باملئة منهم

 ثانياً دائرة الدول التي مرت بحراك اجتامعي تحول إىلانتفاضات واسعة ُوصفت بالثورات .هذه الدول متر حالياً
بظروف صعبة نتيجة االهتزازات التي أصابت مؤسساتها
السياسية واإلدارية ،وتراجعت بسبب ذلك اقتصادياتها
نظرا ً لصعوبة املراحل االنتقالية التي متر بها .وهي إذ
تتفاوت يف درجة مناعتها وقدرتها عىل تأمني التامسك
الداخيل وتوفري الحد األدىن من الخدمة ملستحقيها،
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يعيشون يف الفقر ،وأن  43باملئة مهددون يف غذائهم .وقد دور الدولة ،بعد سلسلة من األزمات السياسية واالقتصادية
ورد يف تقرير السودان أن «التقدم الذي حدث يف التنمية التي دفعتها نحو التخىل عن التزاماتها السابقة.
قد أعاقته الرصاعات التي ظلت تستنزف موارد السودان هذا التخيل نتج من عدة عوامل من بينها تبني سياسات
املادية والبرشية ،وهو ما أضعف قدرة البلد عىل تنفيذ اقتصادية خاطئة أفضت إىل عدة أزمات ،أو بسبب سوء
إصالحات هيكلية ،خاصة بعد انفصال الجنوب ،وتفيش الترصف والفساد والنهب .ولهذا ،فإن هناك خشية من أن
الفقر ،واندالع الرصاع يف واليتي النيل األزرق وجنوب يرتتب عن هذا التحول يف طبيعة الدولة مزيد من إضعاف
كردفان ودارفور» .كذلك ميثل لبنان حالة مهددة باستمرار املجتمع والتضحية مبصالح الفئات األكرث فقرا ً .وهو ما دفع
مبخاطر االنفجار السيايس واالجتامعي بحكم أنه «ضحية إىل املطالبة باسرتجاع الدولة جزءا ً من وضعها السابق .ففي
النزاعات والحروب األهلية ،ما ساعد عىل أن تكون الحقوق العراق اضطرت الدولة إىل وضع «اسرتاتيجة التخفيف من
االجتامعية هشة وزبائنية مع السلطات العامة» .فلبنان الفقر» .حتى لبنان ذي الدولة الرخوة «ال يزال مفهوم
مطالب باستمرا بأن يستعد «الستيعاب األزمات وتأمني دولة الرعاية االجتامعية جنينياً ،وهو ما جعل مستوى
الناس املتأثرين باألزمات الطارئة مثل التدخالت اإلنسانية ،الحامية االجتامعية للمواطنني شبه معدوم» ،ومع ذلك
خاصة العناية بالالجئني والنازحني من الحروب».
تحاول الدولة اللبنانية أن تتدخل يف امللف االجتامعي عن

يف هذه البلدان مل تعد الدولة وحدها محل تفكك وانهيار ،طريق عدد من الوزارات مثل التعليم والعمل والصحة
بل إن املجتمعات أصبحت مهددة أيضاً يف وجودها بعد والشؤون االجتامعية والدفاع .أما يف اليمن فإن دور الدولة
أن تراجعت الروابط األساسية التي توثق صلتها بدولها «مضطرب ومتأثر باألحداث خاصة السياسية منها».
وأيضاً مبكوناتها الجغرافية والعرقية والطائفية.
الحامية االجتامعية أوالً  ..قبل الطوفان
الحاجة ملحة لدور الدولة

أكدت التقارير الوطنية أن السياسات االجتامعية ذات
الطابع الحاميئ قد تراجعت يف معظم الدول العربية،
تستوي يف ذلك الدول الغنية والفقرية .كام أن مسألة
البحث عن الوسائل الكفيلة بإنقاذ الصناديق االجتامعية
من اإلفالس قد أصبحت من أولويات املرحلة ،وذلك نظرا ً
لحجم املخاطر التي تهدد هذه الصناديق ،حيث يعاين
معظمها من أزمات عميقة وهيكلية ،وهو ما جعل بعضها
مهددا ً باالنهيار الشامل أو الجزيئ.

يالحظ من خالل التقارير الوطنية املصاحبة ،أن جميعها
تقريباً قد اتفقت عىل أهمية دور الدولة رغم تراجع
وظيفتها االجتامعية .فبعد االستقالل ولدت دولة تتبنى
مفهوم الرعاية ،وتلقي عىل نفسها مسؤولية تأمني جميع
حاجيات مواطنيها .وال تزال بعض الدول العربية تشكل
مركز ثقل يف إدارة العملية التنموية .فعىل سبيل املثال
«تلعب الدولة يف البحرين دورا ً محورياً يف العملية
التنموية»« .كام أنها ال تزال محافظة عىل مكانة أساسية
للقطاع العام» .وكذلك الشأن بالنسبة للجزائر حيث
«تهيمن الدولة عىل قطاع الحامية االجتامعية» وهو ما
جعل الباحث يؤكد أنه «ال ميكن الحديث عن تأثر كبري
ملنظومة الحامية االجتامعية العمومية بالتوجه الليربايل
للسياسة االقتصادية».

يتفاوت الوضع من بلد إىل آخر .فهناك دول تتميز باتساع
رقعة املستفيدين من التغطية االجتامعية مثل الجزائر
حيث تشمل التغطية  85باملئة من السكان نصفهم ليسوا
أجراء .كذلك الشأن يف تونس حيث بلغت نسبة التغطية
 81,34باملئة وذلك إىل حدود سنة  .2011ويف األردن
يشمل الضامن االجتامعي  66باملئة من املشتغلني.

لكن مع هذه االستثناءات ،فإن الخط العام ،يتجه يف العامل لكن يف املقابل ال يتمتع بالتأمني من العاملني يف القطاع
العريب تدريجياً ولكن يف خط تصاعدي نحو الرتاجع عن العام والخاص يف لبنان سوى  7,2باملئة فقط .كذلك فإن
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الخدمات األساسية غري متاحة لجزء كبري من السكان،
حيث يصل عدد غري املسجلني يف الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي إىل ما بني  40و 50باملئة .وقد تأثرت
هذه الخدمات سلباً بـ»تعمق ظاهرة املامرسات الزبائنية
والطائفية والحزبية» ،وأنه «مل تنب أنظمة الحامية
االجتامعية عىل مبدأ التضامن بل عىل تقسيم املواطنني».
وهي الظاهرة نفسها التي تعاين منها موريتانيا ،حيث
«ظلت الحامية نخبوية ،ومتأثرة بالرتاتبية الطبقية  ..ومن
ذلك إقصاء املعوقني واألرقاء السابقني».

العربية .إن أزمة الحامية االجتامعية عموماً ،وصناديق
الضامن االجتامعي خصوصاً ،هي يف العمق أزمة مالية
مرشحة ملزيد من التفاقم والتعقيد يف غياب حلول جذرية
ورسيعة.
املسافة شاسعة بني الترشيعني املحيل والدويل
حصلت تطورات هامة عىل الصعيد الدويل يف مجال
القوانني الداعمة لحق املواطن يف الحامية االجتامعية ،لكن
عموم هذه الترشيعات يف العامل العريب وإن شهدت بعض
مظاهر التحسن ،إال أنها مل ترتق إىل مستوى املنظومة
الدولية التي تبقى هي املرجعية التي يقاس يف ضوئها
أي تقدم ،كام أن هذه الترشيعات مل تواكب اإلضافات
النوعية التي أدخلت عىل مفهوم الحامية ،ووسعت من
دائرة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان لضامن
كرامته وكرامة أفراد أرسته.

حتى الدول التي شملها ما يسمى بالربيع العريب،
تجد نفسها غري قادرة حالياً عىل تصحيح املسار والوفاء
بالحقوق االجتامعية واالقتصادية ملواطنيها ،مبا يف ذلك
إخراج صناديقها االجتامعية من دائرة املخاطر والعواصف،
رغم متسك القوى السياسية الجديدة الحاكمة واملعارضة
يف بعض هذه الدول بشعارات العدالة االجتامعية .ففي
تونس «يعترب العجز املايل من أبرز املشاكل التي تواجه
الضامن االجتامعي .فالصناديق الثالثة للضامن تعيش
عجزا ً متزايدا ً ،وعىل سبيل املثال يعاين صندوق الضامن
االجتامعي عجزا ً يف حدود  70مليون دينار ،يف حني يشهد
صندوق التأمني عىل املرض عجزا ً يقدر بـ 50مليون دينار،
وهو ما أكد وجود «نقص املوارد وغياب اسرتاتيجية
واضحة للدولة يف هذا املجال» .أما ليبيا التي مل يشملها
هذا التقرير ،نظرا لألوضاع الصعبة التي متر بها البالد،
فقد انهارت معظم آليات الدولة فيها .ويف مرص «ال
متتلك الدولة سياسات حامية اجتامعية تحقق العدالة
االجتامعية وتحمي من الفقر ،بل عىل العكس ،ال متكّن
هذه النظم املعتمدة الفقراء من التصدي لألخطار الناتجة
عن السياسات االقتصادية واالجتامعية التي تطبقها الدولة
التي تقربها من أبواب اإلفالس ،وهو ما أثر بشكل ملحوظ
عىل مستوى الخدمات الصحية بالخصوص ،وأحدث تراجعاً
يزداد خطورة ،خاصة عىل املتقاعدين من ذوي الدخول
الضعيفة ،بالنظر إىل حجم ما يحصلون عليه من نسبة
التقاعد مقارنة بنسب ارتفاع األسعار وأحجام التضخم
وتدهور القدرة الرشائية للمواطنني يف معظم الدول

وقّعت البحرين عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية ،ويف العراق تم إدراج هذا الحق
يف نص الدستور ،وتم إصدار أكرث من عرشة قوانني داعمة
للحامية االجتامعية .وحصل تقدم يف األردن من حيث
املصادقة عىل عدد من االتفاقيات الدولية إىل جانب
تسجيل تحسن يف الترشيعات املحلية ،لكن الدستور
األردين قد خال من حق الصحة والسكن .أما لبنان فقد
صادق عىل ما يزيد عن  50وثيقة ملنظمة العمل الدولية.
ويف موريتانيا تحظى الحامية االجتامعية بأهمية بالغة يف
الدستور والقوانني ،لكن الجانب التطبيقي لذلك ال يزال
يعاين نقصاً واضحاً .وبالنسبة لتونس فقد سجلت مواكبة
للترشيعات الدولية «إال أنها مل تصادق عىل االتفاقية
 102لسنة  1952ملنظمة العمل الدولية» ،يف حني يتجه
املغرب حالياً نحو التوقيع عىل هذه االتفاقية الخاصة
بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي .وقد أكد الدستور
اليمني والقوانني عىل ان «الدولة تكفل توفري الحامية
االجتامعية لكل مواطن» ،لكن عملياً ،ال تتجاوز امليزانية
املخصصة لذلك  0,6باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل.
هكذا يتبني أن هناك فجوة ال تزال قامئة ،وأحياناً عميقة
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بني الترشيعات الوطنية واملنظومة الدولية للحقوق مثانني باملئة« ،إال أن التغطية الحقيقية ال تتجاوز خمسني
االقتصادية واالجتامعية .كام أن تطور القوانني ال يعني باملئة بسبب محدودي الدخل ،وأيضاً بسبب االقتصاد غري
بالرضورة االلتزام بتنفيذها وتحويلها إىل سياسات عىل الرسمي الذي تفاقم وضعه بعد الثورة» .أما يف اليمن ،فإن
أرض الواقع.
ما يسمونه بالقطاع الهش ،فيشمل  79باملئة من إجاميل
القوى العاملة ،يف بلد تقدر فيه نسبة البطالة بـ9.52
التجزئة الهيكلية ال تزال سيدة املوقف
باملئة.
تشكو عموم الهياكل اإلدارية واملؤسساتية الخاصة بالضامن
االجتامعي من التشتت والتجزئة وتباين االمتيازات هذا التضخم يف حجم االقتصاد املوازي عزز من هشاشة
والخدمات بني الرشائح املستفيدة ،وهو ما عمق الفوارق أوضاع املاليني من املواطنني العرب الذين يجدون أنفسهم
بني املواطنني بشكل واسع أحياناً .ولهذا تقاربت مطالب ال يتمتعون بأي نوع من الخدمات االجتامعية ،نظرا ً
الباحثني ومنظامت املجتمع املدين يف هذه املسألة بالذات ،لوجودهم خارج دائرة املنظومات املعمول بها يف هذا
حيث متت الدعوة إىل إصالحات ذات طابع هيكيل املجال ،ولعدم وجود صناديق توفر لهم وألفراد أرسهم
تقتيض توحيد الصناديق الخاصة بالضامن االجتامعي ،مع الحد األدىن من الخدمات الرضورية .وهو ما يحولهم
توحيد الترشيعات ،وتطوير الجوانب اإلدارية للتخلص إىل عبء عىل مجتمعاتهم يف حاالت املرض أو العجز أو
من البريوقراطية التي تضيق الحقوق وترهق املستحقني ،حوادث الشغل.
وبالتايل تقريب الخدمة من املسفيدين والعمل عىل القطاع الخاص واملسؤولية االجتامعية
تحسينها وتطويرها وفق االحتياجات وبناء عىل ما تفرضه التقى عديد التقارير حول األهمية املتزايدة للقطاع الخاص
املقاربة الحقوقية التي ال متيز بني رشائح املجتمع الواحد .يف املجتمعات العربية .هذا القطاع الذي أصبح يدير

يغطي النسبة األعىل من اإلنفاق االجتامعي ،يف حني أن
مساهمة الدولة ال تتجاوز نسبة الـ 6باملئة .ويف فلسطني
تم رصد حالة شبيهة ،حيث ورد أن «املسؤولية االجتامعية
للقطاع الخاص أصبحت ملحوظة» .أما تقرير مرص فقد
أكد من جهته وجود «ظاهرة ضغط أصحاب املؤسسات
الخاصة عىل العامل للتأمني بالحد األدىن ،إىل جانب التهرب
الرضيبي» .لكن يف املقابل تم تسجيل مشاركة العديد من
رجال األعامل يف تنفيذ برامج تنموية وخدمية ضمن حملة هناك حاجة للقيام بدراسات ميدانية ملعرفة حجم شبكات
«املسؤولية االجتامعية للرشكات».
األمان االجتامعي ودورها يف الكثري من املجتمعات العربية.
وبناء عليه ،هناك حاجة ملحة لتصميم واعتامد سياسة كام أن هناك حاجة لتفعيل دورها وتطوير أدوات عملها
اجتامعية تضمينية تشجع القطاع الخاص عىل القيام ومراجعة فلسفتها وأهدافها وآلياتها من أجل االنتقال بها
بدوره يف عمليات بناء أنظمة للتأمني االجتامعي تكون من مستوى العمل الخريي القائم عىل الصدقات واإلحسان
مرنة ولكنها ملتزمة مببادئ حقوق اإلنسان وبالعدالة إىل مستوى الوظيفة التنموية الفاعلة .وهناك تجارب
االجتامعية .صحيح أن القطاع الخاص يواجه مشكالت ناجحة بدأت تعطي مثارها ،لكن ما ينقصها هو تعميق
عويصة ،ولكن معالجتها يجب أن تتم يف إطار رؤية شاملة زاوية املقاربة الحقوقية القامئة عىل قيم الحق واملساواة
تأخذ يف االعتبار حقوق العامل واملوظفني واالستدامة والحرص عىل العدالة االجتامعية يف مفهومها الواسع
البيئية وال تضحي بها.
واملنظم واملؤسسايت .شبكات األمان رافد مساعد لتحقيق
التضامن ،ولكنها ليست بديالً من الدولة ،وال هي قطاع
موا ٍز يعمل خارج املنظومة التنموية.
شبكات األمان رافد مساعد وليست بديالً من الدولة

تشرتك معظم الدول العربية ،التي متت دراستها يف هذا
القرير ،يف اتساع دائرة االقتصاد املوازي فيها عىل حساب
االقتصاد املنظم واملهيكل .وقد أصبحت هذه الظاهرة
تشكل تهديدا ً عىل أكرث من صعيد ،خاصة وأنها تقرتن
عضوياً باتساع ظاهرة التهريب التي بدورها توجه رضبات
موجعة للصناعات الوطنية ،ومن جهة أخرى متثل معضلة
خطرية ألنظمة هذه الدول الرضيبية .

متثل شبكات األمان االجتامعي ركيزة أساسية يف عديد
املجتمعات العربية التي متت دراستها ،والبحرين تشكل دعم السلع الرضورية وسياسات املغامرة
مثاالً عىل ذلك ،حيث تكاد السياسة االجتامعية تستند كان جزء من اختيارات بعض الدول العربية ،بعد مرحلة
إىل هذه الشبكات ،لكن هذه األخرية تخضع من الجانب التحرر االقتصادي ،تحقيق التوازن االجتامعي عرب اللجوء
التنظيمي إىل وزارة الشؤون االجتامعية .ولهذا السبب إىل التدخل املبارش لدعم عدد من السلع األساسية التي
فإن املسؤولني عنها يتم تعيينهم وليس انتخابهم .كام يحتاج إليها املواطنون ،وبالخصوص ذوي الدخل الضعيف
أن هذه الشبكات تساهم يف البحرين بالتخفيف من واملتوسط .وقد ازدادت الحاجة إىل ذلك مع الرشوع يف
وطأة الصعوبات االجتامعية التي متر بها رشائح واسعة تركيز اقتصاديات السوق أو التحرر االقتصادي .فالجزائر
من املجتمع ،لكنها متهمة بتكريس التقسيم املذهبي توسعت يف ميزانية الحامية االجتامعية بهدف تخفيف آثار
والطائفي.
اإلصالحات االقتصادية عىل الطبقات الهشة .ويف العراق
كذلك الشأن يف موريتانيا ،حيث تلعب شبكات األمان تم تخصيص  10باملئة من ميزانية الدولة لدعم برنامج
االجتامعي دورا ً بارزا ً ،وهناك مطالبة حالياً مبأسسة الزكاة الحامية االجتامعية ،خاصة أسعار املواد الغذائية والوقود،
واألوقاف وما يسمى بـ «املنيحة» «من أجل الزيادة يف واستحدثت لذلك نظام البطاقة التموينية .ويف األردن أدى
التمويل الرسمي واألهيل للدعم االجتامعي» .ويف اليمن تحرير أسعار السلع إىل ارتفاع معدالت التضخم خالل سنة

القسم األكرب واألوسع من الشأن االقتصادي ،والذي يوفر
حالياً النسب الرئيسية من مواطن الشغل ،ويتم الرهان
عليه يف كل الدول العربية ليك يكون القاطرة التي تقود
االقتصاديات املحلية نحو التقدم واالزدهار ،وليك يكون
املحرك األسايس للتنمية ،لكن ،ويف املقابل ،تُتهم أجزا ٌء
رئيسية منه بالتهرب من تحمل املسؤولية االجتامعية ،ما
ينطبق عىل الكثري من الرشكات الخاصة ،وهو ما جعل
جز ًءا واسعاً من العاملني بالقطاع الخاص يعيشون خارج
دورة الحامية االجتامعية ،أو يبقون عرضة للهشاشة وعدم
االستقرار.

االقتصاد املوازي ال يعرتف بالحقوق االجتامعية

كام لوحظ أن االقتصاد املوازي الذي يتسع يوماً فيوماً،
أصبح يضم عددا ً واسعاً من العامل واملوظفني .ففي
العراق يوجد مليون عامل يشتغلون يف القطاع غري املنظم.
أما يف األردن فالنسبة تبلغ  44باملئة من العاملة ،غالبيتهم
ال يتمتعون بأي شكل من أشكال الحامية .حتى يف تونس
التي وصلت فيها نسبة التغطية االجتامعية أكرث من

تختلف عالقة القطاع الخاص باملساءلة االجتامعية من
بلد إىل آخر .فقد الحظ تقرير الجزائر أن صعوبة الرقابة
عىل القطاع الخاص كشفت عن ظاهرة التهرب من تأمني
األجراء ،ورأى التقرير يف ذلك رضباً ملبدأ التضامن بسبب
مساهمته الضعيفة واملضطربة يف عملية التأمني االجتامعي.
الوضع مختلف يف لبنان حيث إن القطاع الخاص هو الذي
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هناك اعتامد كبري عىل شبكات األمان من أجل «الحد
من اآلثار السلبية التي ترتبت عن رفع الدعم عن السلع
األساسية خاصة القمح والدقيق» .ويف السودان تم إنشاء
«ديوان الزكاة» الذي يعترب املقدم الرئييس للمساعدات
بوسائل متعددة ،منها ما هو نقدي ،ومنها اسرتجاع
مرصوفات األمن الصحي ،أو كذلك إنشاء مؤسسات صحية
وتعليمية.
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 .2013أما بالنسبة إىل موريتانيا ،فقد اضطرت الحكومة
إىل التدخل من أجل تثبيت أسعار املواد األساسية يف
محاولة لحامية االستقرار .ويف تونس ،اضطرت الحكومات
املتعاقبة حتى اآلن اىل زيادة حجم املساعدة املمنوحة
للعائالت الفقرية ملواجهة استفحال ظاهرة الفقر .لكن يف
اليمن فقد حصل رفع الدعم تدريجياً وبنسبة بلغت مئة
يف املئة .يف كل األحوال أصبحت أغلب الحكومات تتحرك
بني فيك كامشة ،من جهة العجز عن مواصلة تقديم الدعم،
ومن جهة أخرى الخوف من تصاعد الحراك االجتامعي
االحتجاجي.

يف موريتانيا أيضاً ،أدى رفع الدعم تدريجياً عن األرز والقمح
والسكر والشاي اىل انعكاسات سلبية أشار إليها التقرير،
وكان من نتائج ذلك أيضاً تراجع الصناعات الوطنية بسبب
رفع الحامية وفق نصائح البنك الدويل .ويف السودان أدى
رفع الدعم عن املحروقات إىل اندالع حراك اجتامعي أسفر
عن سقوط ضحايا خالل سنة  ،2012بسبب تنفيذ توصيات
البنك الدويل القامئة عىل تقليص دور الدولة يف الخدمات
واللجوء إىل الخصخصة .أما يف مرص فأصبحت الهيئات
الدولية ،ومنها البنك الدويل ،تتدخل يف رسم السياسات
الصحية .لكن هذا التدخل يلقى معارضة من منظامت
املجتمع املدين التي ترفض القروض املرشوطة للبنك.

مؤسسات التمويل الدولية ..املطلوب تعميق املراجعات

تكمن املشكلة الرئيسية يف سياسات البنك الدويل
واملؤسسات الشبيهة له يف نزوعها الغالب نحو التضحية
بجزء من االجتامعي من أجل تأمني االستقرار املايل
واالقتصادي للدولة .وهو ما جعل من نصائحها وتوصياتها
ذات كلفة اجتامعية عالية .ألن التقشف هو املنصوح به
دامئاً أو غالباً يف وصفات هذه املؤسسات .وذلك من خالل
كم
تقليص النفقات وإلغاء بعض الخدمات أو الحد منها ًّ
ونوعاً .إن هذه السياسات تؤدي اىل حرمان العرشات ال
بل مئات اآلالف من املستفيدين من املواطنني ،وغالباً ما
يكون عديد الفئات مثل النساء واألطفال وذوي الحاجة
الخاصة والفقراء والعامل األجانب األكرث عرضة لتقديم
أمثان باهظة جراء تنفيذ مثل هذه التوصيات.

تعترب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل واملعونات األمريكية من أكرث الجهات ذات
التأثري املبارش عىل األوضاع الداخلية للمجتمعات العربية.
كام أن هذه املؤسسات الدولية تسهم بشكل واضح يف
دعم الحكومات ،ويف أحيان كثرية تقدم مساعدات مبارشة
للمستفيدين من منظامت ومواطنني .ففي العراق هناك
تعاون وثيق بني الحكومة والبنك الدويل من أجل دعم
«اسرتاتيجية التخفيف من الفقر خالل الفرتة الفاصلة بني
 2010و  ،2014خاصة يف املحافظات األكرث فقرا ً.
هذه املؤسسات الدولية ال تبادر إىل التدخل لتوجيه
السياسات االقتصادية ،ولكن عند اللجوء إليها يف األزمات
تصبح قادرة عىل تعديل هذه السياسات وفق توجهات
ليربالية أو نيوليربالية ،فتقدم يف الكثري من األحيان الجدوى
االقتصادية عىل حساب الحقوق االجتامعية.

بدأ البنك الدويل يعدل يف سياساته ،وينتبه ألهمية البعد
االجتامعي لتحقيق التنمية وحامية االستقرار السيايس ،يف
ضوء التداعيات التي نتجت من الثورات العربية .فعىل
سبيل املثال أدرك البنك الدويل أهمية البعد االجتامعي
يف حالة تونس ،ولهذا عدل من مقرتحاته إىل حد دعوة
التونسيني إىل «إعادة التفكري يف منوال التنمية املعتمد».
وأصبح أكرث ميالً إىل ح ّد ما ،نحو العمل عىل إرساء حامية
اجتامعية عوضاً من متويل مشاريع وبرامج اجتامعية،
وهذه اعتربت خطوة مهمة ،ولكنها تحتاج إىل مزيد من
الجرأة والعمل عىل مراجعة نظرة البنك ملنوال التنمية
ومؤرشاتها ،وكيفية قياسها.

ففي البحرين ورد يف التقرير أن «نصائح البنك الدويل
كانت عىل حساب البعد االجتامعي وبهدف السيطرة عىل
الكلفة املالية للدعم» .كذلك الحال بالنسبة لألردن التي
لجأت إىل «تطبيق سياسات اقتصادية تقشفية وفق رشوط
البنك الدويل ضمن اتفاقية االستعداد االئتامين بد ًءا من
سنة  ،2012وكان لها تأثريات سلبية عىل برامج الحامية
االجتامعية ،خاصة عىل التعليم والصحة والعمل».
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يف ضوء هذه النتائج املشرتكة بني التقارير الوطنية ال فصل بني التنمية والعدالة
التي أنجزت خالل عرشة أشهر متتالية ،تربز جملة من إن العمل عىل الفصل بني التنمية والعدالة االجتامعية
االحتياجات املحلية واإلقليمية ،من بينها:
أمر خطري ،ملا يرتتب عليه من تفكيك تدريجي للوحدة

منوال التنمية يف حاجة إىل بديل

الداخلية للمجتمعات ،والعمل بوعي أو بغري وعي عىل
تفخيخ هذه املجتمعات إىل أن تنفجر كام حصل مع
سلسلة الثورات التي أطاحت عددا ً من الرؤساء العرب،
والتي أدت ويف ذات السياق إىل إضعاف أسس الدولة
يف أكرث من بلد .فالتنمية القادرة عىل تحقيق االستقرار
وضامن الوحدة الوطنية والسلم األهيل ،هي تلك التي
تعمل عىل أن يتمتع الجميع بالرثوات التي ينميها الجميع
من أجل تقوية الروابط بني كل أطراف عملية اإلنتاج.

يتضح من خالل هذه التقارير وجود عالقة جدلية
بني اختالل أنظمة الحامية االجتامعية بالعامل العريب،
وبني أزمة النمط أو منوال التنمية السائد منذ مطلع
السبعينات من القرن املايض .فهذا النمط يركز عىل قياس
نسب الدخل لتقييم حجم النمو االقتصادي املحقق وهو
يعاين من إختالالت عديدة وجوهرية ،وهو ما يجعل منه
عامالً أساسياً يف توسيع دائرة الفجوة بني سكان املجتمع
الواحد ،ويؤدي اىل املزيد من املركزية ،ما يعمق املسافة
بني السواحل والدواخل ،ويولد الفقر بنسق تصاعدي ،ويف
املقابل يُضعف قيَم العمل والتضامن والتآزر بني املواطنني،
ويجعل من الفساد والربح الرسيع والرفاهية الزائفة قيامً
مهيمنة يف مجتمعات ضعيفة واقتصاديات هشة .فأزمة
املنظومة التضامنية يف العامل العريب تقود آل ّياً إىل التفكري
بعمق وجدية يف تفكيك منوال التنمية والبحث عن
تعديله أو تغيريه وفق تصور تنموي جديد.

ورد يف تقرير الجزائر أن النظام السيايس الريعي «ال يسمح
بربوز مراكز قوة سياسية ومجتمعية مستقلة قادرة عىل
منافسته» ،ما من شأنه أن يحول الحامية االجتامعية
إىل «صدقة واسعة هدفها االسرتاتيجي هو تعميق
تبعية املجتمع للسلطة الحاكمة» .ويف املثال اللبناين
متت مالحظة ان «تحسناً طرأ عىل مؤرشات النمو ،لكن
يف املقابل حصل تراجع يف املؤرشات االجتامعية» .كام
الحظ التقرير ان «مفهوم املصلحة العامة أصبح غائباً يف
األيديولوجيا الجديدة إلعادة اإلعامر املتناسبة مع التيار
الدولة مسؤولة رغم أنفها
النيوليربايل» .وبناء عليه ،يجب «ربط اإلصالح االقتصادي
تلتقي التقارير املنجزة حول فكرة أساسية وجوهرية قامئة بسياسة اجتامعية شاملة ومتكاملة مع خيارات اقتصادية
عىل أن املخاطر التي تهدد أنظمة الضامن االجتامعي يف مستدامة».
العامل العريب تستوجب العودة إىل تأكيد وبإلحاح أهمية
دور الدولة التنموي الذي تراجع بسبب محاوالت فك توجه تقرير تونس مبارشة اىل العقدة الرئيسية التي تربط
االرتباط بني الدولة والتنمية .فالدولة ،وإن فقدت صفة بني أزمة السياسات االجتامعية ومنوال التنمية .جاء يف
التاجر الصغري الذي يتدخل يف كل زوايا التجارة ،إال أنها هذا التقرير أن «النمط االقتصادي الليربايل يعترب الضامن
يف مقابل ذلك تبقى الحكم الرضوري لتنمية الرثوات أوالً ،االجتامعي عائقاً ،فاملختصون التابعون ملدرسة النيولربالية
وحاميتها من النهب ثانياً ،وتوزيعها عىل منتجيها ثالثاً« ،يعتقدون أن الضامن االجتامعي هو سبب األزمة
وتحقيق االستقرار السيايس واالجتامعي رابعاً ،من خالل االقتصادية ،ألن املساهامت تنتج منها زيادات يف أعباء
االهتامم بضحايا غياب العدالة ،وهم الفئات التي أقصاها األجور».
نظام اإلنتاج والتوزيع ،وألقى بها خارج املجتمع املنظم أكدت التقارير الوطنية أن مراجعة األنظمة الرضيبية يف
واملتضامن.
العامل العريب ،ميكن أن تسهم بفعالية يف التخفيف من
حدة تراجع مستويات الحامية االجتامعية.
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العالقة عضوية بني الحامية االجتامعية وبني األنظمة
الرضيبية .ففي األردن أدى تراجع إرادات الرضيبة املبارشة،
مع تضخم الرضيبة غري املبارشة ،إىل انتشار ظاهرة التهرب
الرضيبي ،وإىل تطبيق سياسات اقتصادية غري اجتامعية.

وستني ،أو الزيادة يف نسب االنخراط ،أو التخفيض من
حجم ونوعية الخدمات .وهي إجراءات محدودة األثر،
قد تساعد عىل التخفيف من حدة االختناق املايل الذي
تواجهه هذه الصناديق ،لكنها تبقى حلوالً ظرفية ،من
شأنها أن تؤخر األزمة أو تقلل من حدتها ،لكنها ال تعالجها
بشكل جذري .ويعود ذلك إىل أن أزمة الصناديق ليست
سوى مؤرش واضح عىل أزمة املنظومة االقتصادية برمتها،
وبالتايل فإن أي إصالح جدي لن يؤدي غرضه إال إذا كان
ضمن مراجعة شاملة وعميقة.

ليس هذان سوى مثالني فقط ،بناء عليه هناك توجه يف
عديد الدول العربية نحو الرتكيز عىل مسألة اإلصالح الجبايئ
كإحدى الوسائل الرضورية إلنقاذ الصناديق االجتامعية
من اإلفالس .ففي موريتانيا يجري نقاش حول امكانية
فرض رضيبة مخصصة لدعم الحامية االجتامعية ،بالرغم
من أن الوعي بالشأن الرضيبي ال يزال محدودا ً جدا ً كام
ورد يف التقرير .ويف فلسطني تأكيد أن التهرب القانوين من
الرضائب يعترب املسؤول عن عجز امليزانية بنسبة النصف
سنوياً .أما يف مرص فهناك تأكيد أن النظام الرضيبي القائم
«يفتقر للعدالة والشفافية» .ويف البحرين حيث ال يوجد
رضائب عىل دخل األفراد واملؤسسات ما حولها إىل مالذ
رضيبي ،هناك وعي بأن ذلك قد أثر عىل اهتامم الدولة
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية .ويف الجزائر يتم متويل
جزء من الضامن االجتامعي من الرضائب .وهو ما يتم
يف تونس حيث يقع دعم املواد الغذائية األساسية من
الرضائب عىل املنتجات البرتولية واملرشوبات الكحولية.

النساء يف مقدمة الضحايا
تعترب النساء من بني الفئات الهشة املعرضة لتداعيات أي
اختالل يف أنظمة الحامية االجتامعية .ففي العراق يعترب
أن  86,7باملئة من النساء هن خارج دورة العمل .ويف
األردن يوجد  25باملئة فقط من نسبة املشرتكني يف الضامن
االجتامعي من حجم السكان ،وتعترب النساء األكرث عرضة
للبقاء خارج نطاق التغطية .وورد يف تقرير لبنان أن األرس
التي تديرها نساء تعترب من الفئات األكرث ترضرا ً وتشمل
أكرث من  120ألف شخص ،إىل جانب ذوي الحاجات
الخاصة الذين يتجاوزون  75ألف فرد .ويف موريتانا ال
يزال الفقر ميثل التحدي الرئييس الندماح املرأة يف الدورة
االقتصادية واالجتامعية .ويف السودان تقرتب بطالة النساء
من نحو ثالثة أضعاف مام هي عليه يف أوساط الذكور.
أما يف املغرب فإن  30باملئة من النساء فقط يستفدن من
التأمني الصحي اإلجباري مقابل  70باملئة للذكور.

أكد جميعها رضورة تناول الحامية االجتامعية من زاوية
حقوقية ،ترى فيها حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان ،وليست
عبئاً عىل الحكومات ،ما يفرض تعزيزها وليس التقليص
من حجمها ونوعها ،أو التفكري يف التخلص منها تدريجياً.

واستنزاف جهوده والسعي إلخضاعه والحد من حريته،
وذلك باحرتام استقالليته وعدم التدخل يف شؤونه،
والدخول معه يف رشاكة بناءة .وتعترب النقابات يف هذا
املجال طرفاً رئيسياً للتحاور معها يف كل ما يتعلق بالحامية
االجتامعية ،بدالً من العمل عىل تهميشها ومحاولة التحكم
فيها والهيمنة عليها.

عدم تربير أي نوع من أنواع التمييز بني السكان يف
االستفادة من مثرات الحامية االجتامعية ،وذلك باالستناد
إىل االعتبارات الجندرية أو الدينية واملذهبية أو العرقية اعتامد مبدأ الحوار االجتامعي كأداة فعالة لفض الخالفات
أو املناطقية أو غريها.
السياسية وغريها ،وبناء التوافقات بني القوى الرئيسية يف
اعتامد النزاهة والحوكمة يف إدارة صناديق الضامن املجتمع ،وحامية السلم األهيل.

االجتامعي للتخلص من البريقراطية وسوء استثامر املوارد .تحسني أداء أسواق العمل عىل الصعيد املحيل ،نظرا ً
والعمل عىل القضاء عىل الزبائنية السياسية أو األيديولوجية لتداعيات ذلك مبارشة عىل تنمية مداخيل الصناديق
والطائفية يف هذا املجال االسرتاتيجي.
والنهوض بها.
رضورة البحث عن إجراءات فعالة إلنقاذ صناديق الضامن التعجيل باملصادقة عىل مختلف املواثيق الدولية ،وخاصة
االجتامعي من اإلفالس ،ولكن ليس بالدفع نحو القضاء الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
عىل السند االجتامعي الذي ترتكز عليه الفئات الفقرية إصالح أنظمة متويل صناديق الضامن االجتامعي ،وذلك
والطبقة الوسطى.
لحاميتها من اإلفالس واالنهيار.
تفعيل دور املجتمع واالبتعاد عن أساليب إضعافه

لقد اشتغلت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية
للتنمية عىل العدالة الرضيبية من خالل دراسة حاالت
ست دول ،وقد انجزت مؤخرا ً دراسة مقارنة بني األنظمة
الرضيبية يف هذه الدول ،وهي بصدد التوسع يف العينات،
إمياناً منها بأن النظام الرضيبي السائد يف العامل العريب هذه عينات دالة عىل رضورة القيام مبراجعات عاجلة
يعمق الفوارق وال يقرب بينها ،ويضعف الدول بدالً من للسياسات االجتامعية ،للحيلولة دون استمرار هذا الخلل
أن يقويها ،ويقلل من فرص التضامن وتجسيد املساواة يف بني الجنسني.
املواطنة بدالً من أن ينميها.
التمويل ثم التمويل

البدائل

عكست التقارير الوطنية املأزق الذي تواجهه معظم
صناديق الضامن االجتامعي ،التي وجدت نفسها مضطرة تفاوتت البدائل الواردة يف التقارير الوطنية من دولة إىل
للجوء إىل حلول جزئية تحاول من خاللها ترقيع أوضاعها أخرى ،لكن اتفقت يف ما بينها عىل عدد من املقرتحات
املالية ،مثل الزيادة يف سن التقاعد من ستني عاماً إىل اثنني اآلتية:
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القسم الثا�ن
ي

أ
الوراق
الموضوعية

•الورقة المرجعية حول الحماية االجتماعية – عزام محجوب ومحمد بلغيث
•الحماية االجتماعية ف� سياق ت
اس�اتيجيات التنمية – أديب نعمة
ي
الدول وأثرها عىل الحماية االجتماعية – محمد سعيد السعدي
•سياسات صندوق النقد
ي
•االحتـماء ف ي� الجوار – لورا عدوان واياد الرياحي
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الورقة المرجعية حول الحماية االجتماعية
دول
عزام محجوب أستاذ جامعي ي
دّ .
وخب� ي
دول
أ .محمد المنذر بلغيث ي
خب� ي
مقدمة:

وسنحاول يف هذه الورقة املرجع ّية ،تقديم اإلطار العام
الذي ميثل األرضيّة التي تنبني عليها التقارير القطرية
حول الحامية االجتامعية يف الوطن العريب من خالل
خمسة محاور رئيس ّية .ففي الجزء األ ّول تستعرض الورقة
تطور موضوع الحامية االجتامعية يف النقاش الدويل حول
التنمية ،واأله ّمية املتزايدة التي أصبحت تكتسيها مسألة
التنمية اإلنسان ّية واملبادرات التي تم إطالقها أو اعتامدها
لتوسيع الحامية االجتامعية ودعم الحقوق االقتصادية
واالجتامعية ال سيام للفئات الضعيفة.

ب ّينت الثورات العرب ّية بكل وضوح فشل النامذج
واالختيارات االقتصادية املتّبعة مبا تو ّخته من أمناط
تنمويّة غري عادلة بني الفئات والجهات وسوء الحوكمة
والفساد ،وما ترتّب عىل ذلك من اختالالت يف توزيع
مثار النمو ّ،إن وجد ،وبطالة وتفقري وإقصاء يف ظل غياب
كامل للدميقراط ّية وضعف املشاركة يف الحياة العامة ويف
رسم السياسات .واعتبارا ً لذلك ،فقد بات من الرضوري
إعادة النظر يف الخيارات والتوجهات املعتمدة ،مبا يحقق
االستقرار للمجتمعات العربية ،ويسهم يف معالجة األزمة ويق ّدم الجزء الثاين اإلطار القانوين للحامية االجتامع ّية،
االقتصادية واالجتامع ّية والسياسية واألمن ّية الحا ّدة التي باعتباره األداة األساسية لتجسيم الحق يف الحامية
االجتامعية وإعامله ،والسالح األمثل للمدافعة واملنارصة
تجابهها.
وتشكّل الحامية االجتامعية ،مبا لها من دور أسايس واملساءلة حول هذا الحق ،ولتطوير املقاربات الجديدة
ّ
يف تحقيق التامسك االجتامعي وإرساء األمن والوئام التي تعتمد عىل الحقوق يف الربمجة واملتابعة واملساءلة يف
االجتامعيني وتكريس جانب من الحقوق األساسية لألفراد كل املجاالت املتصلة بالتنمية البرشيّة.
ّ
ويخصص الجزء الثالث إلشكال ّيات متويل الحامية
واملجموعات ،إحدى األدوات الرئيسة لإلسهام يف تأمني
ّ
االستقرار للمجتمع العريب وإعادة توزيع مثار النم ّو بأكرث االجتامع ّية ودور الدول يف ذلك ،باعتبار مسؤول ّياتها يف
عدالة وتهيئة األرضية املالمئة لتعايف االقتصاد وإدخاله يف إعامل الحق يف الحامية االجتامعية.
ديناميك ّية إيجاب ّية.
أما الجزء الرابع ،فإنه يتعلق بنطاق التغطية بالضامن
ولكن ،ما هو واقع الحامية االجتامعية يف البلدان العربية؟ االجتامعي ومستوياتها ونوعيّتها ،وأبرز النتائج الحاصلة،
وما هي النواقص واإلختالالت التي تح ّد من فاعل ّيتها واإلشكال ّيات القامئة يف املجالني ،قبل التط ّرق يف الجزء
وقدرتها عىل املساهمة يف تكريس الحقوق األساسية الخامس إىل أه ّم التوجهات املستقبلية من خالل توصيات
للمواطن العريب وحفظ كرامته وتأمني اندماجه يف الحياة وانتظارات مك ّونات املجتمع املدين يف املجال اعتبارا
االقتصادية واالجتامعية؟ ذلك ما سيسعى إىل بيانه تقرير ملسؤولياتها املتزايدة يف الدفاع واملنارصة واملساءلة،
الراصد العريب للحقوق االقتصادية واالجتامعية لسنة وكذلك يف التعبري عن هواجس الفئات الضعيفة وامله ّمشة
ومتثيلها يف املساهمة يف تحديد السياسات ورسم الربامج
 ،2014والذي سيخصص باألساس لهذه املسألة.
واملخططات عىل املستويني الوطني والقومي والدويل.
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وإذ اقترصنا يف هذه الورقة عىل بيان اإلطار العام الدويل
مع بعض اإلشارات إىل وضع ّية املنطقة العربية ،تاركني
املجال يف ذلك إىل التقارير القطريّة لتشخيص واقع أنظمة
الحامية االجتامع ّية يف الوطن العريب وبيان توجهاتها
الحالية وتحدياتها القامئة والقادمة وتحليل مواطن
الضعف والق ّوة فيها ،فإنه ال ب ّد من التّأكيد أ ّن هذا الواقع
يختلف بني البلدان العربيّة باختالف سياساتها ،وكذلك
لتباين خصوصياتها واألوضاع ال ّراهنة التي تعيشها ،والتي
ميكن تقسيمها إىل  3مجموعات كربى:

الشعوب تطالب بتحقيقها بجرأة
وح ّدة أكرث .لك ّن اإلصالحات
وإعادة النظر يف الخيارات وأمناط
التنمية ،تبقى رهينة الضغوطات
االقتصادية واملالية ومحدودية
اإلمكانيات الرضورية لذلك.
§بلدان مستق ّرة نسبيّا أدخل
البعض منها إصالحات عىل
منظومة الحامية االجتامع ّية ،يف
حني مل تقدم البق ّية عىل اتخاذ
أي تدابري من شأنها أن تدعم
ّ
سياساتها االجتامع ّية ،رغم توفّر
اإلمكانيات املاديّة لعدد منها.

§بلدان تعيش أزمات أمن ّية
وحروب مد ّمرة أو احتالل عىل
غرار سوريا والعراق وليبيا واليمن
وفلسطني .أين تطرح إشكال ّية
الحامية االجتامع ّية زمن األزمات
املاسة
ّ
بكل ح ّدة باعتبار الحاجة ّ
السلم،
للحامية أكرث من زمن ّ
ولك ّن تأمينها قد يصبح صعباً
وأحياناً ثانوياً بفعل التحديات
األمنية.

كام تجدر اإلشارة إىل أن الظروف التي مت ّر بها
املنطقة من حروب وأزمات أمنية ،قد تس ّببت
يف هجرة ولجوء ماليني املواطنني نحو البلدان
املجاورة (عىل غرار تونس أثناء األزمة الليبية
واألردن ولبنان وكردستان العراق أثناء األزمتني
السورية والعراقية .)...وهو ما يطرح بح ّدة
مسألة الحامية االجتامع ّية لالجئني واملهاجرين
ومجابهة متطلباتهم الحيات ّية التي أصبحت متثّل
عبئاً يثقل كاهل بلدان االستقبال ،خاصة بالنظر
إىل طاقاتها املحدودة .وتتطلّب دراسة أوضاع
الالجئني واملهاجرين يف الوطن العريب وحقوقهم،
حسب رأينا ،بحثاً خاصاً ومع ّمقاً يشمل مختلف
أبعاد هذه القضيّة.

§بلدان تشهد شبه استقرار وبداية
انتقال سيايس بعد الثورة ،ولكنها
تجابه تح ّديات اقتصاديّة كربى
تجعل من مسألة تطوير الحامية
االجتامع ّية وتوسيعها مطروحة
بكل إلحاح ،للرشوع يف تلبية
استحقاقات الثورة ،والتي أصبحت
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اإلطار :1حول مفهوم الحامية االجتامع ّية

()1

يستخدم مصطلح «الحامية االجتامعيّة» بطريقة مختلفة وأحيانا متباينة بني البلدان وعرب العصور .فهو يكتيس غالباً مفهوماً أوسع من مصطلح «الضامن
يل .ولك ّنه يستعمل أحياناً ويف بعض السياقات يف مفهوم أضيق
االجتامعي» ،ليشمل كذلك الحامية املقدمة من األرسة أو أفراد ومجموعات املجتمع املح ّ
من مفهوم الضامن االجتامعي ويقترص عىل الحامية املوجهة إىل الفئات االجتامعية أو األفراد األكرث فقرا ً أو املع ّرضة لإلقصاء االجتامعي.
وتجدر املالحظة أن املنظامت الدولية تستخدم يف أدبياتها املصطلحني االثنني للتدليل عىل املفهوم نفسه.
ويف هذه الورقة ،فقد ت ّم التطرق إىل الحامية االجتامع ّية يف مفهومها الواسع الذي يشمل:
 - 1مفهوم الضامن االجتامعي الذي يغطي جميع التدابري واملنافع النقدية أو العينيّة لتأمني الحامية من:
§انعدام أو عدم كفاية الدخل من العمل بسبب املرض أو اإلعاقة أو األمومة أو إصابات العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو الوفاة.
§عدم الوصول إىل الرعاية الصحيّة أو عدم القدرة عىل تح ّمل تكاليفها.
§  - 2مختلف الخدمات والتدابري االجتامعية والتضامنية األساسية والرامية إىل التقليل من الفقر اإلقصاء االجتامعي ومعالجة نقص
الدخل وفقدان السند العائيل لألطفال أو الكبار غري القادرين عىل القيام بشؤونهم وتأمني الرعاية الصحية واالجتامعية.
رصف.
	) -(1عن وثيقة « توسيع التغطية االجتامعيّة للجميع» – منظمة العمل الدوليّة جنيف – ( 2009الصفحتان  ) 59-60بت ّ
“Extending Social Security to All: A review of challenges, present practice and strategic options” ILO Geneva 2009. P59-60.

األقاليم والجهات داخل البلد الواحد.

يف البلدان املتقدمة ،والنسبة املرتفعة للعمل يف القطاع غري
املنظم يف البلدان ال ّنامية .وإن تضافر عاميل البطالة وتط ّور
الهش يف القطاع غري املنظم ،تؤدي حتامً إىل
أشكال العمل ّ
ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة االجتامعية ،حتى يف أوساط
بعض الفئات العاملة التي ال تنتفع بحقها يف األجر العادل
والحامية االجتامع ّية التي تؤ ّمنها ضد املخاطر االجتامع ّية،
وتحميها من التأثريات السلبيّة لغوائل ال ّدهر .وتعترب املرأة
أكرث عرضة للعمل يف القطاع غري املنظم ،حيث يشتغل فيه
 48.7%من النساء مقابل  46.9%من الرجال .ولنئ يبلغ
الفارق بني الجنسني يف هذا املجال نحو نقطتني ،بالنسبة
للمع ّدل العاملي ،فإنّه يصل إىل  25نقطة يف بلدان شامل
إفريقيا ،و 5.9نقاط يف منطقة الرشق األوسط .ويربز ذلك
وجهاً من وجوه عدم املساواة بني املرأة والرجل يف مجال
الشغل والحامية االجتامع ّية.
وإذ تبني إحصائيّات برنامج األمم املتحدة للتنمية أن الفقر
املدقع قد تراجع بصفة عامة ،فإ ّن  1.2مليار شخص ال
يزالون يعيشون تحت خط الفقر املدقع ،وإ ّن عدد األفراد
املشتغلني الفقراء (الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر
يف اليوم) ،ال يزالون ميثلون  15.1%من السكان املشتغلني
سنة  2012و 13%سنة  .2013كام أ ّن  60.9%من السكان
النشيطني يف العامل ال ّنامي ال يزالون يعيشون بأقل من 4
دوالرات للفرد الواحد يف اليوم سنة .2011

ويتضح من التقرير حول الشغل يف العامل الذي أصدرته
منظمة العمل الدولية يف جوان  2013تحت عنوان «إعادة
بناء النسيج االقتصادي واالجتامعي» ،أن عدد العاطلني
عن العمل يف العامل قد بلغ يف منتصف سنة  2013مئتي
مليون شخص ،وأنه من املق ّدر أن يرتفع هذا العدد ،إذا
تواصل النسق الحايل لتط ّور البطالة ،إىل مئتني ومثانية
ماليني ( )208سنة .2015
ويبي التقرير العاملي حول الشغل لسنة « 2014تنمية
ّ
غن ّية مبواطن الشغل» ،الذي أصدرته منظمة العمل ال ّدولية
يف شهر ماي من هذه السنة ،أن عدد العاطلني عن العمل
يف العامل قد ازداد بـ  4ماليني فرد سنة  .2013وهو أرفع بـ
عم كان عليه قبل األزمة العامل ّية.
 30.6مليوناً ّ
ويق ّدر هذا التقرير مواطن الشغل التي يجب إحداثها
خالل الخمس سنوات املقبلة ملجابهة ارتفاع عدد السكان
النشيطني الذين سيصلون إىل سوق العمل بـمئتني وثالثة
عرش مليوناً

البلدان ال ّنامية والضعيفة وحتى عىل الفئات الفقرية يف
I.Iالحماية االجتماعية ف ي� النقاش التنموي العام
شهد العامل منذ بداية مثانينات القرن العرشين تحوالت البلدان ذات الدخل املرتفع.
عميقة يف دور الدولة وتدخلها يف املجالني االقتصادي فقد ترت ّب عىل العودة القويّة لليربالية املتو ّحشة وهيمنة
واالجتامعي .فبفعل تع ّدد األزمات ،وتقلّص نسب النم ّو املؤسسات متع ّددة الجنسيات واالقتصاد املايل عىل
بانتهاء حقبة «الثالثني املجيدة» يف البلدان الصناع ّية ،االقتصاد الحقيقي ،احتدام املنافسة الرشسة بني البلدان
وتراجع أسعار البرتول وتأثريه عىل االقتصاديات ال ّريعية ،واملؤسسات ،وأصبح بفعلها ينظر إىل اإلنفاق االجتامعي
وهيمنة الليربال ّية الجديدة ،بدأ مفهوم الدول الراعية أو كمج ّرد كلفة يجب الضغط عليها واعتباره أحد العنارص
التكيز التي ميكن التحكّم فيها لتحسني القدرة التنافسية سواء
دولة العناية يرتاجع ،إذ جنح العديد من ال ّدول إىل ّ
الكل.
عىل االهتامم بالجانب االقتصادي للتنمية والح ّد من عىل مستوى املؤسسة أو عىل املستوى ّ
النفقات االجتامع ّية يف إطار رؤى صندوق النقد الدويل كام أصبح ينظر إىل الخدمات االجتامعية وكأنّها سلع يجب
والبنك الدويل ومقارباتهام لإلصالحات الهيكلية القاضية العمل عىل إخراجها شيئاً فشيئاً من دائرة املسؤول ّيات
الخاص.
بالخصوص بالضغط عىل مصاريف الدولة والتقليص من الحكوميّة ومن الفضاء العمومي ليتولّ ها القطاع
ّ
تدخلها املبارش يف االقتصاد والسعي إىل تحريره واتباع
سياسات انكامش ّية ومعالجة عجز امليزانية وميزان وقد تداخلت هذه العوامل لتؤ ّدي ،خاصة بعد أن زادتها
عمقاً األزمة املال ّية العاملية بداية من سنة  2008وانكامش
املدفوعات.
االقتصاد العاملي الذي تالها ،إىل اتساع اله ّوة يف مستويات
وقد أ ّدى ذلك إىل التضييق عىل اإلنفاق االجتامعي والذي التنمية بني البلدان وارتفاع نسب البطالة وحجمها وتفاقم
ازداد ح ّدة يف ظل التأثريات السلبية للعوملة،
ّ
وخاصة عىل التفاوت يف األجور والدخل بني الفئات االجتامعية وبني

وبالنسبة إىل بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،فإن
عدد العاطلني يق ّدر بـ  15.9مليون شخص سنة 2013
مقابل  12.6مليوناً سنة  .2007ومن املرشح أن يبلغ هذا
وبالنسبة للبلدان العربية ،تربز إحصائيات منظمة العمل
العدد  16.8مليون شخص سنة .2015
الدولية ،أن نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 1.25
ويبني التقرير العاملي حول الحامية االجتامعية لسنة دوالر يف اليوم ترتاوح بني  0.1%يف األردن و 46.1%يف جزر
 ،2015 – 2014أن نسب البطالة يف البلدان العربية تبقى القمر و 23.4%يف موريتانيا .أما السكان الذين يعيشون
مرتفعة عموماً ،ما عدا البلدان النفطية يف الخليج العريب .بأقل من دوالرين يومياً ،فترتاوح نسبتهم بني  1.6%يف
وقد تراوحت سنة  2013أو ( 2012حسب البيانات األردن و  65%يف جزر القمر و  47.7%يف موريتانيا.
املتوفرة والتي تهم  12بلدا ً) بني  0.5%يف قطر و 23%يف
فلسطني .وترتاوح هذه النسبة لدى النساء بني  2.8%يف
قطر و  37.1%يف سوريا.
وعىل مستوى توزيع مثار النم ّو ،يتضح وفقاً للتقرير
ويشري التقريران حول التشغيل ،املشار إليهام آنفاً ،إىل العاملي حول األجور الذي صدر عن منظمة العمل الدولية
أ ّن االختالالت الهيكل ّية األساس ّية يف سوق الشغل ،تبقى سنة  2013بعنوان «األجور وال ّنمو العادل» ،أنّه «لعقد
عميقة وتتمثل باألساس يف البطالة طويلة املدى ،ال سيام من الزمان أو أكرث قبل األزمة ّ
انفك االرتباط بني األجور
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( )213منهم مئتا مليون يف البلدان الصاعدة والنامية.

وإنتاج ّية العمل يف العديد من البلدان ،وهو ما أسهم
يف العديد من اإلختالالت االقتصادية العاملية »...مضيفاً
«أنه منذ مثانينات القرن املايض شهد نصيب العاملة من
أقل من
حصة ّ
الدخل اتجاهاً نزول ّياً مبا يعني تخصيص ّ
وحصة أعىل إىل رأس املال،
الدخل الوطني إىل العاملة ّ
سواء يف حالة ركود األجور الحقيقية أو حتى يف البلدان
التي شهدت فيها األجور الحقيقية من ّوا ً رسيعاً».
وما من ّ
شك يف أ ّن هذا املنحى الخطري يؤثر سلب ّياً عىل
مدى انتفاع األجراء بحقّهم األسايس يف األجر العادل الذي
تضمنه املواثيق ال ّدول ّية ،ويربز التّآكل أو الرتاجع الحقيقي
الذي بدأت تشهده املكاسب االجتامعية التي تراكمت
خالل عقود من الزمن بفضل نضاالت الطبقة العاملة
والقوى التقدمية .وعالوة عىل ذلك ،فإن لهذا االتجاه
انعكاسات سلب ّية كذلك عىل االستهالك والتداين العائيل،
وبالتايل عىل الطلب الداخيل كعامل من عوامل دفع ال ّنم ّو
املندمج واالستثامر والقدرة عىل خلق فرص العمل.

أ ّن غالبية املعطيات املتاحة تشري إىل عدم الزيادة يف
األجور الحقيقية بصورة كبرية أو حتى تراجعها يف معظم
البلدان العربية خالل السنوات القليلة املاضية وإثر األزمة
العاملية .وبالنسبة للفرتة  1999-2011يبني التقرير أن
منو األجور الحقيقية قد تزامن مع منو إنتاجية العمل
ولو بصفة متفاوتة يف  7دول عربية هي قطر والكويت
واألردن وسوريا ومرص وتونس واملغرب ،بينام شهدت
البحرين والجزائر وفلسطني وعامن ارتفاعاً طفيفاً يف
األجور الحقيقية رغم تراجع إنتاجية العمل .أ ّما يف اململكة
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،فقد حصل
تراجع مزدوج يف إنتاجية العمل ويف األجور الحقيقية.
وعن تأثريات الربيع العريب ،يربز التقرير نفسه أن نتائج
البحوث تشري إىل أن “األجر العادل وارتفاع تكلفة املعيشة،
يتصدران أولويات الشباب العريب .ويبدو أن الربيع العريب
قد دفع عدة بلدان إىل إجراء زيادات أكرث يف أجور العاملة
املحلية يف القطاع العام .غري أنه بالنسبة للقطاع الخاص،
يعد الحد األدىن لألجور واملفاوضات الجامعية ضعيفاً يف
املنطقة العربية .ولذلك تبعات عديدة من بينها :عدم
تكافؤ القدرة التفاوضية بني العامل وأرباب العمل،
وإمكانية حدوث اضطرابات اجتامعية وسياسية .وبرغم
استمرار مرونة التحويالت املالية من بلدان مجلس التعاون
الخليجي أكرث من املتوقع ،إال أن بلدان املقاصد األخرى
رمبا ح ّملت تكلفة األزمة للعاملة املهاجرة .وتجدر اإلشارة
يف هذا الصدد إىل أن تراجع التحويالت املالية يؤثر بحدة
عىل دخول األرس يف البلدان املصدرة للمهاجرين بشكل
صاف ،كام أن له تبعات يف شكل انخفاض االستهالك الكيل
واملدخرات ،وارتفاع معدالت البطالة ،وانخفاض األجور
داخل البلد.

وبي التقرير نفسه أن هذا الرتاجع يف نصيب العاملة من
ّ
الدخل الوطني ،إذ يعود من جهة إىل التق ّدم التكنولوجي
والعوملة التجاريّة وتوسع األسواق املال ّية ،فإنه يعود
كذلك إىل تراجع كثافة وفاعل ّية االتحادات النقاب ّية ،األمر
الذي أ ّدى إىل تآكل القوى التفاوضية للعاملة .ويف ذلك
خطر يه ّدد مدى قدرة الطبقة العاملة عىل الدفاع عن
عم ينتج
مكتسباتها وحقوقها األساس ّية ،بغض الطرف ّ
عن ذلك من تفاقم للفقر والتهميش واإلقصاء االقتصادي
واالجتامعي ،حتى يف صفوف املشتغلني .وهو ما يعيق
توسع نطاق الحامية االجتامعية وتط ّور برامجها وتدابريها،
ّ
فضالً عن تأثريه عىل التوازنات املالية لألنظمة املبنية عىل
املساهامت ،ال سيام يف ظل التحوالت الدميغراف ّية ،املتمثلة
بالخصوص يف ارتفاع مؤ ّمل الحياة وعدد السكان املسنني وعىل صعيد الفوارق يف توزيع الدخل ،يبني تقرير برنامج
يف العديد من البلدان ،وما يسلطه ذلك من ضغوط عىل األمم املتحدة للتنمية ،أن معامل دجيني هو اليوم يف
منظومات التغطية الصحية واالجتامعية.
عم كان عليه يف مثانينات القرن املايض يف
مستوى أرفع ّ
ورغم قلة البيانات املتوفرة حول األجور يف املنطقة عديد الدول ،ما يشري إىل تع ّمق الفوارق يف ال ّدخل داخل
العربية وقلّة جودتها وما يشوبها من شكوك ،يبي التقرير البلدان املعن ّية .وبالنسبة إىل املنطقة العربية التي تتوفر
ّ
بشأنها املعطيات (  12بلدا ً ويف سنوات مختلفة) ،فإن هذا
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املؤرش يرتاوح بني  30.9يف العراق و 64.3يف جزر القمر
و 40.9يف ملغرب.

االقتصاديات وسلعنة الخدمات االجتامعية كالصحة
وباألخص البنك الدويل وصندوق النقد الدويل،
والتعليم،
ّ
أصبحت تق ّر اليوم بأهمية الحامية االجتامعية يف تحقيق
التامسك االجتامعي وإعادة انطالق النشاط االقتصادي،
وأضحت تدعم ،ولو برشوط ،بعض الربامج الهادفة إىل
وضع تدابري لحامية الفئات الضعيفة ومقاومة الفقر
كوسيلة من وسائل تخفيف وطأة برامج اإلصالح الهيكيل
القتصاديات البلدان التي تلتجئ إليها عند األزمات ،عىل
الفئات األقل حظاً .وقد جاء يف تقرير صادر عن صندوق
النقد الدويل يف  21ماي  2014حول «نصائح الصندوق
حول املسائل املتصلة بالتشغيل» أنّه «من امله ّم كذلك
وضع جهاز للحامية االجتامعية لحامية الفئات األكرث
هشاشة .ففي أوروبا عمل صندوق النقد الدويل بالتعاون
الوثيق مع البنك الدويل واللجنة األوروبية عىل حامية
النفقات االجتامعية والتشغيل ،قدر اإلمكان ،حتى ملا كان
من الرضوري تقليص الحجم الكيل للنفقات العمومية».

كل هذه العوامل ،باإلضافة إىل نضال مختلف مكونات
ّ
املجتمع املدين والقوى املجابهة للعوملة املتوحشة ،وانتشار
الوعي بأنّه ال ميكن الفصل بني التنمية االقتصادية والتنمية
البرشية ،جعلت من موضوع الحامية يكتيس شيئاً فشيئاً
أهميّة بالغة ،ويتب ّوأ موقعاً بارزا ً يف النقاش العام حول
التنمية سواء عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أو ال ّدويل،
ويف كل املنظامت الدولية واإلقليمية ذات العالقة املبارشة
أو غري املبارشة.
1)1الحامية االجتامع ّية :اهتامم متزايد ومكانة مركز ّية يف
سلم أولويات املنظامت الدول ّية
أصبحت مسألة الحامية االجتامعية ،منذ العقد األخري
تحتل مكانة مركزيّة يف سلّم اهتاممات
من القرن املايضّ ،
املنظامت ال ّدولية ،ويف مقاربات التنمية بصفة عامة
أخص ،باعتبارها إحدى املق ّومات
والتنمية البرشية بصفة ّ
ويتجل
ّ
الرئيسة لتكريس الحقوق االقتصادية واالجتامعية.
اإلجامع الدويل الحاصل يف السنوات األخرية حول الحامية
االجتامع ّية بالخصوص من خالل السعي إىل إعادة النظر
يف االختيارات والسياسات ،وتطوير املقاربات ومزيد األخذ
باالعتبار الجانب الحقوقي لهذه املسألة .ويف هذا الصدد
أشار تقرير املدير العام ملكتب العمل الدويل إىل مؤمتر
العمل الدويل لسنة  2008إىل «أن األزمة دافع إلعادة
التفكري يف السياسات» .ويف السياق نفسه أبرز املدير العام
ملنظمة العمل العرب ّية يف تقريره للدورة  39ملؤمتر العمل
العريب امللتئمة يف ماي  2012أن «التاريخ يشري إىل أ ّن
تطوير الحامية االجتامع ّية الجذري خرج من رحم أزمات
اجتامعيّة طاحنة».

وتجدر اإلشارة كذلك إىل أن البنك الدويل أصبح يدعم جهود
بعض الدول الساعية إىل إدخال إصالحات هيكلية عىل
منظومات الحامية االجتامعية فيها مبا يسهم يف استدامتها
الصدد وضع البنك
وضامن تواصل خدماتها .ويف هذا ّ
اسرتاتيجية للحامية االجتامعية والتشغيل 2012-2022
جاء يف مقدمتها أنّه «بعد مشاورات مكثفة وحوار مع
املتعاملني واألطراف املعنية واملامرسني بشأن االحتياجات
الرضورية يف هذا العامل رسيع التغري ،صممنا االسرتاتيجية
برتكيز جوهري :وهو نقل الحامية االجتامعية والعمل
من املداخالت املعزولة إىل حافظة متسقة ومرتابطة من
الربامج .ويساعد هذا النهج الشامل البلدان عىل معاجلة
التجزئة واالزدواجية عرب الربامج ،وعىل خلق متويل،
وحوكمة ،وحلول مصممة خصيصاً لسياقاتها الخاصة».

فحتى املنظامت التي كانت ال تعري أهمية للربامج
االجتامعية ،والتي كانت تعمل دوماً عىل الح ّد من اإلنفاق
العمومي ويف الربامج االجتامعية ،وتسعى إىل تحرير
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اإلطار  – 2اسرتاتيجية البنك الدويل للحامية االجتامعية والعمل :2022 – 2012
املرونة واإلنصاف والفرص
يدعم البنك الدويل الحامية االجتامعية والعمل يف البلدان التي تع ّد من عمالء البنك ،باعتبار ذلك جزءا ً أساسياً من مهمته املتمثلة يف التخفيف من الفقر
من خالل النمو املستدام والشامل.
وتنص اسرتاتيجية البنك الدويل الجديدة للحامية االجتامعية والعمل ( )2012-2022عىل طرق تعميق مشاركة البنك الدويل وقدراته ومعارفه وأثره يف
ّ
مجال الحامية االجتامعية والعمل.
لالسرتاتيجية ثالثة أهداف شاملة ،واتجاه اسرتاتيجي واضح:
■ تتمثل األهداف الشاملة لالسرتاتيجية يف املساعدة عىل:
×تحسني املرونة )resilience( ،من خالل التأمني ضد تدين مستويات ال ّرفاه نتيجة مجموعة من الصدمات.
× واإلنصاف ،من خالل الحامية من العوز وتعزيز تكافؤ الفرص وبرامج املساعدة االجتامعية املعروفة كذلك بربامج شبكة األمان مبا يف ذلك
التحويالت النقدية والعينية.
×والفرص للناس يف البلدان ذات الدخل املتدين واملتوسط.
■ ويتمثل االتجاه االسرتاتيجي يف مساعدة البلدان النامية عىل االنتقال من النهج املجزأ إىل أنظمة أكرث اتساقاً للحامية االجتامعية والعمل.
وتنظر هذه االسرتاتيجية الجديدة يف املامرسة الحالية عن طريق املساعدة يف جعل الحامية االجتامعية والعمل أكرث استجابة ،وأكرث شموالً للمناطق
واملجموعات املستبعدة ،السيام البلدان املتدنية الدخل والفقراء املدقعني ،وذوي اإلعاقات ،وأولئك الذين هم يف القطاع غري الرسمي ،ويف حاالت عديدة،
املرأة.
خدمات البنك الدويل للبلدان
يف مجال أنظمة الحامية االجتامعية والعمل :الهيكل والتنفيذ:
يتمثل دور البنك الدويل يف مساندة البلدان يف تطوير أنظمة الحامية االجتامعية والعمل عىل كال جانبي «الهيكل» و»التنفيذ» .وحسب حاجات البلدان
املتعاملة ،عمل البنك الدويل مع السلطات القطرية يف خمسة مجاالت
رئيسية مع دمج بناء القدرات يف كل جوانب املساعدات التي قدمها.
v vعىل مستوى الهيكل
 .1التحليل التشخييص للحاجات وتقييم فاعلية برامج الحامية االجتامعية والعمل الراهنة.
 .2صياغة اسرتاتيجية ورسم خريطة للمسار من األوضاع الحالية إىل األهداف االسرتاتيجية.
 .3التعرف إىل خيارات السياسات وتحديد هيكل مختلف الربامج لضامن اتساق السياسات داخل نظام الحامية
االجتامعية والعمل (مبا يف ذلك من خالل تبادل التعلم يف ما بني بلدان الجنوب).
v vعىل مستوى التنفيذ
 .4وضع تدابري مفصلة للسياسات والتنفيذ لتحقيق النتائج وتحسني األداء ،مبا يف ذلك وضع األنظمة الفرعية املفصلة
(مثل قواعد البيانات وسجالت املستفيدين) ،ووضع عمليات وإجراءات وإضفاء الطابع املؤسيس عىل آليات الرصد
والتقييم ومتحيص تنسيق السياسات.
 .5متويل الربامج واملساعدات املالية ملساندة املرشوعات التجريبية والتوسع ،وحزمتي االستثامر أو متويل الربامج مع املساعدات الفنية وتقييم األثر.
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ولبيان التطور الحاصل ،عىل املستوى الدويل ،يف مجال وتتمثل هذه األهداف التي ضبطت آجال تحقيقها
السعي إىل تطوير منظومات الحامية االجتامع ّية يجدر يف سنة  2015يف:
الرتكيز بالخصوص عىل املحطات اآلتية :
 üالهدف  : 1القضاء عىل الفقر املدقع
§  1 -1إطالق «برنامج العمل الالئق» من
والجوع ،من خالل:
قبل منظمة العمل الدولية سنة 1999
يقل دخلهم اليومي
أ) تخفيض نسبة السكان الذين ّ
الذي يتأسس عىل واجب احرتام املبادئ
عن دوالر واحد إىل النصف يف الفرتة ما بني 1990
والحقوق األساسية يف العمل .ويقوم هذا
و .2015ولنئ يربز تقرير برنامج األمم املتحدة
الربنامج عىل أربعة عنارص أساس ّية هي:
للتنمية حول تنفيذ أهداف األلفية سنة 2013
× الحق يف االستخدام برشوط
أنه ت ّم بلوغ هذا الهدف قبل األفق املحدد ،فإنه
منصفة،
يشري باملقابل إىل بقاء ما يقارب  1.2مليار شخص
ال يزالون يعيشون تحت عتبة الفقر املدقع .وهو ما
× الحق يف الحامية االجتامع ّية،
ميثل تحدياً هاماً يف املستقبل لكل املجتمع الدويل
× الحق يف التمثيل النقايب،
للعمل عىل حاميتهم وإخراجهم من دائرة الخصاصة
والحرمان.
الحق يف الحوار االجتامعي.
× ّ
ولكن تحقيق غاية التخفيض يف عدد الفقراء الذين
وإذ تعترب الحامية االجتامعية أحد العنارص
يعيشون بأقل من  1.25دوالر يف اليوم يبقى ،وفقا
الرئيسية املك ّونة للربنامج ،فإ ّن بق ّية العنارص
للتقرير العريب حول أهداف األلفية ،مستبعدا ً
مجتمعة أو منفصلة تشكّل يف الحني ذاته
بالنسبة لبعض البلدان العربية.
وجهاً من وجوه حامية املشتغلني وضامن
كرامتهم ومستوى دخلهم ،مبا يسهم يف
فبعد سنوات من الرتاجع ،يبدو أ ّن عدد الفقراء عاد
التكريس الفعيل لحقوقهم األساسية يف
ليزداد ورمبا يبلغ ح ًّدا ال تقدر عىل رصده املقاييس
العمل والتغطية االجتامعية.
الدولية .فاملكاسب التي تحققت يف الح ّد من الفقر
تب ّددت يف بعض البلدان العربية بسبب التح ّوالت
§  2 -1أهداف األلفية للتنمية التي
السياس ّية والنزاعات .وإذ بلغت نسبة الفقر املدقع
اعتمدتها ق ّمة األلف ّية سنة  2000والتي
يف املنطقة العربية  4.1%سنة  2010بعد أن كانت
تجسم
اختتمت ببيان حدد  8أهداف ّ
 5.5%سنة  ،1990فإنها تق ّدر يف سنة  2012بنحو
تعهد املجتمع الدويل ،يف رشاكة بني
.7.4%
الحكومات واملجتمع املدين ،لبناء عامل
من دون مه ّمشني وإليالء النهوض
ب) توفري العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق
باإلنسان مكانة مركزية يف كل الربامج.
للجميع ،مبن فيهم النساء والشباب .غري أنه يتبني أ ّن
وقد وصفها األمني العام لألمم املتحدة يف
األزمة االقتصادية أ ّدت إىل ازدياد عدد العاطلني بـ
تصديره للتقرير األممي حول تنفيذ هذه
 28مليون شخص منذ عام  ، 2007وخرج من سوق
األهداف لسنة  2013بأنها «أنجح مسعى
العمل يف الفرتة نفسها  39مليون شخص تاركني
عاملي يف التاريخ اتُّخذ ملكافحة الفقر».
فجوة بـ  76مليون وظيفة .كام ال تزال الفوارق بني
املرأة والرجل يف الشغل ها ّمــة حيث يق ّدر الفــارق
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يف نسبة العاملة إىل السكان النشيطني لدى الجنسني
بـ  .24.8%أما الشباب فهم الذين ترضروا أكرث من
األزمة ،فقد انخفضت نسبة العاملة لديهم 41%
منذ سنة .2007

شهدت تحسناً كبريا ً يف مع ّدالت االلتحاق
بالتعليم االبتدايئ التي بلغت  92%سنة
 .2011وقد اقرتبت  9بلدان عربية من
تحقيق غاية تعميم التعليم االبتدايئ هي
اإلمارات والبحرين وتونس والجزائر وعامن
وقطر والكويت واملغرب ومرص .أما البلدان
العربية األقل من ًّوا فإنها ال تزال تواجه تح ّديات
كبرية مع وجود مؤرشات مثرية للقلق تنذر
بالرتاجع.

وتقدر نسبة البطالة لدى الشباب يف البلدان النامية
سنة  ،2013وفق التقرير العاملي حول الشغل ،2014
بـ  12%وهو ما ميثل ثالثة أضعاف هذه النسبة
لدى الكهول .وترتفع هذه النسبة بصفة خاصة يف
بلدان شامل إفريقيا والرشق األوسط حيث يعاين
من البطالة شاب من كل ثالثة شبان يف س ّن العمل.
وترتفع هذه النسبة إىل  45%لدى الفتيات يف هذه
املنطقة.

üالهدف  : 3تعزيز املساواة بني الجنسني
ü
ومتكني املرأة :يف حني يربز التقرير إحراز
تق ّدم مطّرد يف تحقيق املساواة يف مجال
ماسة إىل املزيد
التعليم ،فإ ّن هناك حاجة ّ
من اإلجراءات الهادفة يف عديد من املناطق.
تبي عمليّة التقويم أ ّن املرأة ال تزال يف
كام ّ
أقل أمناً
مناطق العامل النامي تشغل وظائف ّ
أقل من ال ّرجال .أ ّما
مع استحقاقات اجتامع ّية ّ
يف ما يتعلّق باملجال السيايس ،فإن مساهمتها
تحسنت خاصة نتيجة نظام الحصص.
ّ

وسجلت املنطقة العربية أدىن مع ّدل ملشاركة املرأة
يف القوى العاملة حيث مل يتجاوز  26%يف حني أن
معدل مشاركة الرجل يقارب املستوى العاملي بـ
.77%
ج) تخفيض نسبة السكان الذين يعانون الجوع إىل
النصف يف الفرتة ما بني  1990و .2015وهو هدف
أصبح تحقيقه عىل الصعيد الدويل يف اآلجال يف
املتناول.

وتجدر اإلشارة إىل أن املنطقة العربية حقّقت
تقدماً كبريا ً نحو التكافؤ بني الجنسني يف مجال
التعليم.

غري أ ّن التقديرات تشري إىل أ ّن املنطقة العرب ّية ال
تزال بعيدة ج ًّدا عن تحقيق غاية تخفيض مع ّدل
سوء التغذية إىل النصف.

üالهدف  : 4تقليل وف ّيات األطفال :أبرز
ü
التقرير رضورة مضاعفة الجهد وترسيع نسق
اإلنجاز لبلوغ الهدف.

üالهدف  : 2تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ:
ü
نسق تجسيم هذا الهدف يوحي بأنه لن
يتس ّنى تحقيقه يف األجل .ويشار إىل أن
الفقر هو السبب الرئييس لبقاء األطفال
خارج املدارس ويحول دون متتعهم بتعليم
أو تدريب يؤهلهم الحقاً لالندماج يف الحياة
النشيطة واالرتقاء بوضعهم االجتامعي
ويؤمن مستقبلهم.

ولنئ انخفض مع ّدل وفيات األطفال قرابة
الثلث يف املنطقة العرب ّية ،فإن التق ّدم ال يزال
بطيئاً نحو تحقيق الغاية .وانخفض مع ّدل
وفيات األطفال دون سن الخامسة حواىل
 36%منذ عام  .1990وال يختلف وضع
التق ّدم املحرز كثريا ً يف تخفيض مع ّدل وفيات
الرضع ،وإن اتسم الرتاجع بقدر أكرب من
البطء ،حيث سجلت املنطقة انخفاضاً بنسبة

ويشري التقرير العريب إىل أن املنطقة العربية
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 34يف املائة.

الكايف وبالنوعية الجيدة ،وصعوبة الحصول
عىل خدمات اإلجهاض ومنع الحمل بالطرق
التي تحمي صحة املرأة ،وذلك بسبب
العوائق القانونية.

وقد متكنت مجموعة بلدان املرشق ومجموعة
بلدان املغرب وبلدان مجلس التعاون لدول
الخليج من تخفيض مع ّدل وفيات األطفال
مبقدار يتجاوز  ،50%وبات تحقيق غاية
تخفيض مع ّدل وفيات األطفال يف متناول
هذه البلدان بحلول عام  .2015أما يف أقل
البلدان منوا ً ،فاقترص االنخفاض عىل  13%يف
العقدين املاضيني.

وعىل الرغم من ارتفاع نسبة الوالدات التي
تجرى تحت إرشاف اختصاصيني صحيني
وتحسن التغطية بخدمات الرعاية ما
مهرة،
ّ
قبل الوالدة ،ال تزال الفوارق كبرية بني األرس
الفقرية واألرس الغنية .ويف معظم البلدان
العربية ،باستثناء اليمن ،أصبحت التغطية
شبه تامة يف املؤرشين يف حالة ال ُخمس األغنى
من السكان ،يف حني ال تزال فئة ال ُخمس األفقر
واملناطق الريفية تعاين من حرمان من هذه
الخدمات .ففي مرص ،عىل سبيل املثال ،تتم
نسبة  55%من الوالدات فقط تحت إرشاف
اختصاصيني صحيني مهرة ،يف األرس الفقرية،
مقابل  97%يف األرس الغنية .والتباينات يف
هذا املجال شاسعة يف السودان واليمن.

üالهدف  : 5تحسني الصحة النفاسية :بالنظر
ü
إىل ما تحقق عىل هذا الصعيد ووفقاً لنفس
التقرير فإ ّن تحقيق هذا الهدف ،عىل املستوى
العاملي ،ال يزال بعيد املنال.
وعىل مستوى البلدان العربية انخفض مع ّدل
وفيات األمهات يف املنطقة بنسبة  27%بني
عامي  1990و .2010وقد تجاوز انخفاض
هذا املع ّدل يف مجموعتي بلدان املرشق
وبلدان املغرب  ،60%وأصبحت هاتان
املجموعتان قريبتني من تحقيق الغاية التي
تقيض بتخفيض مع ّدل وفيات األمهات مبقدار
ثالثة أرباع .ومتكنت بلدان مجلس التعاون
لدول الخليج العربية من تخفيض مع ّدل
وفيات األمهات مبقدار النصف .غري أن وقع
التغي يف املنطقة تباطأ منذ عام  .2000وإذا
ّ
ما قورن املع ّدل السنوي لتخفيض الوفيات يف
التسعينات مع املع ّدل الذي ُسجل يف الفرتة
من  2000إىل  ،2010يُالحظ أن التق ّدم قد
توقف يف ثالث مجموعات من املجموعات
األربع التي تتكون منها املنطقة .ومن أصل
 22بلدا ً ،سجلت تسعة بلدان فقط تق ّدماً
أرسع منذ عام  2000مقارنة مبا كان عليه
الوضع يف التسعينات .ومن أسباب وفيات
األمهات عدم توفر الرعاية الصحية بالقدر

üالهدف :6مكافحة فريوس نقص املناعة
ü
البرشية /اإليدز واملالريا وغريهام من األمراض:
يشري التقرير إىل أ ّن حاالت اإلصابات باإليدز
آخذة يف االنخفاض ،غري أ ّن هناك  2.5مليوين
شخص يصابون سنوياً مبا يتطلب مواصلة
الجهد .كام يشري إىل أنه ال بد من تجديد
االلتزام من أجل املحافظة عىل املكاسب التي
تحققت يف مجابهة املالريا.
üالهدف :7كفالة االستدامة البيئ ّية :يتطرق
ü
تقرير متابعة التنفيذ إىل أن الغابات مازالت
تختفي مبع ّدالت تنذر بالخطر وانبعاث
الغازات الدفيئة تعود إىل االرتفاع من جديد
وتواصل االستغالل املفرط لألرصدة السمكيةّ.
وال يخفى ما لهذه العوامل من تأثري عىل
مستويات الدخل والفقر وتأمني القوت
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واستدامة التنمية وشموليتها .أما بخصوص
املاء الصالح للرشاب ،فقد ت ّم بلوغ الهدف
بصفة عامة ،يب̊ـد أن الوضع بالنسبة للفقراء
يف املناطق الريفية ال يزال يثري قلقاً بالغاً.

املنطقة العربية ال ميكن معالجتها يف معزل
عن الواقع الراهن .فمع استمرار احتالل
إرسائيل فلسطني ،ال تزال املنطقة العربية
ترزح تحت احتالل هو الوحيد املتبقي
يف التاريخ الحديث ،والحياة االقتصادية
واالجتامعية والسياسية فيها ال تزال رهينة
حاالت مستجدة من الرصاع وعدم االستقرار...
وأ ّن أي خطة إمنائية ملا بعد عام  2015لن
تحقق الفعالية املرجوة ،ما مل يرت ّدد فيها
صدى صوت املاليني من العرب الذين ينادون
بالحرية والكرامة والعدالة االجتامعية.
والتحديات الكربى ،عىل جسامتها ،ال تحجب
األمل يف املستقبل .فاملنطقة تختزن موارد
وإمكانات ،أه ّمها ثروة من الطاقات الشابة
وإرادة اندفعت تجليّاتها واضحة يف شوارع
املنطقة وساحاتها .وإذا ما استثمرت هذه
الطاقة تح ّولت محركاً للتغيري وأساساً لبناء
اقتصادات قوية ،ومجتمعات وأوطان منيعة
متلك مق ّومات االزدهار يف املستقبل».

تحسنت نسبة الحصول
ويف البلدان العربية ّ
عىل مياه الرشب املأمونة بني عامي 1990
و ،2011فوصلت إىل  .81%وبينام متيض بعض
البلدان عىل املسار الصحيح نحو تحقيق هذه
الغاية ،تراجعت نسبة الحصول عىل املياه يف
الجزائر والسودان والعراق وفلسطني واليمن.
وتُعزى الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان
إىل الشح يف املياه ،وكذلك إىل عدم الكفاءة يف
إدارة املوارد املائية ،والنقص يف املوارد املالية،
وضعف االستثامر .وتح ّد الرصاعات وعدم
االستقرار من توفر املياه.
üالهدف  :8إقامة رشاكة عامل ّية من أجل
ü
التنمية :أشار التقرير إىل أن أموال املعونة
يف انخفاض ،وأنها تبتعد عن البلدان األكرث
فقرا ً وهو ما يعيق التقدم يف إنجاز مختلف
األهداف األخرى.

وقد حرصنا عىل تقديم هذا التقييامت ملدى
تق ّدم تجسيم أهداف األلف ّية ألنه يربز بكل
وضوح أ ّن مقاومة الفقر وضعف الدخل
وعدم استقراره وانعدام املساواة تعترب
املدخل الرئييس ملعالجة مختلف هنات
التنمية وبلوغ هذه األهداف عىل اختالف
يبي كذلك أ ّن الحامية
مجاالتها ،وهو ما ّ
االجتامعية باعتبارها من أبرز آليّات مقاومة
الفقر وعدم املساواة تصبح ذات مكانة
مركزيّة وأساس ّية يف إشكالية التنمية الشاملة
والدامجة واملستدمية.

ومن أبرز ما يستنتج من التقرير األممي
حول تنفيذ أهداف األلفيّة ،ووفقاً ملا جاء
يف مقدمته بقلم األمني العام ملنظمة األمم
املتحدة أنه «أحرز تقدم هام وكبري يف تحقيق
الغايات...غري أن تحقيق أهداف األلفية
مل يكن متوازناً يف ما بني البلدان وداخلها...
وأنه ال ب ّد من تكثيف الجهد من أجل بناء
مستقبل أكرث أمناً واستدامة للجميع».
أما التقرير العريب فإنه يربز أن « املنطقة
العربية متكّنت من تحقيق تقدم كبري ،وال
س ّيام يف تعميم التعليم والرعاية الصحية ،غري
أ ّن الطريق إىل تحقيق األهداف املنشودة
كاملة ال يزال طويالً...وأن قضايا التنمية يف

§ 3 -1إطالق الحملة الدولية لتوسيع التغطية
االجتامع ّية سنة  2003التي أق ّرتها الدورة
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التاسعة ومثانني ملؤمتر العمل الدويل سنة
 ،2001وهو ما مكن من توجيه املزيد من
العناية ملوضوع الحامية االجتامعيّة عىل
الساحة الدولية والوصول إىل إجامع حولها.

العامل ّية .ودعت لجنة األمم املتحدة للتنمية
االجتامعية منظمة العمل الدولية إىل تعزيز
اسرتاتيجيتها للحامية االجتامعيّة .وأق ّرت ق ّمة
األلفية سنة  0102بأهمية سياسات أرضية
الحامية االجتامعية يف ترسيع وترية تحقيق
األهداف اإلمنائ ّية لأللف ّية .وقد ت ّوجت هذه
املساعي واملبادرات باعتامد التوصية 202
ملنظمة العمل الدولية حول «األرض ّيات
الوطن ّية للحامية االجتامع ّية» يف جوان .2102
§ 6 -1عىل املستوى العريب :عالوة عىل
اعتامد اتفاقيتني عربيتني تتعلقان بالتّأمينات
االجتامع ّية ،فقد وضعت منظمة العمل
العربية ،خالل الدورة السادسة والعرشين
ملؤمتر العمل العريب يف مارس-آذار ،9991
اسرتاتيجية عربية للتأمينات االجتامعية
تتضمن مجموعة من األهداف القومية
والوطنية واآلليات الهادفة إىل تطوير
منظومات الحامية يف البلدان العربية.

§ 4 -1اعتامد ﻣﺆﻤﺗﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻲﻟ سنة 2008
إﻋـﻼناً ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
ﻋﻮﻤﻟــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ أق ّر فيه أن وﺿﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﺪاﺑﺮﻴ ﻟﻠﺤﺎﻤﻳﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﻣﻜﻴﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،تعترب أحد
األهداف االسرتاتيجية األربعة للمنظمة.
ويتضمن هذا الهدف بالتحديد:
× ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻀﺎﻤن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺑﺮﻴ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻰﻟ
ﺗﻮﻓﺮﻴ دﺧﻞ أﺳﺎﻲﺳ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن
إﻰﻟ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ ،وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻄﺎﻗﻪ وﺗﻐﻄﻴﺘﻪ
ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟّﺪها ﺮﺳﻋﺔ اﻟﺘﻐﺮﻴات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛
× ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ وﺁﻣﻨﺔ؛

كام ت ّم تخصيص الدورة  39ملؤمتر العمل العريب
يف ماي ـ أيار  2012لحيز هام من أعاملها
لتدارس موضوع «الحامية االجتامعية سبيالً
للعدالة االجتامعية وضامناً لجيل املستقبل».
وإذ خلص تقرير املدير العام ملكتب العمل
العريب إىل جملة من املقرتحات باتجاه الق ّمة
والحكومات العربية مربزا ً دور أصحاب
األعامل واملنظامت النقابية العربية واملنظمة
نفسها من أجل تدعيم الحامية االجتامعية،
فإنه أشار بكل أسف إىل أنّه يبدو من املبكّر
وضع اسرتاتيجية جديدة للحامية االجتامع ّية
تدعم العاملة االجتامعية يف بلداننا رغم أنّها
أكرث عرضة لألزمات وبالتايل فهي أكرث حاجة
الحل.
للحامية االجتامعية باعتبارها جزءا ً من ّ

× ﺳﻴﺎﺳﺎت أﺟﻮر وﻣﻜﺎﺳﺐ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ
وﻏﺮﻴ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻤﺗﻜﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ ﻗﺴﻂ ﻋﺎدل ﻣﻦ ﻤﺛﺎر
اﻟﺘﻘﺪم ،وﺗﻮﻓﺮﻴ أﺟﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪا ً أدﻰﻧ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻤﻟﻌﻴﺸﺔ؛ لجميع اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﻦﻴ
واﻤﻟﺤﺘﺎﺟﻦﻴ إﻰﻟ ﻣﺜﻞ هذﻩ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ.
§ 5 – 1الربوز التدريجي ملفهوم أرضيّة الحامية
االجتامع ّية واعتامد مبادرة شاملة «من أجل
أرض ّية للحامية االجتامع ّية» سنة 9002
من قبل رؤساء سكريتريية األمم املتحدة
كإحدى املبادرات التسع ملجابهة األزمة
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اإلطار  :3االسرتاتيجية العربية للتأمينات االجتامع ّية

 .10تشجيع تبادل املعلومات والخربات يف مجال استثامرات أموال التأمينات االجتامعية ،وفتح قنوات االتصال يف ما بني املؤسسات العربية من
خالل مكتب العمل العريب ،أو من خالل تعاون ثنايئ للتشاور والتنسيق يف الشؤون االستثامرية التي تهم مؤسساتهم.

حددت االسرتاتيجية العربية للتأمينات االجتامعية أهدافها وآل ّياتها عىل النحو الذي ميكن تلخيصه يف ما يأيت:

 .11قيام مؤسسات التأمينات االجتامعية يف الدول العربية بتزويد مكتب العمل العريب بالبيانات واإلحصائيات الالزمة بهدف إنشاء بنك
للمعلومات التأمينية العربية.

1.1توسيع نطاق شمولية مظلة الـتأمينات االجتامعية

 .12عقد ندوات عربية للتأمينات االجتامعية لدراسة األسباب التي حالت أو تحول دون تصديق وتطبيق االتفاقيات العربية الخاصة بالتأمينات
االجتامعية.

3.3تبسيط إجراءات االستفادة من منافع الـتأمينات االجتامعية،

 .13عقد اجتامعات دورية ،يف إطار مكتب العمل العريب ،بني املسؤولني يف مؤسسات التأمينات االجتامعية العربية ،لدراسة وتحديد سبل التعاون
والتفاعل ،وتبادل الخربات يف ما بينها ،ومتابعة بنود هذه االسرتاتيجية ،وتطويرها كلام دعت الحاجة إىل ذلك.

5.5تعزيز مساهمة استثامرات أموال التأمينات االجتامعية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية

 .14دعوة إدارات التأمينات االجتامعية يف األقطار العربية لالنضامم إىل الجمعية الدولية للضامن االجتامعي ،من أجل تدعيم دورها يف النشاطات
الفنية واإلدارية للجمعية ،وأهمها اعتامد اللغة العربية لغة رسمية لديها.

أ ّوال :األهداف عىل املستوى الوطني:
2.2تطوير منافع ومزايا الـتأمينات االجتامعية
4.4حامية القيمة الحقيقية ملنافع ومزايا التأمينات االجتامعية،
6.6تطوير مستويات الخدمات االجتامعية التي تقدمها التأمينات االجتامعية للمؤمن عليهم
ثانيا :األهداف عىل املستوى القومي:

2)2أرض ّية الحامية االجتامعية واالسرتاتيجية ذات البعدين
لتوسيع التغطية االجتامع ّية:

1.1تطوير فاعل ّية التأمينات االجتامعية
2.2متاثل مستويات التأمينات االجتامعية العربية وتطويرها
3.3تطوير أداء املنظامت العربية املعنية بالتأمينات االجتامعية
4.4التعاون بني مؤسسات التأمينات االجتامعية العربية.
ثالثا :اآللــــيّـــــات:
1.1قيام مؤسسات التأمينات االجتامعية بإجراء دراسات تتناول املشكالت واملعوقات والصعوبات التي تحول دون التوسع يف شمول مختلف
الفئات العاملة.
2.2متابعة مكتب العمل العريب لبعض التجارب املنتقاة من البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف مجال شمول العامل غري املشمولني بالتأمينات
االجتامعية ...وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية للضامن االجتامعي
3.3تبادل نتائج الدراسات من قطر آلخر من خالل مكتب العمل العريب...
4.4سعي مكتب العمل العريب لدى الجمعية الدولية للضامن االجتامعي لعقد اتفاقيات للتعاون يف املجاالت الفنية...
5.5قيام مكتب العمل العريب واملركز العريب للتأمينات االجتامعية بتعميم التجارب العربية الناجحة يف مجاالت تطبيق التأمني الصحي...
6.6قيام مكتب العمل العريب واملركز العريب للتأمينات بوضع مناذج أدوات قانونية لكل تأمني من التأمينات االجتامعية.
7.7تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم املنافع للمؤمن عليهم من خالل اعتامد مبدأ الالمركزية وتعميم وإنشاء الفروع واملكاتب والوحدات بحيث
تكون أقرب إىل الفعاليات العاملية وكذلك التوسع يف مكننة أعامل املؤسسات التأمينية...
8.8التنسيق بني مراكز التدريب والدراسات والبحوث التأمينية العربية ،مع تبادل هذه املراكز التجارب واآلليات والخرباء واملتدربني عىل املستوى
القومي ،عىل أن يقوم املركز العريب للتأمينات االجتامعية بتعميم معلومات كافية عن هذه املراكز عىل الدول العربية.
9.9تضمني الترشيعات التأمينية مبادئ وآليات لحامية القيمة الحقيقية لتعويضات الضامن والتأمينات االجتامعية وذلك من خالل تقرير زيادات
عىل املعاشات بشكل دوري.
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(ج) تأمني اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﻲﺳ ،ﻋﻰﻠ اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ
اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻷدﻰﻧ اﻤﻟﺤﺪد ﻋﻰﻠ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻲﻓ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺮﻴ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻰﻠ كسب
دﺧﻞ كاف ،ﻻ ﺳﻴﺎﻤ ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ اﻤﻟﺮض واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
واﻷﻣﻮﻣﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ؛

وفقاً للتوﺻﻴﺔ  202ملنظمة العمل الدولية ،فإن أرﺿﻴﺎت
اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ االجتامع ّية هي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺿﺎﻤﻧﺎت
ﺤﺪا أدﻰﻧ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﻤن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻔﻞ ًّ
وﻃﻮال اﻟﺤﻴﺎة ،ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻤﻟﺤﺘﺎﺟﻦﻴ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ
(د) تأمني اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﻲﺳ ،ﻋﻰﻠ اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وأﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﻲﺳ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ
اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻷدﻰﻧ اﻤﻟﺤﺪد ﻋﻰﻠ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ،
ﻳﻀﻤﻨﺎن ﻣﻌﺎً اﻟﺤﺼﻮل اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻰﻠ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻤﻟﺴﻨﻦﻴ.
ﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ﻋﻰﻠ أﻧﻬﺎ ﺮﺿورﻳﺔ ﻋﻰﻠ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ا ّ
وتتمثل الضامنات األ ّول ّية للضامن االجتامعي التي حددتها
ومتثل األرضية ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اسرتاتيجية ذات ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ
التوصية  202يف:
ﺗﻀﻢ من جهة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻧﻄﺎق اﻟﻀﺎﻤن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲّ ،
(أ) اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺿﺎﻤﻧﺎت اﻟﻀﺎﻤن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ (اﻟﺒﻌﺪ
ﻣﺤﺪدة ﻋﻰﻠ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻓﻘﻲ) ومن جهة أخرى اإلرساء اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻤﻟﻌﺎﻳﺮﻴ أﻋﻰﻠ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ ،ﻋﻰﻠ (اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮدي) يتم تنفيذها وفقا لسياسة كل دولة وكلام
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة وﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ سمحت بذلك قدراتها االقتصادية واملالية .وتؤكد التوصية
وذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة؛
أن تتوىل البلدان تدريجياً بناء أنظمة ضامن اجتامعي
شاملة ومالمئة ومتناسقة مع األهداف الوطنية لكل بلد،
(ب)تأمني اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﻲﺳ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻋﻰﻠ اﻷﻗﻞ واملحافظة عليها والسعي إىل تحقيق التكامل والتناسق بني
ﻋﻨﺪ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻷدﻰﻧ اﻤﻟﺤﺪد ﻋﻰﻠ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،سياسات الضامن االجتامعي وبقية السياسات العمومية.
وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وأي ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺮﺿورﻳﺔ أﺧﺮى؛
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اإلطار  : 4أرض ّية الحامية االجتامع ّية

املصدر :عن دراسة «توسيع التغطية االجتامعية واملسؤولية االجتامعية للمؤسسات متعددة الجنسيات»
« Extension de la sécurité sociale et responsabilité sociale des entreprises multinationales: étude exploratoire » Lou Tessier
Helmut Schwarzer avec la collaboration de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)- BIT 2013

وكام يوضح الرسم البياين فإن اسرتاتيجية توسيع التغطية االجتامعية ذات البعدين التي تبنتها املنظمة ،تتك ّون من 3
طوابق:
×طابق قاعدي يشمل كل األفراد وبحد أدىن من الحامية،
×طابق أوسط يؤمن مستوى أعىل من التغطية يتامىش والطاقة التمويلية للمساهامت لألشخاص املنضوين،
وهو يتطابق مع التغطية اإلجبارية والتي تضمنها الدولة،
×طابق ثالث يتضمن تغطية اختيارية ال يضمنها القانون (علامً أن قطاع التأمني هو محكم التنظيم من
قبل السلطات العمومية).
وتحث التوصية عدد  202عىل رضورة السعي إىل توسيع التغطية لتشمل األشخاص العاملني يف القطاع غري
املنظم كهدف أسايس لهذه االسرتاتيجيات عالوة عىل تدعيم منو االقتصاد املهيكل وتقليص الهشاشة وإسناد
الفئات الضعيفة واألشخاص ذوي االحتياجات الخصوصية.
وتدعيامً ملبدأ املشاركة وتأكيدا ً عىل دور األطراف االجتامعية ومكونات املجتمع يف تحديد االختيارات ورسم
السياسات ،تدعو التوصية  202إىل رضورة تصور االسرتاتيجيات الوطنية لتوسيع التغطية باالستناد إىل استشارات
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وطنية واسعة ومن خالل حوار اجتامعي فعيل.

االقتصادية واالجتامعية والرتبوية التي ال غنى
عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته» .ويتبني
من خالل نص هذه املادة أنه تم ربط هذا الحق
مبجمل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
من جهة وبينها وبني كرامة الفرد ومنو شخصيته.

ولنئ ال متثل أرضية الحامية االجتامع ّية واسرتاتيجية توسيع
التغطية وصفة سحرية أو صيغة وحيدة ،وال معيارا ً عاملياً
لحل املشاكل واملخاطر االجتامع ّية ،فإنها تشكل اليوم
خريطة طريق مرنة وتدريجية تساعد البلدان عىل امليض
قدماً ،وفقاً لنسقها وقدراتها واختياراتها للنمط املجتمعي،
نحو إرساء منظومة شاملة ومتكاملة للحامية االجتامعية
رسع من وترية جهود مقاومة الفقر وعدم املساواة
مبا ي ّ
واإلقصاء االجتامعي .وينتظر من األطراف االجتامعية
والقوى السياسية واملجتمع املدين أن تدفع السلطات
العمومية يف ذلك االتجاه وتضاعف الجهود من أجل
إدراج توسيع الحامية االجتامعية وشموليتها كعنرص قائم
بذاته يف األجندا ال ّدولية ملا بعد  2015باعتباره ح ّقاً أساسياً
وعنرص تنمية للجميع.

كام وردت بعض مكونات الحامية االجتامعية يف
الفقرة  3من املادة  23ضمن الحقوق املتصلة
بالعمل والتي جاء فيها أنّ « :لكل فرد يقوم بعمل
الحق يف أجر عادل ٍ
مرض يكفل له وألرسته عيشة
الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه ،عند اللزوم،
وسائل أخرى للحامية االجتامعية».
أما املادة  25فقد أق ّرت الحق للفرد واألرسة يف
مستوى من املعيشة كافية للمحافظة عىل الصحة
والرفاه ،وكذلك حق تأمني معيشته عند البطالة
واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة...

ن
القانو� للحماية االجتماع ّية:
الطار
 IIIIإ
ي

ثم تأكّدت هذه الحقوق بصدور العهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامع ّية
والثقافيّة سنة  1966والذي تزامن مع العهد
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية إلبراز الرتابط
بني هذه الحقوق والتي يبقى هدفها األسمى
أن يكون البرش أحرارا ً متمتعني بالحرية املدنية
والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة .وقد
كرس هذا العهد الحق يف الحامية االجتامعية من
خالل املادة  9التي تق ّر بحق كل شخص يف الضامن
االجتامعي مبا يف ذلك التأمينات االجتامعية ولكن
وكذلك يف املواد املتعلقة بالحق يف العمل ورشوطه
والصحة واألرسة واألمهات واألطفال ومستوى
العيش( .املواد .)10-11-12

إ ّن مساءلة السياسات ال ميكن أن تت ّم إال يف نطاق املقاربة
القامئة عىل الحقوق .لذلك ال ب ّد من استعراض أهم
الصكوك واملواثيق واملبادئ التي تضمن الحق يف الحامية
االجتامع ّية وتدرجها يف ظل تط ّور منظومة حقوق اإلنسان
من جهة ،ومنظومة ترشيعات ومعايري العمل الدولية
واإلقليمية والوطنية من جهة أخرى.
1)1الحامية االجتامع ّية يف املنظومة الدّ ول ّية لحقوق
اإلنسان:
يعترب الحق يف الحامية االجتامعية من أ ّول
الحقوق املعرتف بها لإلنسان منذ اعتامد اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان سنة  .1948فقد نصت
املادة  22عىل أن «لكل شخص بصفته عضوا ً يف
املجتمع الحق يف الضامنة االجتامعية ،ويف أن
تحقق بواسطة املجهود القومي والتعاون الدويل
ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها ،الحقوق

وإذ تع ّزز الرتابط بني مختلف الحقوق بعد أن ت ّم
اإلقرار خالل املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان يف
فيينا سنة  1993بأن حقوق اإلنسان عامل ّية وغري
قابلة للتجزئة ،وبكونها مرتابطة ال مفاضلة بينها
وال ميكن ترتيبها حسب األولويّة ،فقد مثّل دخول
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الربوتوكول االختياري املتعلق بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،الذي ت ّم اعتامده باإلجامع
من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة منذ 10
ديسمرب ـ كانون األول  ،2008حيز التطبيق بداية
من  5ماي ـ أيار  ،2013الحلقة املفقودة يف سلسلة
الرتابط بني الحقوق وتشابكها واستكامل تكريس
املساواة الفعلية بني الحقوق املدنية والسياسية
والحقوق االقتصادية واالجتامعية .فقد خول
الربوتوكول إمكانية رفع البالغات بشأن انتهاكات
هذا الصنف من الحقوق إىل اللجنة الدولية املعنية
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية إذا
ت ّم استنفاد جميع سبل اإلنصاف املحلّية .ومن
الواضح أن مقتضيات هذا الربوتوكول من شأنها
أن تد ّعم قدرة األفراد واملجموعات من االنتفاع
بحقوقهم يف الحامية االجتامعية وفقاً للترشيعات
الوطنية وللمعايري الدولية ،وذلك ليس لدى
منظمة األمم املتحدة فحسب ،بل وكذلك عىل
املستوىني اإلقليمي والوطني .وسيمكّن ذلك من
تدقيق التزامات الدول ومزيد سعيها لتفعيل هذه
الحقوق.

العريب خاصة يف فرتة االنتقال الدميقراطي انطالقاً
من مبدأ «أن الدميقراطية كذلك ال تتج ّزأ».
وعالوة عىل هذه الصكوك التأسيسية فقد تبعتها
جملة من النصوص الخاصة التي ميكن اعتبارها
من مقومات الحامية االجتامعية لع ّدة فئات نذكر
منها بالخصوص:
×االتفاقية الدولية بشأن القضاء عىل كل
أشكال التمييز ضد املرأة ()1979
×اتفاقية حقوق الطفل ( 20نوفمرب ـ ترشين
الثاين )1989
×االتفاقية الدولية حول حامية حقوق جميع
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم (  18ديسمرب
ـ كانون االول )1990
×اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وبروتوكولها االختياري (  13ديسمرب ـ كانون
األول .)2006
2)2الحامية االجتامع ّية يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان:

واعتبارا ً لذلك فإن املصادقة عىل هذا الربوتوكول
ال زالت محدودة جدا ً .فإىل ح ّد بداية جويلية ـ
متوز  2014مل تتم املصادقة عليه سوى من قبل
 15دولة فقط من بني  45دولة وقّعت عليه وهو
ما يح ّد من نطاقه وفاعل ّيته .علام أنه ال يوجد أي
بلد عريب ضمن قامئة البلدان املصادقة أو حتى
املوقّعة.

أما عىل املستوى اإلقليمي العريب فإن امليثاق
العريب لحقوق اإلنسان الذي تم اعتامده من قبل
القمة العربية بتونس يوم  23ماي ـ أيار 2004
الذي أق ّر بعاملية حقوق اإلنسان وغري قابليتها
نص يف مادته عدد
للتجزئة وترابطها وتشابكها ،قد ّ
كل مواطن يف الضامن االجتامعي
«حق ّ
 36عىل ّ
مبا يف ذلك من التأمني االجتامعي» .وذلك باإلضافة
إىل ما انطوت عليه املقتضيات املتعلقة بالحق يف
العمل ورشوط العمل العادلة واملرضية والتي
تؤ ّمن الحصول عىل أجر مناسب لتغطية مطالب
الحياة األساسية .كام تنص املادة  37عىل « الحق
يف التنمية» وعىل مسؤولية الدولة يف السعي
إىل تفعيل قيم التضامن والتعاون عىل املستوى

وهنا يربز دور املجتمع املدين ،الذي لعب دورا ً
بالغ األهمية إىل حد اآلن يف التوصل إىل اعتامد
هذا الربوتوكول وبداية دخوله حيز التطبيق ،يف
مواصلة الجهد من أجل اإلقناع والضغط عىل القوى
السياسية والفاعلة والحكومات يف كل املجتمعات
من أجل املصادقة عىل هذه اآللية الهامة لتكريس
هذه الحقوق عىل أرض الواقع ال سيام يف وطننا
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الجهوي والدويل للقضاء عىل الفقر وتحقيق تنمية
يحق لكل مواطن اإلسهام يف
اقتصادية واجتامعية ّ
الحق
تحقيقها والتمتع بثامرها .وإىل جانب إقرار ّ
يف الصحة وتأمني أعىل مستويات خدمات الصحة
خص امليثاق
البدنية والعقلية (املادة  )39فقد ّ
مادته األربعني إىل حامية األشخاص املعوقني.

اإلشارة إىل أن أوىل االتفاقيات التي ميكن اعتبارها
تندرج يف إطار الحامية االجتامعية هي االتفاقية
عدد  3بتاريخ  29نوفمرب ـ ترشين الثاين 1919
حول حامية األمومة.
وإذ ميكن اعتبار االتفاقيات املتعلقة بحقوق العامل من
مجاالت الحامية االجتامعية يف مفهومها الواسع وال سيام
االتفاقيات الثامين األساسية وهي:
üاالتفاقية عدد  87حول الحرية النقابية
ü
وحامية الحق النقايب ()1948

ولنئ تعترب هذه الصكوك الدولية واإلقليمية
تأسيسية للحق يف الحامية االجتامعية ،فإنها تبقى
ذات صبغة عا ّمة ومل تضبط بصفة دقيقة محتوى
الحامية أو التغطية االجتامعية حيث اقترصت
عىل تحديد غري شامل ملتطلبات الحاجيات يف
هذا املجال .بيد أن البعض يرى أن هذا التعريف
الواسع يفسح املجال لتوسيع الحق يف مجال
الحامية االجتامعية ليشمل منافع وخدمات أخرى
من شأنها أن تستجيب للحاجيات البرشية ذات
األولوية للفئات الضعيفة خاصة يف البلدان النامية.

üاالتفاقية عدد  98حول حق التنظم
ü
واملفاوضة الجامعية ()1949
üاالتفاقية عدد  29حول العمل القرسي
ü
()1930
üاالتفاقية عدد  105حول القضاء عىل
ü
العمل القرسي ()1957
üاالتفاقية عدد  138حول السن األدىن
ü
()1973

واعتبارا ً لذلك كان من الرضوري اعتامد أدوات
الحق يف الحني
قانونية فنية ليك ال يبقى هذا ّ
«كل يشء وال يشء» .وقد ت ّم ذلك من خالل
ذاته ّ
النصوص املعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية
باعتبارها الوكالة الدولية املختصة يف هذا املجال.

üاالتفاقية عدد  182حول أسوأ أشكال عمل
ü
األطفال ()1999
üاالتفاقية عدد  100حول املساواة يف األجر
ü
()1951
üاالتفاقية عدد  111بشأن التمييز ( الشغل
ü
واملهنة) ()1958

3)3الحامية االجتامع ّية يف اتفاقيات منظمة العمل
الدول ّية

إن االتفاقيات املتعلقة بالضامن االجتامعي بصفة
محددة والتي ال تزال نافذة هي االتفاقيات عدد
102-118-128-130-157-168و.183

تتمثل األدوات القانونية الدولية الفنية للحامية
االجتامعية يف مجموعة الصكوك التي اعتمدتها
منظمة العمل الدولية منذ نشأتها سنة .1919
وقد وفرت هذه األدوات محتوى للحقوق املتصلة
بالشغل ومنها الحق يف الضامن االجتامعي.

وتعترباالتفاقية  102بشأن املعايري الدنيا للضامن
االجتامعي (اعتمدت بتاريخ  28جوانـ حزيران
 1952ودخلت حيز التطبيق يف  27أفريل ـ نيسان
 ) 1955النص املرجعي الجامع الذي حدد مختلف

وقد اعتمدت املنظمة إىل تاريخه  189اتفاقية
دولية و 5بروتوكوالت و 202توصيتني .وتجدر
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الضامن االجتامعي ورشوط إسنادها وفقاً ملستوى األجر
يف كل بلد .وسعيا إىل أن ترتجم مقتضيات االتفاقية يف
الترشيعات الوطنية فقد خولت إمكانية التصديق عليها
األقل .وهو ما يح ّد
بقبول يف مرحلة أوىل  3فروع عىل ّ
من نطاقها وفاعليتها .وعىل ال ّرغم من هذه املرونة ،فإن
عدد البلدان التي صادقت عليها مل يتجاوز  47بلدا ً منها
 3بلدان عربية فقط هي ليبيا وموريتانيا واألردن مؤخرا ً.

مجاالت التغطية االجتامعية وفروعها الرئيسية
التسعة وهي:
üالخدمات العالجية
ü
üمنح املرض
ü
üمنح البطالة
ü
üمنافع الشيخوخة
ü
üالتغطية ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية
ü
üاملنافع العائلية
ü
üمنافع األمومة
ü
üمنح العجز
ü
üمنافع املتبقني عىل قيد الحياة.
ü
وحددت هذه االتفاقية املستويات الدنيا لخدمات

الفروع
كل الفروع
الخدمات العالجية
املرض
البطالة
الشيخوخة
العجز
املتبقون عىل قيد
الحياة
حوادث الشغل
واألمراض املهنية
املنافع العائلية
األمومة
املساواة يف املعاملة

ونورد يف الجدول التايل أهم االتفاقيات املتعلقة بالضامن
االجتامعي النافذة وحالة التصديق عليها والذي يربز
ضعف إقبال عديد الدول عىل االلتزام بالتعهدات التي
تتضمنها هذه الصكوك رغم أن ترشيعاتها الداخلية تنطوي
جزئياً عىل عدة منافع تتطابق أو تتجاوز األحكام الواردة
يف هذه االتفاقيات.

سنة االعتامد

االتفاقية

عدد البلدان املصادقة
العربية منها
العامل
 2ليبيا وموريتانيا واألردن
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 -102الضامن االجتامعي (املعايري الدنيا)

1952

 - 130الخدمات العالجية واملرض

1969

15

 - 168النهوض بالتشغيل والحامية من
البطالة

1988

8

 1ليبيا

 1ليبيا
 – 128منح العجز والشيخوخة واملتبقني
عىل قيد الحياة
 – 121حوادث الشغل واألمراض املهنية
 -102الضامن االجتامعي (املعايري الدنيا)
 – 183بشأن حامية األمومة
 – 118بشأ ن املساواة يف املعاملة

املحافظة عىل الحقوق  – 157املحافظة عىل الحقوق يف الضامن
االجتامعي

1967
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24
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47
28

1962

38

1982
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 1ليبيا
 2ليبيا وموريتانيا
 1املغرب
 7تونس ومرص واألردن
وسوريا والعراق وليبيا
وموريتانيا

وميكن تقسيم صكوك منظمة العمل الدول ّية
املتعلقة بالضامن االجتامعي إىل ثالثة أجيال:

عىل غرار «اإلعالن حول املبادئ والحقوق
األساسية يف الشغل» يف جوان ـ حزيران 1998
والذي مل يتضمن الحق يف الضامن االجتامعي،
و«اإلجامع الدويل حول الضامن االجتامعي»
سنة  2001والذي تدارك األمر وأكّد بكل
حق أسايس
وضوح أ ّن «الضامن االجتامعي ّ
لإلنسان«و»إعالن سنة  2008حول العدالة
االجتامعية والتنمية :من أجل عوملة عادلة».

§جيل أ ّول يحتوي عىل  15اتفاقية اعتمدت
خالل الفرتة  1919-1939مستوحاة من
أنظمة التأمني التي كانت سائدة يف أوروبا
آنذاك وباالستناد إىل املامرسات الحسنة.
§جيل ثان من االتفاقيات خالل الحقبة
 1944-1964التي شهد فيها الضامن
االجتامعي تطورا ً هاماً وتع ّدت فيها التغطية
االجتامعية من تغطية فئوية بغاية تأمني
دخل تعوييض لألجراء أثناء فرتات عدم
النشاط ،إىل تغطية شاملة قامئة عىل مبدأ
«تأمني دخل أدىن يكفل الحياة لكل فرد».
وقد تم يف تلك الفرتة توسيع التغطية لتشمل
كذلك الخدمات العالجية واملنافع العائلية.

وتجدر اإلشارة إىل أن منظمة العمل
العربية قد اعتمدت  19اتفاقية عمل
عربية منها اتفاقيتان تعنيان بالتأمينات
االجتامعية وهي:
·االتفاقية عدد  3لعام  1971بشأن املستوى
األدىن للتأمينات االجتامعية
·االتفاقية عدد  14لسنة  1981بشأن حق
العامل العريب يف التأمينات االجتامعية عند
تنقله للعمل يف أحد األقطار.

وأسست تلك النصوص لبعض املبادئ
الرئيسية التي ستقود الحقا توجهات تطور
التغطية االجتامعية وهي بالخصوص:
التضامن االجتامعي واالنخراط االجباري
والتح ّمل الجامعي للمخاطر والتمويل
املشرتك واملراقبة من قبل السلط العمومية
والترصف التشارىك ودور األطراف االجتامعيني
واملسؤولية االجتامعية للدولة.

وتتمحور أبرز نقاط الضعف األساسية يف الترشيع الدويل
حول الضامن االجتامعي حول املسائل اآلتية:
وأخذا ً باالعتبار هذه النقائص التي تحد من انتفاع الفئات
ذات الدخل املحدود من حقها يف الحامية االجتامعية،
جاء التوجه الجديد القايض بوضع اسرتاتيجيات وطنية
لتوسيع التغطية أفقياً وعمودياً وإرساء أرضيات للحامية
االجتامعية ،عىس أن ميكّن من التدرج نحو التغطية الشاملة
وفقاً ملا تضمنته التوصية عدد  202التي ت ّم التعرض إليها
يف الجزء األول من الورقة.

§أما الجيل الثالث من االتفاقيات والتي
تم اعتامدها بني  1965و  1988فقد جاء
لريفع من مستوى الخدمات واملنافع ويوسع
التغطية لفئات أخرى يف فرتة بلغت فيها
أنظمة الضامن االجتامعي يف البلدان املتقدمة
مرحلة النضج.

كيف ميكن تجسيد تلك األهداف يف إطارهذا التّو ّجه
الجديد يف مجتمعاتنا العربية؟ ذلك هو التح ّدي األكرب
اليوم .وينتظر من املنظامت النقابية والجمعيات الحقوقية
أن تدفع نحو انخراط بلداننا نحو هذا االتجاه من أجل
تفعيل حق الحامية االجتامعية وتكريسه مبا يؤمن
مستقبل أجزاء هامة من شعوبنا العربية وأبنائها ويسهم

وبعد ذلك التاريخ ومع هيمنة التوجهات
الليبريالية الجديدة وعوملة االقتصاد وتحرير
التجارة ،التجأت منظمة العمل الدولية إىل
نصوص أكرث مرونة وذات طابع غري إلزامي
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ينص
§الفصل  12يف باب األحكام العامة الذي ّ
عىل أن الدولة تسعى إىل تحقيق العدالة
االجتامعية والتنمية املستدامة والتوازن بني
الجهات استنادا ً إىل مؤرشات التنمية واعتامدا ً
عىل مبدأ التمييز اإليجايب .كام تعمل عىل
االستغالل الرشيد للرثوات الوطن ّية.
§الفصل  36يف الباب الثاين املتعلق بالحقوق
ينص عىل أن الحق النقايب
والحريات والذي ّ
مبا يف ذلك حق اإلرضاب مضمون.

يف إخراجها من دائرة الخصاصة والهشاشة.
4)4مسار االنتقال الدميقراطي ودسرتة الحقوق االجتامعية
واالقتصادية والثقافية يف البلدان العربية
إن استحقاقات الثورات العربية التي تبقى باألساس
تأمني كرامة اإلنسان العريب وحريته وتوفري فرص العمل
الالئق واملنصف وتحقيق التوزيع العادل لثمرات النمو
دون إقصاء أو تهميش ،يستوجب اليوم العمل باتجاه
تكريس الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عامة
والحق يف الحامية االجتامعية خاصة من خالل التصديق
عىل املواثيق واملعاهدات الدولية وعىل األقل األساسية
منها ،مبا يدفع الحكومات والسلطات التي ستنبثق عن
املخاض العسري لصريورة االنتقال نحو املؤسسات الدامئة
لتعمل بكل جدية وتشاركية إلعامل هذه الحقوق وخدمة
أهداف الثورات.

ينص عىل أ ّن الصحة حق لكل
§الفصل  38الذي ّ
إنسان وأ ّن الدولة تضمن الوقاية والرعاية
لكل مواطن وتوفر اإلمكانيات
الصحية ّ
الرضورية لضامن السالمة وجودة الخدمات
الصحية .وأن الدولة تضمن العالج املجاين
لفاقدي السند ولذوي الدخل املحدود،
وتضمن الحق يف التغطية االجتامعية طبق ما
ينظمه القانون.

وتشكل عملية مراجعة الدساتري أو وضع دساتري جديدة
فرصة سانحة للسعي إىل دسرتة الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية والحق يف الحامية االجتامعية مبا
يضمن تكريسها وإدراجها وجوباً يف الترشيعات االجتامعية
والعمل عىل تحقيق مقاصدها فعليا يف السياسات والربامج.
ونسوق يف هذا املجال ،عىل سبيل املثال ،ما تم إدراجه يف
الدستور التونيس الجديد الذي متّت املصادقة عليه من
قبل املجلس الوطني التأسييس يوم  26جانفي ـ كانون
الثاين  .2014ففي حني مل يتضمن الدستور التونيس لسنة
 1959والتنقيحات التي أدخلت عليه أي إشارة رصيحة
إىل الحقوق االجتامعية سوى ضامن حقوق اإلنسان يف
كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها (يف الفصل  5بعد
تنقيح  1جوان ـ حزيران  ) 2002والحق النقايب (الفصل ،)8
فقد تضمنت املسودة األخرية للدستور الجديد عددا ً من
الفصول من شأنها أن تضمن عددا ً من الحقوق االجتامعية
عىل غرار:

ينص عىل أن العمل حق
§الفصل  40الذي ّ
لكل مواطن وتتخذ الدولة التدابري الرضورية
لضامنه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف .وعىل
لكل مواطن ومواطنة الحق يف العمل يف
أ ّن ّ
ظروف الئقة وعادلة.
§الفصول  46و 47و 48التي تضمن عىل التوايل
حقوق املرأة والطفل واألشخاص املعوقني.
ونورد يف اإلطارين  5و 6الفصول والبنود املتصلة
بالحامية االحتامعية بالدستورين الجديدين لكل
من املغرب ومرص.
غري أ ّن تضمني الحقوق االجتامعية واالقتصادية
والثقافية بالدساتري الوطنية ،ولنئ يعترب خطوة
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إيجاب ّية تد ّعم األطر القانون ّية الوطن ّية ،فإنّه يبقى غري كاف إلعاملها وتأمني متتّع مختلف الفئات واألفراد بها يف
غياب تج ّند القوى السياسية ومك ّونات املجتمع املدين وتكاتفها من أجل الدفع نحو العمل الج ّدي عىل تكريس
هذه الحقوق عىل أرض الواقع والتوظيف األمثل للقدرات الوطنيّة لذلك الغرض.

اإلطار  :5مقتطفات من الدستور املغريب الجديد (  ) 2011تتصل بالحامية االجتامع ّية.
جاء يف التصدير أ ّن «...إرساء دعائم مجتمع متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة ،وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتامعية،
ومقومات العيش الكريم »...،هي من مرتكزات الدولة املغربية الحديثة .كام جاء يف التصدير أ ّن الدولة املغربية تلتزم بـ:
§حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أوالثقافة أو االنتامء االجتامعي أو الجھوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع
شخيص ،مھام كان؛
§حامية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والنھوض بھام ،واإلسھام يف تطويرھام؛ مع مراعاة الطابع الكوين لتلك الحقوق ،وعدم
قابليتھام للتجزيء؛
وتتصل الفصول التالية بالحق يف الحامية االجتامعية:
§الفصل  :8تساھم املنظامت النقابية لألجراء ،والغرف املھنية ،واملنظامت املھنية للمشغلني ،يف الدفاع عن الحقوق واملصالح االجتامعية
واالقتصادية للفئات التي متثلھا ،ويف النھوض بھا .ويتم تأسيسھا ومامرسة أنشطتھا بحرية ،يف نطاق احرتام الدستور والقانون.
يجب أن تكون ھياكل ھذه املنظامت وتسيريھا مطابقة للمبادئ الدميقراطية.
تعمل السلطات العمومية عىل تشجيع املفاوضة الجامعية ،وعىل إبرام اتفاقيات الشغل الجامعية ،وفق الرشوط التي ينص عليھا القانون.
يحدد القانون ،بصفة خاصة ،القواعد املتعلقة بتأسيس املنظامت النقابية وأنشطتھا ،وكذا معايري تخويلھا الدعم املايل للدولة ،وكيفيات
مراقبة متويلھا.
§الفصل  :19يتمتع الرجل واملرأة ،عىل قدم املساواة ،بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية...
§الفصل  :29حريات االجتامع والتجمھر والتظاھر السلمي ،وتأسيس الجمعيات ،واالنتامء النقايب والسيايس مضمونة ويحدد القانون رشوط
مامرسة ھذه الحريات.
حق اإلرضاب مضمون .ويحدد قانون تنظيمي رشوط وكيفيات مامرسته.
§الفصل  :31تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية ،عىل تعبئة كل الوسائل املتاحة ،لتيسري أسباب استفادة املواطنات
واملواطنني ،عىل قدم املساواة ،من الحق يف:
 −العالج والعناية الصحية؛
 −الحامية االجتامعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة؛
 −الحصول عىل تعليم عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛
 −التنشئة عىل التشبث بالھوية املغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة؛
 −التكوين املھني واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛
 −السكن الالئق؛
 −الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية يف البحث عن منصب شغل ،أو يف التشغيل الذايت؛
 −ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛
 −الحصول عىل املاء والعيش يف بيئة سليمة؛
 −التنمية املستدامة
§الفصل  :34تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجھة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة .ولھذا الغرض،
خصوص عىل ما يأيت :
تسھر
ً
 −معالجة األوضاع الھشة لفئات من النساء واألمھات ،واألطفال واألشخاص املسنني والوقاية منھا؛
 −إعادة تأھيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية ،أو حسية حركية ،أو عقلية ،وإدماجھم يف الحياة االجتامعية واملدنية ،وتيسري
متتعھم بالحقوق والحريات املعرتف بھا للجميع.
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اإلطار  :6مقتطفات من الدستور املرصي الجديد تتصل بالحامية االجتامع ّية
محل للسعادة املشرتكة بني بنيه» وأكّدت أن «الحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتامع ّية
نصت ديباجة الدستور املرصي الجديد عىل أ ّن «الوطن ٌّ
ّ
لكل مواطن».
حق ّ
وميكن اعتبار الفقرات أو املواد التالية األسس الدستورية للحامية االجتامع ّية بجمهوريّة مرص العرب ّية:
املادة  :8يقوم املجتمع عىل التضامن االجتامعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتامعية وتوفري سبل التكافل االجتامعي ،مبا يضمن الحياة الكرمية لجميع املواطنني ،عىل النحو الذي ينظمه القانون.
املادة  :9تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني ،دون متييز.
املادة  :11تكفل الدولة تحقيق املساواة بني املرأة والرجل ىف جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور...
وتلتزم الدولة بحامية املرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل متكني املرأة من التوفيق بني واجبات األرسة ومتطلبات العمل .كام تلتزم بتوفري الرعاية والحامية
لألمومة والطفولة واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد احتيا ًجا.
املادة  :12العمل حق ،وواجب ،ورشف تكفله الدولة .وال يجوز إلزام أي مواطن بالعمل ج ًربا ،إال مبقتىض قانون ،وألداء خدمة عامة ،ملدة محددة ،ومبقابل
عادل ،ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفني بالعمل.
املادة  :13تلتزم الدولة بالحفاظ عىل حقوق العامل ،وتعمل عىل بناء عالقات عمل متوازنة بني طريف العملية اإلنتاجية ،وتكفل سبل التفاوض الجامعي،
وتعمل عىل حامية العامل من مخاطر العمل وتوفر رشوط اآلمن والسالمة والصحة املهنية ،ويحظر فصلهم تعسف ًيا ،وذلك كله عىل النحو الذي ينظمه
القانون.
املادة  :15اإلرضاب السلمي حق ينظمه القانون.
املادة  :17تكفل الدولة توفري خدمات التأمني االجتامعي.
ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمني االجتامعي الحق يف الضامن االجتامعي ،مبا يضمن له حياة كرمية ،إذا مل يكن قاد ًرا عىل إعالة نفسه وأرسته ،وىف
حاالت العجز عن العمل ،والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة عىل توفري معاش مناسب لصغار الفالحني ،والعامل الزراعيني والصيادين ،والعاملة غري املنتظمة ،وفقا للقانون.
وأموال التأمينات واملعاشات أموال خاصة ،تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحامية املقررة لألموال العامة ،وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ،وتُستثمر
استثام ًرا آم ًنا ،وتديرها هيئة مستقلة ،وفقًا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات واملعاشات.
املادة  :18لكل مواطن الحق يف الصحة ويف الرعاية الصحية املتكاملة وفقاً ملعايري الجودة ،وتكفل الدولة الحفاظ عىل مرافق الخدمات الصحية العامة
التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل عىل رفع كفاءتها وانتشارها الجغرايف العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن  3%من الناتج القومي اإلجاميل تتصاعد تدريج ًيا حتى تتفق مع املعدالت العاملية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمني صحي شامل لجميع املرصيني يغطى كل األمراض ،وينظم القانون إسهام املواطنني ىف اشرتاكاته أو إعفائهم منها طبقًا
ملعدالت دخولهم.
يجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله املختلفة لكل إنسان يف حالتي الطوارئ ،أو الخطر عىل الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسني أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملني يف القطاع الصحي.
وتخضع جميع املنشآت الصحية ،واملنتجات واملواد ،ووسائل الدعاية املتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ،وتشجع الدولة مشاركة القطاعني الخاص واألهيل
يف خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
الفقرة  3من املادة  :27ويلتزم النظام االقتصادي اجتامعيًا بضامن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بني الدخول وااللتزام بحد
أدىن لألجور واملعاشات يضمن الحياة الكرمية ،وبحد أقىص يف أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر ،وفقًا للقانون.
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IIIIIتمويل الحماية االجتماع ّية

املجتمعي .واعتبارا ً لذلك فإنه من الصعب إجراء
املقارنات بخصوص متويل الحامية االجتامعية،
خاصة وأن مفهوم الحامية االجتامعية ميتد من
نظرة ضيقة تتطابق مع مفهوم الضامن االجتامعي
إىل نظرة واسعة تشمل مختلف أوجه النفقات
االجتامعية للدولة.

1)1نظم الحامية االجتامعية وطرق متويلها:
تصنف نظم الحامية االجتامعية عادة إىل
 3مناذج رئيسة وهي:
·النموذج البيسامريك نسبة إىل مؤسسه
املستشار األملاين الذي أنشأ أ ّول نظم الحامية
االجتامع ّية املأمسسة يف العامل الحديث ،خالل
العقد التاسع من القرن التاسع عرش ،ملجابهة
تنامي النضال العاميل والنقايب يف القطاع
الصناعي .وهو منوذج مو ّجه إىل املشتغلني
ويتأسس عىل املساهامت ومبادئ التأمني
ونسبية االشرتاكات ويتم الترصف فيه بصفة
تشارك ّية بني األجراء واملؤجرين .وهو يكرس
ما يسمى بالتضامن املهني.

وقد اخرتنا أن نقسم مجمل النفقات االجتامعية
كام يأيت:
§نفقات الضامن االجتامعي
§التدخالت االجتامعية للدولة للوقاية من
الفقر ومعالجة آثاره ،وتقليص البطالة،
واملرض وتقديم الخدمات العالجية للمعوزين
ومحدودي الدخل وفاقدي السند ،ورعاية
الفئات الضعيفة واملهددة وذات االحتياجات
الخصوصية ،ولكن وكذلك لس ّد الفجوة يف
الضامن االجتامعي لضعف مظلة التغطية أو
تدين منافعها.

·النموذج البفريدجي نسبة إىل وليام هرني
بفريدج الذي أرىس قواعد هذا النظام
بربيطانيا من خالل تقريريه سنتي 1942
و .1944وهو يقوم عىل شمول ّية التغطية
لكل فرد ض ّد كل املخاطر االجتامعية ويق ّدم
الخدمات نفسها للجميع عىل أساس الحاجة
وليس عىل أساس الدخل .وباعتباره ميول من
الرضائب فهو يسري من قبل الدولة .ويكرس
هذا النموذج التضامن الوطني.

ويشكل مجموع هذين الصنفني من النفقات،
إذا أضفنا إليه بقية نفقات دعم املواد األساسية
والرتبية والتدريب والصحة العمومية ،التحويالت
االجتامعية التي متثل األداة الرئيسية إلعادة التوزيع
ومعالجة االختالالت وعدم التوازن التي ينتجها
اقتصاد السوق.
) 2متويل الحامية االجتامعية:

·النموذج الليربايل املتداول يف الواليات املتحدة
األمريكية والذي يقوم عىل حامية املسنني
( 65سنة فام فوق) والفقراء من قبل الدولة.
ولألجراء إمكانية اللجوء إىل صناديق التأمني
يف حني يبقى جزء هام من السكان من دون
تغطية.

يتبني من تقارير ومعطيات منظمة العمل
الدولية أنّ:
·مع ّدل  17.2%من إجاميل الناتج الدويل
يخصص للضامن االجتامعي .أما إذا أدخل
ّ
فيه عامل الوزن السكاين فإن هذا املعدل
ينحدر إىل .8.4%

وتتخذ أغلب منظومات الحامية االجتامعية
السائدة اليوم مزيجاً من هذه النامذج وفق
خصوصيات الدول وتوجهاتها واختياراتها للنمط

·ومتثل الخدمات الصحية  5.9%من إجاميل
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تراجعاً طفيفاً بني  2009و.2010-2011
وذلك بالتأكيد نتيجة لألزمة العاملية.

الناتج الدويل من دون اعتبار وزن السكان.
·ولكن هذه النسبة العامة تخفي كذلك
تفاوتاً كبريا ً بني الدول حيث ترتاوح بني:

·فقد تعدت هذه النسبة من  5.8%سنة
 1999إىل  8.8%سنة  2009ثم انخفضت
إىل  8.6%سنة  .2010-2011ويحق
التساؤل يف هذا املجال كيف ميكن تفسري
هذا التطور الحاصل يف وزن نفقات الحامية
االجتامعية من الناتج املحيل اإلجاميل
يف ظل الشعور السائد بأن النفقات
االجتامعية العمومية تشهد تراجعا بفعل
العوملة؟ وميكن أن نجد التربيرات لهذا
التطور من خالل مزيد التع ّمق يف توزيع
هذه النفقات بني مختلف املساهمني أي
الدولة ومساهامت الضامن االجتامعي
املتأتية من األفراد واملؤسسات والبحث
عن البيانات اإلحصائية غري املتوفرة حالياً
عىل املستوى الدويل.

§ 19.4%يف البلدان ذات الدخل املرتفع
§ 8.9%يف البلدان ذات الدخل املتوسط
§ 3.5%يف البلدان ذات الدخل الضعيف.
وهذا ال يعني أن هذه األخرية ليست لها املتسع الجبايئ
والسيايس الكايف لتخصيصه للحامية االجتامع ّية ،حيث
إن بلدان متشابهة يف مستويات الدخل لها هامش من
االختيارات واالتجاهات بخصوص املوارد التي ميكن أن
تخصصها للحامية االجتامعية.
§ ويبلغ معدل هذه النسبة يف بلدان شامل
إفريقيا  13%منها  2.5%للنفقات الصحية
و ترتفع إىل  13.6%باعتبار وزن السكان.
§ ويف بلدان الرشق األوسط يبلغ هذا
املع ّدل  11.6%منه  2.8%للخدمات
الصحية .وينخفض املعدل إىل  9.8%عند
اعتبار العامل السكاين.

·وقد تراوحت هذه النسبة يف البلدان
العربية يف السنة األخرية التي تتوفــر
بشأنها املعطيات بيـن  13.21%مبرص
و 1.12%بلبنان .وتفوق هذه النسبة
املتوسط العاملي يف  5دول عربية فقط
وهي عىل التوايل مرص واألردن والعراق
والكويت وتونس.

·وبينام متثل الخدمات الصحية جزءا ً هاماً
من نفقات الضامن االجتامعي يف البلدان
ذات الدخل الضعيف ،فإن الجرايات متثل
الجزء األكرب يف البلدان األخرى .وال متثل
املوارد املخصصة لفرعي البطالة واملنافع
العائلية نصيباً ذا وزن إال يف البلدان ذات
الدخل املرتفع.

3)3دور الدولة
·يكتيس دور الدولة يف الحامية االجتامعية
كل يشء املسؤولة
أبعادا ً متع ّددة ،فهي قبل ّ
عن الخيارات والتوجهات ووضع السياسات
والترشيعات وتنفيذها ،وهي التي تح ّدد
مستوى اإلنفاق العمومي واتجاهاته وفق
هذه الخيارات والسياسات ،وهي كذلك
املساهم األبرز يف متويل أنظمة التأمني
االجتامعي باعتبارها أكرب أو من أكرب

·ويربز التقرير العاملي حول الضامن
االجتامعي  2014-2015أن املتوسط
العاملي لنسبة النفقات العمومية للتغطية
االجتامعية والصحية من الناتج اإلجاميل
قد شهد نسقاً تصاعدياً خالل األربعة
وعرشين سنة األخرية ،بيد أنه عرف
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املشغلني ،وهي كذلك الضامنة الستدامة
أنظمة الحامية االجتامعية والتزاماتها تجاه
املنخرطني فيها فضالً عن دورها األسايس يف
الحوكمة والترصف يف احتياطيات املنظومة
ومدى شفافيتها.

نفقاتها العمومية ،هامش من الحرية لتحديد أولوياتها
واختياراتها وفقا لرغبة طبقتها الحاكمة ودافعي الرضيبة
والناخبني (هذا يف ظل املجتمعات الدميقراطية طبعاً).
فهناك دامئاً تكاليف لكل اختيار بني األولويات وترتيبها،
ولكن برمجة النفقات العموم ّية ينبغي أن يوفّق بني
التمش الدميقراطي وما يعكسه من خيارات
متطلبات
ّ
مجتمعيّة ،من جهة والتحاليل الكمية الدقيقة للثمن
االجتامعي لكل خيار من جهة أخرى.

ويتبي من البيانات والتحاليل الواردة
· ّ
بالتقريرين األول والثاين ملنظمة العمل
الدولية حول الضامن االجتامعي أن هناك
ترابطاً وثيقاً بني مبالغ املوارد املخصصة
للضامن االجتامعي ومستوى الهشاشة يف كل
بلد (والتي تتمثل يف تراكب نسبتي الفقر
وعدم الهيكلة) .فالبلدان التي تستثمر أكرث
يف الضامن االجتامعي هي التي تسجل أدىن
نسب الفقر والهشاشة.

·الحامية االجتامعيّة والسياسة الرضيبية:
مهام كان النموذج الحاميئ الذي تختاره
البلدان واملتأسس عىل املساهامت أو غريه،
فإنه ال مناص من اللجوء إىل متويل الدولة
وما ميكن أن توفره من موارد واعتامدات
ال بوصفها كمشغل فحسب ولكن كمتدخل
أسايس يف تنفيذ السياسات االجتامعية التي
ترسمها .وهو ما يطرح مسألة السعي إىل
مزيد من النهوض بقدرتها عىل إيجاد مصادر
ومكامن جديدة للمداخيل العمومية ال
سيام من خالل تحقيق مستويات أعىل من
العدالة والفعالة الجبائية وتحسني األداء
الجبايئ ومقاومة الته ّرب الرضيبي وتفضيل
نفقات الحامية االجتامعية عىل عدد من
أوجه النفقات العمومية األخرى ذات
الصبغة الكاملية أو العسكرية أو غريها.

وعالوة عىل ضعف املوارد املخصصة للضامن االجتامعي
يف البلدان ضعيفة الدخل ،فإن هيكلة النفقات ال تتطابق
أحياناً مع األولويات الواضحة لهذه البلدان.
وال يجب أن يستنتج من الرتابط الوثيق بني ارتفاع حجم
املوارد املخصصة ومستوى دخل البلدان أن الحامية
االجتامعية هي من الكامليات .بل إن البلدان ذات الدخل
املحدود والنسب العالية من الفقر والتي تتميز باتساع
االقتصاد غري املهيكل هي يف حاجة أكرث إىل الضامن
االجتامعي ،حتى وإن كانت لها أولويّات أخرى يجب
احرتامها ،خاصة وأن الدراسات تبني جل ّياً أن الحامية
االجتامعية يف هذه البلدان تبقى ذات كلفة معقولة عالوة
عىل رضورتها باعتبارها عامالً هاماً من عوامل التنمية.

·وتتبوأ مسألة الحوكمة والشفافية يف
مجال الجباية والترصف يف أنظمة التغطية
االجتامعية أهمية بالغة يف نجاعتها وقدرتها
عىل تحقيق أهدافها القصوى تجاه الفئات
املستهدفة باعتبارها صاحبة الحق .لذلك ال
بد من وضع املزيد من اآلليات والتدابري
التي من شأنها أن تضمن التصويب العادل
للخدمات االجتامعية وتجنب التوظيف

كام تأكدت الصلة الوثيقة بني حجم مجمل النفقات
العمومية ونفقات الضامن االجتامعي .وهي تعمل يف
االتجاهني :فلنئ يعترب وجود ح ّد أدىن من الفضاء الجبايئ
رضورياً لتمويل نظم الحامية االجتامعية و برامجها ،فإن
توسع الحامية االجتامعية من شأنه أن يخلق حوافز وفرصاً
إضاف ّية لخلق حجم أرفع من املوارد.
وملختلف البلدان ،مهام اختلف حجم مواردها أو حجم
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السيايس لها وترشيك األطراف االجتامعيني
(ال سيام عرب الحوار االجتامعي الحقيقي
واملهيكل) وكذلك الفئات املستهدفة
يف رسم السياسات وتنفيذها ومتابعتها
ومراقبتها تدعيام ملبدأ الرتابط يف الحقوق
وإرساء̋ للدميقراطية االجتامعية.
·والدولة بوصفها مسؤولة وملزمة بضامن
أنظمة الضامن االجتامعي ،فهي مطالبة
مبتابعة تطور التوازنات املالية ملنظومة
التغطية االجتامعية ،وإجراء االستشارات
الواسعة بشأن مستقبل آليات الحامية
االجتامعية ،وترشيك الجميع يف تحديد
الخيارات املستقبلية ،وتقاسم األعباء
والتضحيات بعدالة بني الفئات واألجيال،
ومن دون إغفال حق األجيال الالحقة يف
الحامية والتغطية .وتكتيس مسألة توازنات
أنظمة الضامن االجتامعي اليوم يف عديد
من الدول أهمية قصوى بالنظر إىل
التطورات الدميغرافية وتراجع نسق النمو
االقتصادي والتشغيل .وإذ تتطلب هذه
األنظمة إصالحات عميقة لتأمني توازنها،
فإن التكاليف االجتامعية والتداعيات
السياسية واالقتصادية لكل تأخري يف
اإلصالحات أو لتنفيذها من دون تحقيق
القدر الكايف من الحوار والتشاور واإلجامع
بني مختلف مكونات املجتمع ،ال ميكن أن
تكون إال شديدة الخطورة.

البلدان التي استثمرت أكرث يف الشغل ذي الجودة منذ سنة
 2000هي التي سجلت أعىل نسب التق ّدم يف مستويات
العيش (بقياس معدل نسبة من ّو الدخل الفردي السنوي).

وترشيد نفقات الحامية االجتامعية ومزيد تصويبها أو أرضيات الحامية االجتامعية :
تضييق مداها.
1.1إعادة توجيه املصاريف العمومية نحو

وقد أبرزت األزمة املالية واالقتصاديّة األخرية أهم ّية الحامية
االجتامع ّية كحق إنساين وكرضورة اجتامع ّية ،متكّن يف الحني
ذاته من تخفيف وطأة الصدمات عىل الفئات الضعيفة
واملحافظة ،إىل حد ما ،عىل النشاط االقتصادي .فباإلضافة
إىل توفري دخل تعوييض لفاقدي الشغل وحاميتهم من
الفقر ،فإن الخدمات االجتامع ّية لها تأثري اقتصادي هام
مبا تتيحه من استقرار للطلب الداخيل .وخالفاً ملا قد
يتبادر للذهن ،فإن أنظمة منح البطالة وبرامج املساعدات
االجتامعية واألشغال العمومية ،إذا ما أحسن تصورها
وتنفيذها ،ميكن أن تقي بفعال ّية من البطالة طويلة األمد،
وتسهم يف تقليص مدد فرتات االنكامش االقتصادي.

2.2الرتفيع يف املداخيل الجبائية من خالل
إيجاد موارد إضافية من خالل رضائب
عىل العمليات املالية ومجابهة التهرب
الجبايئ من دون الرتفيع يف الرضائب
عىل القيمة املضافة التي تحد من
املقدرة الرشائية للطبقات الضعيفة.

كام يتضح أن وجود أنظمة تغطية قامئة قبل األزمات يسهل
نجاح برامج املعالجة ويتيح اتخاذ اإلجراءات املناسبة يف
اإلبّان.
ويشري التقرير العايل حول الضامن االجتامعي لسنة 2014
أن الحامية االجتامعية لعبت يف املرحلة األوىل لألزمة
( ،)2009 – 2008دورا ً قويًّا يف معالجة األزمة بفضل
التدابري املجابهة للتقلبات الدوريّة التي تم اتخاذها .فقد
لجأت  48دولة ذات دخل مرتفع أو متوسط إىل اإلعالن
عن إجراءات تحفيزية جبائية بلغ حجمها  2400مليار
دوالر خصص ربعها إىل تدابري حامية اجتامعية.

أما يف املرحلة الثانية لألزمة (إىل حدود  ،)2010فقد اتجهت
الدول إىل التحكّم يف املالية العمومية ويف الجباية رغم
الحاجيات امللحة لدعم الفئات الضعيفة .ووفقاً لتقديرات
صندوق النقد الدويل ،فإن نسبة النفقات العمومية من
4)4الحامية االجتامعية ومجابهة األزمات
الناتج املحيل اإلجاميل ستشهد تقلّصاً ملحوظا يف 122
يتبني من التقريرين الدوليني حول الضامن االجتامعي ،دولة من بينها  82بلدا نامياً.
ومن التقرير العاملي حول التشغيل ،أ ّن توسيع نطاق كام تجدر اإلشارة إىل أن العديد من البلدان النامية،
الحامية االجتامعية يعترب مفتاحاً ملعالجة األزمات وأداة اتخذت إجراءات تقتيض التقليص من دعم املواد األساسية
للتنمية الشاملة والدامجة .وقد أبرزت الدراسات أن أو النفطية أو رفعه ،والتخفيض يف األجور أو تجميدها
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النفقات واالستثامرات ذات الجدوى
االجتامعية العالية والحد من التبذير
ومقاومة الفساد.

ويربز التقرير أن أعباء اإلصالحات الهيكلية يف البلدان
املتقدمة ،قد ت ّم تحميلها عىل عاتق السكان الذين يعانون
الهش والدخل الضعيف مل ّدة تفوق  5سنوات ،وهو
العمل ّ
ما أثر عىل االستهالك الداخيل وخفّض من الطلب وقلّص
من نسق معالجة األزمة ،وأ ّدى بالتايل إىل ته ّرؤ النمط
االجتامعي األورويب نتيجة اإلصالحات قصرية املدى.

ويف املقابل ،فإن عددا ً من البلدان ذات الدخل املتوسط،
هي بصدد توسيع أنظمتها للحامية االجتامعية ،مبا يدعم
اسرتاتيجية النمو القائم عىل الطلب الداخيل عىل غرار
الصني والربازيل .كام أن عددا ً من البلدان ذات الدخل
وسعت من نطاق الحامية االجتامعية من خالل
الضعيفّ ،
شبكات األمان االجتامعي املؤقتة مبنافع ذات مستوى
منخفض .ويف عديد من البلدان يجري النقاش واملباحثات
حول إرساء أرض ّيات الحامية االجتامعية تكون عنرصا ً من
عنارص منظومات الحامية االجتامعية الشاملة.

3.3توسيع املساهامت يف أنظمة الضامن
االجتامعي والتي ميكن أن تتزامن
مع تدابري تهدف إىل تطوير القطاع
املهيكل.
4.4االقرتاض أو إعادة هيكلة الدين
العمومي.

وتتمثل أبرز التدابري املتخذة من قبل الدول ملجابهة األزمة
وفقا ملا جاء يف التقرير استنادا إىل معطيات صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل يف:
			
üرفع الدعم أو تقليصه:
ü

 100بلد

üتخفيض األسعار أو تسقيفها:
ü

 98بلدا ً

üالرتفيع يف معاليم االستهالك:
ü

 94بلدا ً

üإصالح الجرايات:
ü

 86بلدا ً

5.5التقليص من التدفقات املالية غري
املرشوعة والتي ميثل حجمها أكرث من
 10مرات حجم املساعدة العمومية
الدولية.
6.6توسيع املساعدات الدولية والرتفيع
يف التحويالت ،علام أن املساعدات
الدولية قد شهدت تراجعاً يف قيمتها
الحقيقية بـ  2%سنة .2012
7.7الولوج إىل االحتياطيات الجبائية
واحتياطيات التبادل الدويل والصناديق
السيادية.

üترشيد وتصويب املساعدات االجتامعية 80 :بلدا ً
ü
			
üإصالح األنظمة الصحية:
ü

 37بلدا ً.

كل أكرث مالءمة
8.8اعتامد إطار اقتصادي ّ
وتفادي تأثريات السياسات قصرية
املدى عىل الحامية االجتامعية.

ويقدم التقرير جملة من العنارص التي من شأنها
أن متكّن من توفري مساحة جبائية أوسع إلرساء
57

وعىل مستوى البلدان العربية وبعد فرتة بناء الدولة باملرشوع املجتمعي هل هو يطمح إىل قدر أفضل من
الوطنية عىل مناذج الدولة االجتامعية الراعية التي تقوم العدالة أم يقبل بقدر كبري من التفاوت يف الدخل والحامية
عىل التدخل وإعادة التوزيع ،شهدت هذه البلدان بداية ليمثل ذلك لدى البعض حافزا لإلنتاج».
من أواسط الثامنينات ،تراجعاً تدريجياً يف الدور االقتصادي ويبقى األمل يحدونا ليك تعمل الحكومات املنبثقة
واالجتامعي للدولة .فمع تقلص نسب النم ّو االقتصادي عن الثورات العربية عىل تكريس الخيارات االجتامعية
وانخفاض أسعار النفط وبداية التحوالت الدميغرافية ،بتدعيم نظم وبرامج الحامية االجتامعية وتخصيص
ولو بتفاوت بني البلدان ،دخلت املنطقة يف مرحلة املوارد الرضورية لذلك من خالل التوظيف األمثل للموارد
إعادة الهيكلة بفعل الضغوط التي أصبحت مسلطة عىل العمومية وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوسيع
امليزانيات العمومية ،مبا دفعها إىل مراجعة سياساتها يف الحوار االجتامعي والتشاركية يف رسم الربامج والخيارات
مجال التنمية االجتامعية حيث أضحت غري قادرة عىل واملتابعة والتقييم وتعميم التجارب الناجحة واملامرسات
مواصلة متويل منظومات واسعة وسخ ّية .ولإلبقاء عىل الحسنة يف هذا املجال مبا يؤمن تعايف اقتصادياتنا وبلوغها
وظيفة اجتامعية هامة وجدت نفسها أمام معادلة صعبة مستويات أرفع من نسق النمو وإحداث فرص العمل
للتوفيق بني مقتضيات االنتقال إىل منطق السوق مع لزوم الالئق والخروج من األزمة الحال ّية الخانقة.
املحافظة عىل خدمات الرتبية والصحة والتدريب والسكن
باعتبارها من مقومات النهوض برأس املال البرشي من IVIVنطاق التغطية بمختلف فروع الضمان
االجتماعي ومستوياتها ونوعيتها
جهة ،ومعالجة الضغوطات الناجمة عن تحرير االقتصاد
وارتفاع نسب البطالة واتساع دائرة الفقر من جهة أخرى.
وهو ما ه ّيأها الندالع الثورات بعد أن تداخلت فيها هذه
املخاطر االجتامعية مع غياب كيل للدميقراطية والعدالة سنخصص هذا الجزء من الورقة إىل تقديم أبرز املؤرشات
الواردة يف التقريرين األول والثاين حول الضامن االجتامعي
والحوكمة الرشيدة.
 2011-2012و  2014-2015اللذين أصدرتهام منظمة
وتشهد املنطقة العربية يف السنوات األخرية ،باإلضافة إىل العمل الدولية .وقد أكّد التقرير الثاين الذي صدر يوم 3
تواصل االحتالل الصهيوين لفلسطني وحصار قطاع غ ّزة جوان ـ حزيران  2014تحت عنوان« :بناء إعادة االنطالق
وشن حرب مد ّمرة عليه ،حروب داخلية طاحنة ومناخ االقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة االجتامع ّية» عىل
سيايس وأمني متقلّب أث ّر عىل تواصل النمو االقتصادي أن سياسات الحامية االجتامعية تلعب دورا أساس ًّيا يف
وال ّرقي االجتامعي يف العديد من البلدان التي شهدت تكريس الحق يف الضامن االجتامعي للجميع والتخفيض
تراجعاً يف مؤرشات التنمية االقتصادية واالجتامعية ،من البطالة ومن عدم املساواة .كام أنها تسند التنمية
مبا يجعل من الحامية االجتامعية يف الحني ذاته رضورة الدامجة باعتبارها تن ّمي رأس املال البرشي وترفّع من
حياتية ومطلباً شعبياً مل ًّحا ،ولكن قد يعرس تطويرها يف اإلنتاجية وتدعم الطلب الداخيل وتس ّهل التغيريات
ظل التحديات األمنية والضغوطات االقتصادية املسلطة الهيكلية القتصاديّات البلدان.
عىل هذه البلدان.
ولنئ يق ّر الجميع برضورة الحامية االجتامعية فإن الحق
وقد جاء يف تقرير املدير العام ملنظمة العمل العربية للدورة اإلنساين يف الضامن االجتامعي يبقى غري مل ّبى لألغلب ّية
 39للمؤمتر العريب يف ماي أيار « 2012إننا مقتنعون بأن الواسعة من سكّان املعمورة ،إذ ال ينتفع بتغطية اجتامع ّية
تطوير الحامية االجتامع ّية ال تحكمه موازنات اقتصادية شاملة سوى  27%من مجمل سكان العامل ،يف حني يبقى
أو ترابط بني اإلنفاق عىل هذه النظم ،ولكنها تتعلق أكرث  73%بتغطية جزئيّة أو منعدمة متاماً .وهو ما ميثل عائقاً
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هاماً أمام التنمية االجتامعية واالقتصادية.

مل ّحة.
§اعتبارا ً لعدم متتعهم بتغطية صحية مالمئة ،فإن
بعض النفقات الصحية التي ال مف ّر منها تعني
بالنسبة ألعداد كبرية من البرش كارثة مالية نظرا ً
لعدم قدرتهم عىل خالص تكاليفها .وميثل ذلك
عائقاً أمام التمتع بالحق يف الصحة وعامالً من
عوامل عدم املساواة والتمييز أمام املرض.

فانعدام التغطية االجتامعية أو ضعفها يقرتنان دوماً
باستقرار الفقر يف مستويات عالية ،وبعدم األمان
االقتصادي ،وبارتفاع نسب عدم املساواة ،ومحدوديّة
االستثامر يف العنرص البرشي ويف تنمية قدراته فضالً عن
ضعف الطلب الداخيل يف فرتات االنكامش وبطء النمو.
ورغم التّوجه العام نحو توسيع نطاق الحامية االجتامع ّية
املتوسط ،فإ ّن فعال ّية أنظمة
خاصة يف البلدان ذات الدخل ّ
الضامن االجتامعي تعترب يف خطر يف العديد من البلدان
بفعل االجراءات والتدابري املتخذة يف مجال التحكّم يف
املال ّية العموم ّية.
وتتمثل أبرز النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل إليها
يف ما يأيت:

§وقد أ ّدى ضعف التغطية الصحية إىل ابتالع
املرض لـ  40%من النفقات الصحية العامة يف
العامل.
§وتقدر منظمة العمل الدولية أن العامل يف حاجة
اليوم إىل  10.3ماليني عون يف القطاع الصحي
رضوري لتأمني خدمات صحية ذات جودة لكل
من هم يف حاجة لذلك.
§وتؤكّد هذه البيانات رضورة تضافر الجهود
للعمل باتجاه التغطية الصحية الشاملة يف
الحني ذاته وباملوازاة مع إرساء أرضيات الحامية
االجتامعية وفقاً لتوصيات الجمعية العامة لألمم
املتحدة.

1)1شمولية التغطية:
§لنئ ال يوجد أي بلد يف العامل بدون أي صيغة من
صيغ التغطية االجتامعية ،فإن ثلث البلدان فقط
(و  27%من سكان املعمورة) تتوفر عىل أنظمة
حامية اجتامعية موسعة تشمل كل الفروع
املحددة باالتفاقية عدد  ،102يف حني يبقى 73%
بتغطية جزئ ّية أو منعدمة متاماً.
§إذا ما اعتربنا عدد األفراد الذين ال ينتمون إىل
السكان النشيطني ،فإن  20%فقط من سكان
العامل الذين هم يف س ّن الشغل (باإلضافة إىل
أفراد عائالتهم) يتمتعون بتغطية اجتامعية
كاملة ومناسبة.

§بالنسبة للبلدان العربية متثل النفقات العمومية
املخصصة للرعاية الصحية نحو  2.8%من إجاميل
الناتج العاملي .وترتاوح هذه النسبة يف البلدان
العربية التي تتوفر بشأنها البيانات اإلحصائية
بني  1.13%باليمن و 7.07%بالعراق.
§وإذ بادرت بلدان مجلس التعاون الخليجي،
وفقاً للمعطيات والتحاليل الواردة بتقرير
منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ «نظرة جديدة إىل النم ّو االقتصادي :نحو
مجتمعات عربية منتجة وشاملة» ،إىل زيادة
حصة الفرد من اإلنفاق الصحي وأنشأت مرافق
ّ
تل ّبي املعايري الدول ّية ،فإن البلدان العربية األخرى
مل يواكب اإلنفاق الصحي لديها مستويات

2)2التغطية الصحية واملرض:
§ 90%من سكان الدول ذات الدخل الضعيف
و 39%من مجمل سكان املعمورة ال يتمتعون
حق يف التغطية الصح ّية يجعل من السعي
بأي ّ
إىل تحقيق شمول ّية التغطية الصحية رضورة
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النم ّو االقتصادي يف السنوات األخرية .وتواجه
البلدان العربية متدنية الدخل أكرب التحديات
عىل مستوى توفري الخدمات الصحية األساسية.
وتسود املخاوف بشأن عدم وصول بعض الفئات
إىل بعض الخدمات الصحية األساسية بسبب
ارتفاع اإلنفاق الشخيص يف هذا الباب .ففي مرص
ولبنان والسودان وسوريا واليمن تتم تغطية
أكرث من نصف إجاميل اإلنفاق عىل الصحة من
اإلنفاق الشخيص.

سنة علام بأن  10بلدان مكنت النساء من
التمتع بالتقاعد قبل الرجال بـ  5سنوات.
§وفيام يتعلق بنسبة املساهمني يف نظام
للتقاعد من مجمل ق ّوة العمل والتي
تنبئ مبستوى تغطية كبار السن مستقبالً
عند بلوغهم السن القانونية لإلحالة عىل
التقاعد ،فقد تراوحت بني  86.6%يف
الجزائر تليها تونس بـ 79%
§و 3.9%يف قطر وال يشء يف لبنان .علام أن
املتوسط العاملي يف هذا الباب يبلغ .41.1%

§كام يشري التقرير نفسه ،يف هذا املجال ،إىل تزايد
االعتامد عىل خدمات القطاع الخاص املتاحة
عموماً للرشائح غري الفقرية فقط.

§ويف ما يخص كبار السن املتمتعني حالياً
بجراية ،فترتاوح هذه النسبة بني 68.8%
بتونس و 7.9%يف قطر وال يشء بلبنان
مقابل معدل عاملي بـ .51.5%

3)3التقاعد وحامية كبار السن:
§رغم أن الحق يف الدخل اآلمن لكبار السن
يشمل الحق يف جراية مالمئة ،فإ ّن 48%
من السكان يف سن الحصول عىل جراية
ال يتمتعون بذلك .وبالنسبة للعديد ممن
ينتفعون بجراية فإ ّن مستواها يعترب غري
كاف أو مالئم .وهو ما يجرب أعدادا ً هائلة
من املسنني عىل مواصلة العمل بأجور
متدنّية وبرشوط عمل غري الئقة.

§ويف تقوميه لألوضاع القامئة يف البلدان
العربية ،يق ّدم تقرير «نظرة جديدة إىل
النم ّو االقتصادي :نحو مجتمعات عربية
منتجة وشاملة» ،املشار إليه سابقاً يف باب
أنظمة التقاعد االستنتاجات اآلتية:
üüيف ضوء الطفرة الدميغرافية يف املايض،
كانت الربامج تقدم رشوطاً سخية من
املنافع والتأمينات أثبتت كلها عدم
استدامتها مع الوقت بحكم تزايد نسبة
املتقاعدين إىل املشرتكني ،ونقص اإلبالغ
باألجور ،والته ّرب من دفع املساهامت.
ففي الجزائر عىل سبيل املثال تح ّول
الفائض إىل عجز بداية من  1994وكذلك
الشأن بتونس أصبحت أنظمة القاعد
تسجل عجزا ً متصاعدا ً خاصة يف القطاع
العمومي.

§ووفقاً للترشيعات الوطنية القامئة حال ًّيا
فإن  42%من السكان املشتغلني بإمكانهم
الحصول عىل جراية عند بلوغهم السن
القانونية مستقبالً ،غري أن هذه النسبة هي
أقل بكثري ،إذا ما نظرنا إىل التغطية الفعل ّية.
ّ
واعتبارا ً لذلك تتأكّد الحاجة إىل حامية هذه
الفئة من خالل برامج وأنظمة غري مبنية
عىل املساهامت ،وهو ما يشري إىل التوسع
الهام الذي ستشهده هذه األنظمة.
§وبالنسبة لبلداننا العربية يرتاوح سن التقاعد
بني  50سنة يف الكويت و 65سنة يف ليبيا،
غري أن أغلبية الدول العربية حددته بـ 60

üüحددت مستويات معاشات التقاعد يف
العديد من البلدان بواقع  70إىل  80%من
60

4)4البطالة:

الرواتب يف نهاية الخدمة .وبلغ متوسط
اكتساب املنافع  13عاماً مقابل  18عاماً يف
بلدان منظمة التعاون االقتصادي.

§بالنسبة ملنح البطالة فإنها تتجه ،وفقاً لبيانات
التقرير العاملي حول الضامن االجتامعي
لسنة  ،2014شيئاً فشيئاً نحو االقتصار عىل
العاملني يف القطاعات املنظمة ويف البلدان
ذات الدخل املرتفع.

üüيعترب سن التقاعد متدنّياً بشكل خاص
بالنسبة للنساء فضالً عن إمكانية الحصول
عىل معاشات التقاعد املبكر.
üüومن أهم االستنتاجات يشري التقرير إىل
أ ّن إدارة االحتياطيات املالية متت بشكل
غري مناسب ،حيث تم استخدامها لدعم
األولويات الحكومية .ففي الجزائر مثالً
تم استخدام احتياطي صندوق التقاعد
لتمويل سوق العمل وسواها من برامج
املساعدات .أما يف تونس فقد تم استعاملها
يف السكن االجتامعي حتى عام .1992

§ 78بلدا ً من جملة  184بلدا ً لها نظام قانوين
لتغطية البطالة ولكنها ال تغطّي سوى أقلّية
من العاملني.
§ 28%فقط من املشتغلني بإمكانهم ،بحكم
الترشيعات القامئة ،الحصول عىل منافع يف
صورة تع ّرضهم إىل البطالة .وترتاوح هذه
النسبة بني  80%يف أوروبا و  8%يف إفريقيا.
ويف العامل العريب ال توجد سوى  3بلدان تؤ ّمن
بشكل من األشكال ضد مخاطر البطالة هي
البحرين والجزائر وتونس (البطالة الفنية)
وبنسب تغطية فعل ّية ضعيفة (عىل التوايل
 9.8%و 8.8%و.)3%

üüوللتصدي إىل العجز ت ّم تحديد نسب
املساهامت يف أنظمة التقاعد يف مستويات
عالية ما جعلها تصبح عائقاً أمام التشغيل
وتحفز عىل تحويل العاملة إىل القطاعات
غري املنظمة ( 23%يف مرص و 36يف بعض
البلدان األخرى).

§كام ال يتمتّع فعل ًّيا سوى  12%من العاطلني
مبنافع التغطية عند البطالة مع فوارق شاسعة
بني املناطق ،حيث تتع ّدى هذه النسبة من
أقل من  3%يف
 64%يف أوروبا الغرب ّية إىل ّ
إفريقيا.

üüعدم قابلية نقل حقوق التقاعد بني
القطاعات واختالف املنافع بينها يحوالن
دون حراك العامل بني القطاعات وبني
الوظائف.

§وتجدر اإلشارة إىل أن عددا ً من البلدان
ذات االقتصاديات الصاعدة قد وضعت
مؤخرا ً أنظمة للتغطية ض ّد البطالة عىل غرار
البحرين أو الفيتنام كأدوات لتأمني الدخل
للعاطلني مبا يس ّهل عليهم البحث عن شغل
مالئم ملهاراتهم يف القطاع املهيكل.

üüيعترب توسيع التغطية يف هذا املجال تح ّدياً
أساس ًّيا يتفاقم مع تسارع التش ّيخ السكّاين
حيث يق ّدر من ّو عدد املسنني مبعدل 4.3%
حتى سنة  2050مقابل  1%لباقي السكان.
üüوينبه التقرير من مغ ّبة تحويل التقاعد
إىل القطاع الخاص ال سيام بعدما أثبتته
تداعيات األزمة املالية عىل صناديق
املعاشات الخاصة.

§يف البلدان التي تتوفر فيها أنظمة تغطية
بلغت مرحلة النضج ،نسبة عالية من
املواطنني تتمتع بتغطية ضد البطالة وبذلك
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5)5األمومة:

فإن اإلعانات االجتامعية ال تلعب إال دورا ً
تكميلياً ثانوياً.

§وإذ ميثل التخفيض من وفيات الحوامل
واألوالد واألطفال دون سن الخامسة أحد
الرهانات الكربى للحامية االجتامع ّية
بفضل منح األمومة ،فإن هذه املنح تقترص
عىل املشتغلني يف القطاع املهيكل .وإن
الفوارق يف الوصول إىل الخدمات الصحية
محل انشغال سواء بني
لألم والطفل تبقى ّ
البلدان ذات مستويات الدخل املختلف
أو بني مختلف املناطق داخل البلد نفسه.

§ويستعرض التقرير التجارب الناجحة يف مجال
التغطية غري القامئة عىل املساهامت يف بلدان
تتسم بأهمية القطاع غري املنظم والتي مل
تقم بخفيض نسبة الفقر فحسب ،بل مكنت
من ردم فجوة ضعف التغطية إىل حد كبري.
وتتمثل أبرز عنارص هذه التجارب املجددة
الناجحة يف أنظمة تحويالت مالية مرشوطة
أو غري مرشوطة متول من الرضائب عىل غرار
«بولسا فاميليا» يف الربازيل و»اوبورتينادوس»
يف املكسيك واملنافع االجتامعية يف إفريقيا
الجنوبية أو األنظمة الشاملة للتغطية يف
ناميبيا والنيبال.

§ 35%فقط من النساء يف الوسط الريفي
يف البلدان ذات الدخل الضعيف يتم ّك َّن
من النفاذ إىل مصالح الصحة املهنية
مقابل  70%يف الوسط الحرضي و 90%
يف البلدان ذات الدخل املرتفع.

حوادث الشغل واألمراض املهنية:
§رغم تنامي الوعي بأهمية الوقاية من
فواجع الشغل ،فإن  33.9%فقط من
مجموع ق ّوة العمل يف العامل تتمتّع
بالتغطية اإلجباريّة ض ّد هذه املخاطر.
وترتاوح هذه النسبة يف البلدان العرب ّية
األربعة عرش التي تتوفر فيها الترشيعات
أو املعطيات يف هذا املجال بني  97.7%يف
الكويت و 8.6%يف موريتانيا.

§أقل من  40%من النساء املشتغالت
يتمتعن بقوانني إجباريّة تخ ّولهن الحصول
عىل منح نقدية عند فرتة الوالدة .أ ّما
عىل أرض الواقع فإن التغطية الفعل ّية ال
تتع ّدى يف هذا املجال  ،28%وهو ما يجرب
العديد من النساء العامالت عىل العودة
إىل الشغل مب ّكرا ً إثر الوضع.
§ويف البلدان العربية فإن  20بلدا ً تؤمن
منح األمومة بعد الوضع مل ّدة ترتاوح بني
 4أسابيع ،يف بعض األنظمة يف تونس ،إىل
 17أسبوعاً يف سوريا وبنسب من األجر
ترتاوح بني نصف األجر واألجر الكامل
مرورا ً بثلثي األجر.

§إن أنظمة التغطية ض ّد العجز واإلعاقة غري
املبنية عىل املساهامت تقوم بدور أسايس
يف حامية األشخاص املعوقني والذين مل
يتمكنوا من ولوج سوق الشغل للتمتع
بأنظمة الحامية القامئة عىل املساهامت.
غري أن عدد الدول التي وضعت أنظمة
من هذا القبيل وأدرجتها يف ترشيعاتها
الوطن ّية ال يتع ّدى  87بلدا ً.

وتبي هذه املؤرشات الجهد الكبري الذي ال يزال يتطلبه
ّ
النهوض بأوضاع املرأة سواء عىل صعيد الخدمات الصحية
أو عىل مختلف األصعدة األخرى بالنظر إىل التمييز الذي
تالقيه يف بيئة العمل واتساع نسبة نشاطها يف القطاعات
غري املنظمة وضعيفة أو حتى عدمية التغطية ،وغريها من
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مظاهر اإلقصاء والحيف مبا يجعلها أكرث عرضة للمخاطر  7)7املساعدات االجتامع ّية
االجتامعية ،ويستوجب تكثيف الجهود لحاميتها وتطوير جاء يف تقرير «نظرة جديدة إىل النم ّو االقتصادي:
املقاربات ومزيد من املبادرات الهادفة واملجدية.
نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة» أنه تم

توفري املساعدات االجتامعية يف الكثري من الدول
العربية من خالل دعم املواد الغذائية والوقود
بشكل أسايس ،باعتبار أن الدعم الغذايئ يع ّد
خط الدفاع األول ضد الفقر .غري أن فاعلية هذه
الربامج وجدواها كانت محدودة وتشوبها أوجه
قصور عدديدة ،من أه ّمها:

6)6حامية الطفولة واألرسة:
§إن سياسات حامية الطفولة القامئة ال تلبّي
مبا فيه الكفاية من حاجيات الدخل لألطفال
واألرس ال سيام يف البلدان ذات الدخل
املتوسط أو الضعيف .فنحو  18000طفل
ّ
ميوتون يومياً نتيجة عوامل ميكن تفاديها
بفضل حامية اجتامع ّية مالمئة.
§كام أن الحامية ميكن أن تقي من خطر عمل
األطفال وترفع من إمكانيات عودة العديد
منهم إىل مقاعد الدراسة ومسالك التدريب.

üüتنامي الكلفة املالية للدعم دفع بلدان املنطقة
إىل التخفيف منه أو استبداله أو إلغائه يف
فرتات مختلفة منذ التسعينات ،مثلام حصل
يف الجزائر واليمن واألردن ومرص وتونس
واملغرب .لكن سياسات اإللغاء أو التخفيف
مل تقرتن دامئاً بربامج بديلة للمساعدة ،ما
ع ّرض رشائح كثرية للفقر.
üüمتت إعادة اعتامد أو توسيع الدعم الغذايئ
بأشكال مختلفة بعد  .2010وميكن تحسني
تصميم هذا الدعم وأشكال تطبيقه من خالل
الرتكيز عىل أنواع األغذية التي يستهلكها
الفقراء .وقد يساهم ذلك يف زيادة األجور
االجتامعية واالستهالك األرسي للفئات
املستهدفة وليس يف دخلها االسمي.

تخصص ،يف املع ّدل 0.4% ،من
§إ ّن الدول ّ
املحل اإلجاميل ملنافع الطفولة واألرسة
الناتج ّ
(من  2.2%يف أوروبا إىل  0.8%فب الرشق
األوسط
§و 0.2%يف إفريقيا رغم أن نسبة األطفال من
السكان هي األرفع يف العامل ،أي عىل التوايل
 32.1%و .)42%ويف البلدان العربية ،ووفقاً
تخص 4
لإلحصائيات املدرجة بالتقرير والتي ّ
بلدان فحسب ،تبلغ هذه النسبة  0.44%يف
الجزائر و 0.22%يف األردن و 0.15%يف تونس
و 0.01%يف اليمن.

üüيعترب دعم املياه من أهم أوجه الدعم يف
عدد من البلدان ويثري بعض اإلشكاالت من
حيث االستهداف وبالنظر إىل ارتباطه باألمن
الغذايئ.

§إن إجراءات التحكم يف النفقات العمومية يف
البلدان األوروب ّية أ ّدت إىل تنامي الفقر لدى
األطفال يف  19من  28بلدا ً من بلدان االتحاد
األورويب.

üüمن الرضوري االرتقاء بتصميم برامج
املساعدة من أجل تاليف أخطاء االستحقاق
وأخطاء اإلقصاء مع التنسيق بني مختلف
الربامج تفادياً لالزدواجية.
üüبادرت البلدان العربية إىل اعتامد أو توسيع
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الكثري من برامج الحامية االجتامعية منذ
سنة  ،2010لكن من دون معالجة أوجه
القصور القامئة واملشاكل البنيويّة املوجودة
يف منظوماتها.

DDغري منصفة بالنظر إىل التفاوت يف االمتيازات
والخدمات املقدمة.

·ضعف تغطية املرأة نتيجة ضعف نسبة
تواجدها يف قوة العمل ،ولكونها تنشط يف
الغالب يف القطاعات غري املهيكلة ،يف حني
أن نظم الحامية القامئة مرتبطة بالنشاط يف
القطاع املنظم.

ومام يستخلص من هذه البيانات والتحاليل أن غالبية DDتتميّز كذلك بعدم االستدامة بفعل اختالل توازناتها
سكان العامل ال يتاح لها االنتفاع بنظام تغطية اجتامعية
املالية وضعف متويلها.
ناضج ومالئم .ولتمكني سكان املعمورة من مجابهة تقلبات
ويتجل ذلك بالخصوص من خالل:
ّ
الوضع االقتصادي مستقبالً وبلوغ أهداف األلفية للتنمية
وتحقيق تنمية مستدمية وعوملة عادلة ،فإنه من الرضوري
·غياب املصادقة عىل االتفاقيات الدولية يف هذا
إرساء أنظمة تغطية اجتامعية موسعة يف البلدان التي
املجال ،حيث مل تصادق عىل االتفاقية عدد
ال تتوفر سوى عىل نظم جزئية بدائية .وتتمثل املرحلة
 102حول املعايري الدنيا سوى ليبيا وموريتانيا
األوىل يف تأمني دخل أسايس لكل األشخاص الذين هم يف
ومؤخرا ً (يف  )2014األردن .وصادقت ليبيا كذلك
حاجة لذلك والوصول إىل الخدمات الصحية األساسية :مبا
عىل االتفاقيات  121و 128و .130أما االتفاقية
يعني أرضية عاملية للحامية االجتامعية .وانطالقاً من هذه
عدد  183بشأن املساواة يف املعاملة يف الضامن
األرضية يجدر يف مرحلة الحقة السعي إىل بلوغ مستويات
االجتامعي فقد حظيت بـمصادقة  7دول عربية
أرقى من التغطية االجتامعية ووفقاً لتنمية االقتصاديات
هي األردن وسوريا وموريتانيا وتونس والعراق
وتوسع الفضاء الجبايئ مبا يرتك متسعاً أكرب لسياسات
وليبيا ومرص.
تحويالت اجتامعية حقيقية فاعلة وناجعة .وإذ أن اإلدارة
·ترشيعات جزئية ال تتالءم مع املعايري الدولية يف
الرشيدة ملنظومة الحامية االجتامعية تعترب أمرا ً أساسياً
العديد من األحيان حيث إ ّن بلدين عربيني فقط
لضامن استدامة الحامية عىل املدى الطويل ،فإ ّن ذلك
يتوفران عىل نطاق تغطية شامل (وفق تصنيف
يستلزم حوارا ً اجتامعياً فعليأ وثاليث األطراف للتوصل إىل
منظمة العمل الدولية) يتضمن الفروع الثامنية
آليات سليمة وعادلة يف صياغة السياسات و اإلصالحات
الرئيسية وهي الجزائر وتونس .بلدان آخران هام
ويجعلها أكرث قبوالً وفاعل ّية واستدامة.
مرص واملغرب يصنفان من البلدان ذات النطاق
نصف الشامل بـ  7فروع بينام تصنف بقية البلدان
العربية ذات نطاق محدود أو محدود ج ًّدا.
ومن أهم ما ميكن أن نستخلصه عىل املستوى العريب هو
التباين الهام يف مستويات الحامية االجتامعية بني دول
·أما عن التغطية الفعلية فهي أدىن بكثري .فحتى
املنطقة بفعل اختالف سياساتها ومساراتها وأوضاعها
يف صورة وجود أنظمة وترشيعات ،فإن فاعل ّيتها
الخصوصيّة ،ولكن نظم الحامية فيها تلتقي يف مجملها يف
محدودة لعدم مالءمتها خصوصيات الفئات
كونها:
املستهدفة ال من حيث نسب املساهمة أو
الرشوط واإلجراءات وكذلك لصعوبة تطبيق
DDمقصية ومحدودة النطاق غري شاملة لنسبة كبرية
القوانني خاصة بالنظر إىل أهمية القطاع غري
من السكان.
املهيكل.

·مقاربات تستند يف بعض الحاالت إىل اعتبارات
خريية وتضامنية وليس إىل مقاربة بالحقوق.
ويجدر مزيد دراسة تجارب بعض البلدان
يف هذا املجال للنظر يف مدى فاعلية هذه
املقاربات وشموليتها مبوضوع ّية وتج ّرد من
االعتبارات اإليديوليجية أو العقائديّة .كام
يجدر مزيد البحث عن مدى متويل الحامية
االجتامعية عن طريق القطاع الخاص يف
البلدان العربية من خالل تدخالت رشكات
التأمني والتعاونيات ال سيام يف مجاالت
حوادث الشغل واملرض والوفاة.

DDمج ّزأة ومحدودة الفاعليّة.
DDتعاين من التفكّك وسوء الحوكمة وعدم الشفاف ّية
والفساد يف املؤسسات واألجهزة التي تديرها.

أهم االستنتاجات:
ّ 8)8
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ستتم مأسسته بإحداث مجلس أعىل للحوار
االجتامعي سيكون إطارا ً مالمئاً للتشاور حول
إرساء أرضيّة للحامية االجتامعية وتوجهات
إصالح أنظمة الضامن االجتامعي ،منطاً جديدا ً
ميكن النسج عىل منواله لالرتقاء مبنظومات
الحامية االجتامعية يف ربوع الوطن العريب.
وعالوة عىل ذلك ،فإنّه من الرضوري ترشيك بقية مكونات
املجتمع يف التشاور والتباحث حول خيارات سياسة
الحامية االجتامعية وتدابريها وتوجهاتها ،باعتبارها من
يحق لكل
املسائل الجوهرية التي تحدد النمط املجتمعي ّ
فئات املجتمع املساهمة يف تحديدها وإبداء ال ّرأي بشأنها
مبا يستجيب الستحقاقات الثورات العرب ّية وتطلعات
الشعوب العرب ّية ومطالبها امللحة يف تكريس حقوقها يف
العدالة االجتامع ّية والشغل الالئق والكرامة ومقاومة كل
تعب عنها بأكرث
أشكال اإلقصاء والتمييز والتي أصبحت ّ
جرأة وح ّدة.

·غياب اسرتاتيجيات وطن ّية واضحة املعامل
واألهداف لتوسيع التغطية ومعالجة
االختالالت املالية وتوازنات األنظمة ،وكذلك
عدم تطوير االسرتاتيجية العربية التي
وضعتها منظمة العمل العربية يف هذا
املجال يف نطاق العمل العريب املشرتك فضالً
عن ضعف استثامر املوارد املتاحة يف املنطقة
سواء للتنمية االقتصادية أو لتدعيم منظومة
الحامية االجتامعية.
·غياب حوار اجتامعي فاعل وحقيقي يجمع
كل األطراف والفئات املعنية مبا يسهم
يف شفافية الترصف ومشاركة الجميع يف
وضع الربامج والسياسات ويضمن قابلية
اإلصالحات .وتعترب تجربة تونس بعد الثورة
املتمثلة يف إبرام عقد اجتامعي بني الحكومة
وطريف اإلنتاج ،يتضمن الحامية االجتامعية
كأحد املحاور األربعة لهذا الحوار الذي
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ن
المد� بخصوص الحماية
V.Vتوصيات المجتمع
ي
االجتماعية

×إرساء أنظمة رضيبية تصاعديّة
×تحسني جباية املؤسسات مبجابهة الته ّرب
الرضيبي ومقاومة املالذات الرضيبيّة.

1)1بالنسبة للكونفدرالية العاملية للنقابات:

§الدولة هي املطالبة بتأمني الحامية االجتامعية
لكل املواطنني.

يتعي
§الحامية االجتامع ّية هي ّ
حق أسايس ّ
أن يت ّم النظر إليها باالستناد إىل املقاربة يف
الحقوق مبا يؤ ّمن نفاذ السكان إىل الخدمات
األساسية والضامنات االجتامع ّية .وال يجب
أن تقترص الحامية االجتامع ّية عىل شبكات
األمان االجتامعي زمن األزمات فحسب.

§السعي إىل تقوية قدرات البلدان الفقرية
وإسنادها بربامج مالمئة وبإحداث صندوق
عاملي للحامية االجتامع ّية
§بخصوص األهداف الجديدة للتنمية يجب أن
تتض ّمن:

§إن أرضيّات الحامية االجتامعيّة هي
املستويات الدنيا لتأمني الدخل يجب أن يتم
تحديدها عىل املستوى الوطني.

×هدفاً خاصاً بتنفيذ أرضيات الحامية
االجتامعية وفقاً للتوصية 202

§إ ّن الخدمات األساسية يجب أن يتم تأمينها
بالخصوص من قبل هياكل عمومية قوية
وناجعة.

×أهدافاً محددة تتعلق بـ:
üüتأمني الدخل لـلعاطلني واملرىض
واألشخاص املعوقني والحوامل
واألطفال واملس ّنني.

§ال يجب اعتبار الحامية االجتامعية كوسيلة
للنهوض باالستهالك والتقليص من التكاليف
الالحقة .وعالوة عىل أنها متثل فعالً استثامرا ً
من شأنه أن ينهض برأس املال البرشي
واالنتاجية االقتصادية واالستهالك الداخيل
كل يشء
والنمو االقتصادي ،فإنها تبقى قبل ّ
حقّا إنسانيا كون ًّيا.
§إن إرساء أرض ّية الحامية االجتامع ّية القاعدية
هو يف متناول حتى البلدان األشد فقرا ً
باعتباره ال يتطلّب سوى مابني  1و  2%من
الناتج الداخيل الخام ،وإن التمويل الوطني
للحامية االجتامعية ميكن أن يتم من خالل
عدة إجراءات سياسية عىل غرار:

üüالنفاذ إىل الخدمات الصحية
üüالرتبية والسكن...
2)2توصيات فريق العمل املعني برصد الثغرات يف تنفيذ
األهداف اإلمنائية لأللفية
·يشتمل التقرير الذي صدر مؤخرا ً عن فرقة
العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ
األهداف اإلمنائية لأللفية  2013جملة من
التوصيات تتعلق يف هذا الخصوص بـ:
§املساعدة اإلمنائية الرسمية
§الدخول إىل األسواق

×تحسني استخالص األداءات والتقليص من
بعض النفقات العمومية غري الرضورية
كالتسلح

§القدرة عىل تح ّمل الديون
§الحصول عىل األدوية بأسعار معقولة
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§الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة.

األلف ّية للتنمية .وتعترب حقوق العاملة من أبرز األهداف
التي اقرتحها فريق العمل يف إطار الجمع بني العمل الالئق
والنمو العادل والدامج (  ) inclusiveال سيام يف ما يتعلق
برشوط السالمة وظروف العمل ووضع وتنفيذ برامج
وتدابري وطنية مالمئة للحامية االجتامعية الشاملة تتض ّمن
أرضيات الحامية االجتامع ّية ،وفق التوصية  ،202ضمن
األهداف املتصلة بالقضاء عىل الفقر.

غري أنه مل يتضمن توصيات بشأن الحامية االجتامعية وهو
ما يحتم ربط الصلة مع هذه الهياكل واللجان لتدعيم
الجهود الرامية إىل تضمني أهداف مدققة وطموحة بشأن
توسيع الحامية االجتامعية وتدعيمها يف أجندا التنمية ملا
بعد  2015ويف كل املبادرات التنموية عىل املستويات
الدولية واإلقليمية والوطنية.

4)4توصيات منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية

3)3توصيات خرباء األمم املتحدة املستقلّني

صدرت عن االجتامع التشاوري اإلقليمي يف بريوت
(آذار  )2015جملة من التوصيات نورد البعض منها
التصالها بصفة مبارشة مبوضوع الحامية االجتامعية:

عند مناقشتهم الخطوط العريضة ملجموعة أهداف
جديدة للتنمية العاملية ملا بعد  ،2015أكد خرباء األمم
املتحدة املستقلون يف تقريرهم إىل الدول األعضاء ،أن
«ارتفاع نسب عدم املساواة ق ّوضت بش ّدة إنجاز أهداف
األلف ّية» ونتيجة لذلك أوصوا بأن يشمل جدول أعامل ما
بعد : 2015

·يجب أن يستند إطار التنمية ملا بعد 2015
عىل نهج شامل من التنمية يأخذ باالعتبار
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
والبيئية.

§أهدافاً قامئة بذاتها:

·ينبغي أن يتح ّول النقاش من الرتكيز عىل
مج ّرد أهداف وغايات إىل تحليل القضايا
الرئيسية ووسائل التنفيذ.

ü üللقضاء عىل عدم املساواة
ü üوأخرى لتوفري الحامية االجتامعية
§وآلية للمساءلة املزدوجة للبلدان
حول التزاماتها عىل املستوى
الوطني والدويل.

·يجب أن تكون مكافحة عدم املساواة املزمنة
داخل البلدان ويف ما بينها أولويّة يف جدول
األعامل من خالل تعزيز النظم االقتصادية
املبنية عىل إعادة التوزيع العادل.

§وهيئات رصد مستقلّة مع املجتمع
املدين ونظام دويل ملراقبة التقدم
يف االنجاز مامثل لنظام االستعراض
الدوري الشامل ملجلس حقوق
اإلنسان يف األمم املتحدة.

·ينبغي أن يكون الهدف الرئييس اإلنصاف
والعدل بدالً من الح ّد من الفقر.
·الحفاظ عىل التامسك االجتامعي من خالل
وصفات سياسية واضحة مبا يف ذلك آليات
تنفيذ العدالة االنتقالية.

وبعد ستة عرش شهرا ً من املداوالت والنقاشات ،صادق
فريق العمل املفتوح حول أهداف التنمية املستدامة
ملا بعد  2015عىل  17هدفاً سيتم عرضها عىل الجمعية
العامة لألمم املتحدة خالل شهر سبتمرب -أيلول املقبل،
وهي الخطوة قبل األخرية للرشوع يف املفاوضات بشأنها
ليتم اعتامدها يف سبتمرب – أيلول  2015لتع ّوض أهداف

·يجب وضع التزام واضح ومتني لضامن مصادر
متويل التنمية.
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اإلطار : 7

	
  

ﻣﺆﴍات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻷﻫﺪاف
ﻫﺪف ﻋﺎم :إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق إﺣﺪاث اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎً ﳌﻘﱰح اﳌﻘ ّﺮر اﻟﺨﺎص ﺣﻮل اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﺤامﻳﺔ
• اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  102وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
• إرﺳﺎء أرﺿﻴّﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴّﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ 202
• ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
ﺿامن أﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت
• ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن إﱃ
اﻻﺟﺘامﻋ ّﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳ ّﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
• ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻨﺘﻔﻌني مبﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳّﺔ أو ﻋﻴﻨ ّﻴﺔ
ﺿامن أﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ
• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺪون ﺷﻐﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو
اﻟﺸﻐﻞ ،واﳌﺮﴇ ،واﻷ ّﻣﻬﺎت
اﳌﺮض أو اﻷﻣﻮﻣﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠني ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة.
واﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻮﻗني.
• اﳌﻨﺘﻔﻌﻮن مبﺴﺎﻋﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ )ﻧﺴﺒﺔ اﻷﴎ اﻟﻔﻘرية(
ﺿامن أﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺴﻨني
• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻮق أﻋامرﻫﻢ  65ﺳﻨﺔ اﳌﺘﻤﺘﻌني
ﺑﺠﺮاﻳﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ.

§تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  - 2013 -األمم املتحدة.
§تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية - ،إدارة شؤون اإلعالم باألمم
املتحدة ،وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  -أيلول/سبتمرب
DPI/2588 - 2013
§توصيات منظامت املجتمع املدين يف االجتامع التشاوري اإلقليمي حول خطّة ما بعد  .2015بريوت ،آذار .2013
§دليل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  -د .حاتم قطران  -املعهد العريب لحقوق اإلنسان – 2004.
§دستور الجمهورية التونسية  - 1959 -املطبعة الرسمية.
§دستور الجمهورية التونسية – جانفي ـ كانون الثاين  – 2014املجلس الوطني التأسييس.
§دستور جمهورية مرص العرب ّية – 2014
§دستور اململكة املغرب ّية – .2011
§نحو عقد اجتامعي جديد :إعالن مبادئ أساسية من منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية .القاهرة 29-30
ماي ـ أيار .2011
§نظرة جديدة إىل النم ّو االقتصادي :نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة – منظمة العمل العربية وبرنامج األمم
املتحدة للتنمية .2013 -

املراجع
§التقرير العاملي لألجور  « 2013/2012األجور والنمو العادل»– منظمة العمل الدولية ،جنيف .2013
§التقرير العريب لألهداف اإلمنائية لأللف ّية :مواجهة التحديات ونظرة ملا بعد  – 2015جامعة الدول العربية –
اإلسكوا – مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية للدول العربية – .2013
§الحامية االجتامعية سبيالً للعدالة االجتامعية – تقرير املدير العام ملكتب العمل العريب للدورة  39ملؤمتر العمل
العريب – أفريل ـ نيسان .2012
§الحق يف التعليم الحق يف العمل – تقرير  - 2012شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية.

§	Construire un socle de protection sociale avec le Pacte mondial pour l’emploi - Séminaire
International “Justice sociale et la lutte contre l’exclusion dans un contexte de transition
démocratique” Tunis, Tunisie, 21–22 septembre 2011.
§	Etat des lieux de la protection sociale dans les pays de la Méditerranée méridionale et
orientale - Mme Blandine DESTREMAU – Conférence euro-méditerranéenne « Sécurité
sociale: facteur de cohésion sociale » - Limassol (Chypre ) mai 2004.
§	Extension de la sécurité sociale et responsabilité sociale des entreprises multinationales:étude
exploratoire - Lou Tessier et Helmut Schwarzer – OIT - Première édition 2013.

§العمل الالئق تحديات اسرتاتيجية ماثلة يف األفق  -مؤمتر العمل الدويل ،الدورة السابعة والتسعون - 2008
التقرير األول (جيم)  -مكتب العمل الدويل.

§	Green Economy and Decent Jobs : A new paradigm for employment, social inclusion and
poverty eradication in a Sustainable Planet - High level dialogue between leaders of the
labour movement, the UN High Level Panel on Global Sustainability and leaders from other
social movements –april 2011.

§بناء أرضية الحامية االجتامعية يف أفريقيا :متابعة إعالن ياوندي الثاليث  -منظمة العمل الدولية  -جوهانسربغ،
جنوب أفريقيا ،أكتوبر  - 2011الوثيقة .AFRM.12/P 9 :

§	La nondiscrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels - CES
-COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS - Quarante-

§العوملة والحامية االجتامعية يف املنطقة العربية  -الدكتور حسن حمود – اإلسكوا  -ديسمرب 2004.
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deuxième session - Genève, 422 mai 2009 - E/C.12/GC/20

– mars 2011.
§	Rapport sur le travail dans le monde 2013 « Restaurer le tissu économique et social » OIT
2013.

§	La politique sociale en Tunisie de 1881 à nos jours – Abdelmagid Guelmami – L’Harmattan
1996.

§	Transition démocratique et croissance économique : Quelles leçons pour les pays du
printemps arabe ? – Salah AHMED et Naoufel LIOUANE.

§	La protection sociale en Allemagne, vue d’ensemble – Ministère fédéral du Travail et des
affaires sociales RFA.

§	World of work report 2014: Developing with jobs – ILO – Geneva – may 2014.

§	La sécurité sociale des travailleurs migrants de la méditerranée - Abdessatar MOUELHI
– Conférence euro-méditerranéenne « Sécurité sociale: facteur de cohésion sociale » Limassol (Chypre ) mai 2004.

§	World Social Security Report 2010/11 : Providing coverage in times of crisis and beyond ILO - Geneva.
§	World Social protection report 2014-2015 : Building recovery, inclusive development and
social justice – ILO – Geneva – June 2014.

§	La stratégie de l’OIT « La sécurité sociale pour tous : Mettre en place des socles de protection
sociale et des systèmes complets de sécurité sociale » – OIT -Première édition 2012.
§	Legal empowerment of the poor and eradication of poverty - Report of the SecretaryGeneral - Sixty-fourth session Item 58 of the preliminary list* Eradication of poverty and
other development issues .United Nations A/64/133
§	Les transferts sociaux et leurs effets redistributifs dans l’UE – Eric MARLIER, Marc CohenSolal et Isabelle TERRAZ – DREES – Eurostat.
§	Le système tunisien de protection sociale: émergence du principe de solidarité et défis de
dysfonctionnement – Nouri MZID - 6e Conférence internationale d’analyse et de recherche
en sécurité sociale - AISS - Luxembourg, 29.9.–1.10.2010.
§	L’Etat face aux débordements du social au Maghreb. CATUSSE, DESTREMAU et VERDIER
(IREMAM KARTHALA 2010).
§	Les transferts sociaux en Europe in « Etudes et résultats » DREES n°5 – février 1999.
§	Pauvreté et transferts sociaux en Europe – Marc COHEN-SOLAL et Christian LOISY –
DREES Ministère de l’emploi et de la solidarité – France – juillet 2001.
§	Prélèvements obligatoires, transferts sociaux et réduction des inégalités – Conseil Général
du Plan – France – Octobre 1999.
§	Promoting Pro-Poor Growth : Social Protection (2009), OECD, Paris.
§	Protection sociale dans le Programme de développement de l’après 2015 - Confédération
syndicale internationale – Note d’information – décembre 2012.
§	Protection sociale et contraintes économiques - Karine MICHELET in « Droit social » n°3
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الحماية االجتماعية ف� سياق ت
اس�اتيجيات التنمية
ي

اديب نعمه
باحث وناشط
ف
السكوا
مستشار إقليمي ي� إ

يف منعرجات معقدة دون مرجعية تضبط املسار .ودون
مقدمة
التأصيل النظري ملنظومة الحامية االجتامعية ال يقل الخطط التنفيذية املالمئة واملصممة بشكل جيد ،سوف
اهمية عن رسم السياسات واالجراءات والتنفيذية .تشكل تتوه ايضا يف دوامة املواقف الخطابية واعالنات النوايا،
هذه املستويات الثالثة وحدة مرتابطة عىل النحو التايل :دون ان يرى نظام الحامية االجتامعية املنشود النور.
 .1التأصيل النظري او التأطري املفهومي هو عنرص حصانة
من االنزالق اىل املقاربات واملامرسات التجزيئية التي ال
تزال سائدة ،والتي مل تعط النتائج املطلوبة .كام انه يحدد
الوجهة العامة للسياسات وغاياتها النهائية ،قبل الرشوع
يف الجوانب العملية.

من االنصاف اىل املساواة
نقطة االنطالق التي ال نرى حاجة ألثباتها ،هي ان نظام
الحامية االجتامعية هو احد مكونات/عنارص خطط
واسرتاتيجات اكرث شموال تهدف اىل تحقيق التنمية
االجتامعية ،ال بل التنمية بشكل عام ،مبكوناتها االقتصادية
واالجتامعية والثقافية والسياسية (والبيئية) .حقيقة هذا
الرتابط باتت مثبتة آالف املرات ،وهي مبثابة axiom
ونقطة انطالق بالنسبة الينا كام بالنسبة اىل كثريين .لذلك
نحن ال نفرتض ان للحامية االجتامعية اطارها النظري
الشامل املستقل ،بل هي تندرج يف االطار املفهومي
للتنمية بشكل عام.

 .2رسم السياسات ،واملقصود هنا السياسات االجتامعية
وضمنها سياسات وخيارات الحامية االجتامعية ،هو
املرحلة التالية التي تسرتشد باألطار النظري – املفهومي،
وتصيغ االهداف الوسيطة التي سوف يسعى الفاعلون
التنمويون اىل تحقيقها ،مبا هي خيارات ممكنة وقابلة
للتحقيق ،وتساهم يف بلوغ الغاية النهائية.
 .3الخطط التنفيذية تعني ترجمة هذه السياسات
والخيارات املحددة ،اىل خطط مجدولة زمنيا ،وانشطة،
وتدخالت ،واجراءات ،وتوزيع مهام ومسؤوليات ،ورصف
موزانات ،وتخصيص موارد...الخ ،مبا ينقل السياسات من
كونها مجرد اهداف عىل الورق اىل واقع متحقق.

املصطلح االكرث استخداما هو االنصاف  ،equityواالدبيات التنمية االجتامعية التضمينية
زاخرة بالرشوحات لتسويغ هذا االستخدام بدل مصطلح هذا املصطلح موفق يف اعتقادي ،خصوصا انه استخدم
العدالة  justiceوهي :االبتعاد عن مفردات تحمل شحنة بالتالزم مع استخدام مصطلح التنمية االقتصادية
ايديولوجية قوية؛ الرتكيز عىل املدخالت بدل املخرجات؛ التضمينية ،بصفتهام التعبريين االصطالحيني عن املكونني
وعىل الفرص بدل النتائج...ألخ .وقد استنثي من ذلك االجتامعي واالقتصادي للتنمية (اىل جانب املكونات
موضوع املساواة بني املرأة الرجل حيث استخدام مصطلح االخرى :االستدامة البيئية ،واملستوى السيايس ،واملستوى
املساواة  equalityاىت بشكل رصيح ومقصود.
الثقايف).

يف سياق التحضري لقمة ريو  20 +واجندة ما بعد ،2015
مؤخرا عاد مصطلح العدالة (عدالة التنمية ،العدالة
االجتامعية) يربز مجددا ،حتى ان وثيقة ريو  +20مل
تستخدم مصطلح االنصاف حتى مرة واحدة .كام ان االطار
التحلييل الجديد للتنمية يف تقرير املستقبل الذي نريد
للجميع يخطو خطوة اكرب اىل االمام باستخدام مصطلح
املساواة مبارشة .ويجعل املساواة واحدا من ثالث مبادئ
تشكل جوهر مفهوم التنمية (البرشية) وهي :االستدامة،
وحقوق االنسان ،واملساواة .ولكن يف سياق النص ،يف سياق
التقرير (السيام لفقرات  )62 – 60ال نجد تأسيسا نظريا
قويا لهذا التحول يف استخدام املصطلحات واملفاهيم.
النص يطرح املساواة من منظور رفض االستبعاد ،والسعي
اىل التضم ني  ،inclusionورفض التمييز �non discrim
 inationضد بعض الفئات (نساء ،شباب ،فقراء ،ذوي
اعاقات ،اقليات...الخ) ،واملثال البارز يتعلق مرة اخرى
باملساواة الجنسانية ،مع دعوة ملعالجة اسباب التمييز
الهيكلية.

تعب
ان صفة التضميني هنا  inclusiveلها اهمية خاصة ّ
عنها ترجمة هذا املصطلح بالتضميني ،بدل الشامل او
الشمويل او ما اىل ذلك .فتعبري تضميني يحيل اىل فعل
متحرك ،واىل دينامية ،تعني ان تحقيق التنمية يتطلب
ان تتوسع قاعدتها باستمرار ،سواء قاعدة املشاركني فيها
او املستفيدين منها (واالمر نفسه ينطبق عىل مفهوم
التنمية االقتصادية التضمينية) .وهذا التصور الدينامييك
واملتوسع ،يعني ايضا عدم اقتصار التنمية االجتامعية عىل
فئة دون غريها ،مبا يف ذلك الفقراء ،اذ يفرتض بها ان تطال
كل فئات املجتمع دون استثناء ،وان تم ذلك انطالق من
الفئات الفقرية او االكرث حرمانا او بالرتكيز عليها .لكنه هنا
يأيت يف سياق التخصيص والتدرج يف االولويات ،ال من باب
استثناء اي فئة اجتامعية اخرى .وهذا يحقق االتساق مع
مقاربة حقوق االنسان ،التي باتت مندمجة يف منظور
التنمية ايضا.
هذه العنارص اساسية بالنسبة اىل فلسفة منظومة الحامية
االجتامعية بالتحديد ،حيث انها ترتبط ارتباطا وثيقا
بالسجال القائم بني منطق التغطية الشاملة ومنطق
االستهداف؛ وبني الحاجة املعرفة ضمن اضيق حدود
ومنطق الحق؛ وبني منطق العزل (الفقراء واملحرومني)
ومنطق الدمج؛ وبني عزل مكافحة الفقر عن التنمية او
ادماجها فيها.

وعىل الرغم من بعض االنتقائية يف ما سوف نورده يف
االسطر التالية ،اال ان املساجلة مع بعض املضامني التي
وردت يف تقرير فريق عمل االمم املتحدة ألجندة ما بعد
 2015املعنون "املستقبل الذي نريد للجميع – ،"2012
املرفوع اىل االمني العام لألمم املتحدة ،يحقق الغرض
املطلوب ،نظرا إلحتوائه عىل العنارص التي نرغب يف تناولها
هذه املستويات/املراحل الثالث وحدة شديدة الرتابط ،ارتباطا مبوضوعنا.
تتوسط فيها بلورة السياسات املستويني النظري والتنفيذي،
بصفتهام رشطني رضورين ،سابق والحق ،ملالمئتها فقد تضمن هذا التقرير بعض الجديد يف ما يختص
وفعاليتها .دون التأطري النظري ،تتوه الخيارات السياسية باملفاهيم واملصطلحات املستخدمة .ففي االدبيات
التنموية السابقة الصادرة عن منظومة االمم املتحدة ،كان

لذلك يبدو ان ما جاء يف التقرير يوحي بأن التغيري هو
يف املصطلحات فقط وال يعرب عن تغيري جذري يف املفهوم
(من االنصاف اىل املساواة) ،بقدر ما هو يريد التشديد
عىل التفاوتات ،وعىل ازالة االليات املولدة للتمييز .وهذا
امر هام جدا ،ولكن نحن ما زلنا دون التأسيس النظري
املتني لفكرة املساواة ،ويبقينا ازاء تفاوت بني املستويني
املفهومي والتطبيقي تجعل فهمنا لهذا التغيري ملتبسا بالعودة اىل التقرير املشار اليه ،فإن الفقرات التي اتت
وغري أكيد ،وهو التباس سوف يظهر يف املستوى الثاين من تحت عنوان التنمية االجتامعية التضمينية (الفقرات
 )71 – 66كانت تقليدية جدا ،وال تتناسب مع العنوان
التحليل ،املرتبط برتجمة هذا الفهم اىل سياسات.
ودالالته كام اوضحنا يف الفقرة السابقة .فهذه الفقرات
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تركز مجددا عىل الخدمات والقطاعات التقليدية (صحة( ،خمس فئات من  ،)20%مل يحصل تغيري حقيقي يف
تعليم ،وتوليد فرص العمل ،وتوفري املياه...الخ) ،ويغلب التوزيع ،ال بل ان التفاوت زاد يف العامل ،وتدهور التوزيع
التعامل مع النتائج واالثار اكرث من االسباب ومن السياسات قليال مع احتفاظه بشكله الذي يشبه "كأس الشامبانيا".
الكلية .وهذا يرسخ النظرة األداتية اىل التنمية االجتامعية
كأنها وسيلة لخدمة امر آخر ،يف حني انها اقرب ما يكون
اىل مفهوم التنمية الشامل من اي مكون آخر.
اما من وجهة نظرنا ،فإن الحامية االجتامعية هي احد
املكونات االكرث اهمية يف اسرتاتجيات مكافحة الفقر،
واالسرتاتيجيات األشمل للتنمية االجتامعية والتنمية بشكل
عام ،وهو ما سنحاول توضيحه يف ما ييل.

عىل اساس حصة االفراد البالغني من اجاميل الرثوة.

من مجمل االداء االقتصادي واملجتمعي ،وال تختص او
تتعلق بفئة من السكان دون غريها ،مع العلم انها الفئة
التي تتحمل تبعات فشل او قصور السياسات الكلية،
التي يضعها االغنياء واالقوياء يف أول املطاف ،ويدفع
مثنها الفقراء والضعفاء يف اول املطاف ونهايته .وللمزيد
من التربير ،ال بأس من التالعب بتعريف الفقر ،وحساب
خطوط الققر ،بحيث يجري تغليف ذلك كله بغالف
علمي من خالل مصطلحات واحصاءات وتعريفات ...الخ،
معقدة ال يفهمها اغلب من يستهلكونها.

وبحسب التقرير السنوي لعام  ،2014فإن حوايل  70%من
السكان البالغني يف العامل ،تبلع حصتهم اقل من  3%من
الرثوة العاملية ،يف حني ان  0.7%من البالغني االكرث ثراء
تبلغ حصتهم  44%من ثروة العامل.
مرة اخرى ،نستطيع القول ان ما بني  60%و 70%من
سكان العامل هم فقراء ،وفق هذين املصدرين.

خرافة االستهداف الضيق وشبكات االمان
مكافحة الفقر :نقد الخرافات

لكن يف العامل املعارص فقراء اكرث بكثري من ذلك :لننظر يف
توزيع الناتج املحيل العاملي ،وتوزيع الرثوة العاملي .ماذا
خالصة القول هنا ،ان نسبة  60%من السكان االقل دخال،
يقوالن لنا؟
ال ترتاوح حصتهم من اجاميل الدخل العاملي بني  5%و.6%
منذ صدور تقرير التنمية البرشية لعام  2002وعىل غالفه ونستطيع القول دون قلق ،انهم ميثلون نسبة الفقراء يف
الرسم الشهري لتوزيع الداخل العاملي عىل رشائح السكان العامل .من ناحية اخرى ،فإن التقارير عن توزع الرثوة يف
العامل التي يصدرها سنويا مرصف  credit Suisseتعطينا
 -1بعض االفكار الواردة يف هذه الفقرة والتي تليها ،عرضت يف مؤمتر اقليمي عن ارضية
االجتامعي،
الحامية االجتامعية من تنظيم مؤسسة فريدريك إيربت ،واملجلس العاملي للعمل
النتائج نفسها ،وال بل انها اكرث استقطابا ،وهي محسوبة
ومنظمة العمل الدولية ،يف الرباط بني  11و 13ترشين الثاين/نوفمرب .2014

مضت سنوات كثري منذ استغنى العامل عن فكرة ان
"الطريق االقرص اىل هدف ما هو الطريق االقرب" ،وأن
"اقرب طريق بني نقطتني هو الخط املستقيم"؛ ال بل تبني
ان الخط املستقيم غري موجود اصال ،وانه مجرد وهم .واذا
صح ذلك يف اشد العلوم "الصحيحة" حرصا عىل الدقة ،اي
الرياضيات والفريياء ،فكم باالحرى يف العلوم االنسانية،
اقتصادية واجتامعية ،ويف السياسة ،حيث للعامل االنساين
طبعا ال داعي الن نجادل هنا بأن الفقر – مبا يف ذلك الذايت ،وللخيارات واالردات دور حاسم؟!
الفقر املطلق – هو مفهوم تاريخي ونسبي ،وان الفقراء هذه "الخرافة" الثانية وثيقة االرتباط "بالخرافة" االوىل،
ال يتقرصون عىل اولئك الذي يعيشون يف بؤس ومجاعة وهي منها مبثابة املنبع واملصب يف آن .وهي تعني بالنسبة
ممن نرى صورهم يف وسائل االعالم يف مخيامت الالجئني ،اىل موضوع بحثنا ،كل حزمة املفاهيم واالدوات وعدة
واملرشدين ،والذين تفتك بهم املجاعة والحروب.
الشغل التي تشكل خطط مكافحة الفقر التقليدية ،والتي
بناء عىل ذلك ،من اين يأيت هذا الرقم (الـ )20%؟ الغالب تقود يف نهاية املطاف اىل اعتامد عزل سياسات مكافحة
ان هذه الرقم محدد مسبقا إلعتبارات سياسية ،اذ ال بد الفقر عن التنمية ،وتخصيص الفقراءبسياسات وخطط
من خفض نسبة الفقراء يف العامل ،وحيث ميكن يف البلدان معزولة عموما .فاملطلوب هو دامئا رفض املساس بآليات
املعني ،ألن الرقم املنخفض يربر السياسات املتبعة يف االقتصاد نفسه ،والتعامل مع النتائج التي ترتب عىل
مكافحة الفقر ،والتي تعالج نتاجه فقط ،وتقوم عىل مبدأ الخيارات االقتصادية ،مبا يف ذلك الفقر والحرمان ،دون
عزل الفقراء يف مجموعة واحدة من السكان (او امكانية املساس باألصل واالسباب .لذلك فإن مقاربة االستهداف
تقسيمها اىل مجموعات فرعية :فقراء جدا ،معرضون ...الضيق ،وشبكات االمان ،هي التي يروج لها باعتبارها
الخ) ،وتخصيصها بسياسات تستهدفها دون غريها من األسلوب األكرث فعالية من اجل مكافحة الفقر ،وذلك
السكان .وطبعا ،ال تتعامل هذه املقاربة مع آليات االفقار ،حرصا عىل عدم تشتيت الجهود ،وفقدان الرتكيز عىل حل
واسباب الفقر ،وال تعرتف بأن الفقر هو ظاهرة متولدة مشكالت الفقراء انفسهم.
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التقدم عىل طريق تصميم انظمة حامية االجتامعية شاملة
وفعالة ومستندة اىل منظومة الحقوق ،تتطلب التحرر
من بعض الخرافات السائدة يف ما يختص مبكافحة الفقر.
والسيام خرافتني سوف نتناولهام تباعا.
الخرافة االوىل :الفقراء  20%من سكان العامل

1

تقول الخرافة ان الفقراء يشكلون عموما حوايل 20%
من سكان العامل .يف الدول االكرث فقرا ،يرتفع هذه الرقم
اىل  40%او  ،60%ويف الدول املتوسطة النمو او االفضل
حاال ،تنخفض اىل  10%او  5%او اقل .كل السياسات
واالسرتاتيجيات السائدة يف مكافحة الفقر ،تدور حول هذا
الرقم السحري .20%

لكن سياسة عزل الفقراء عن باقي السكان ،تعني ضمنا ان
سبب الفقر يكمن حرصا ضمن دائرة الفقراء ،وليس منتجا
اجتامعيا ملجمل النظام االقتصادي واالجتامعي .كام انه
يعني عزل النتائج عن االسباب ،وعزل الفقر عن االفقار
وآلياته ،وعزل الفقر عن التفاوت والالمساواة ....وهذه
كلها تقود اىل سياسات موضعية غري فعالة يف القضاء عىل عن شبكات االمان االجتامعي التقليدية
الفقر.
متثل مقاربة شبكات االمان االجتامعي منوذجا محدود
يقول تقرير  UNRISDعن مكافحة الفقر والالمساواة الفعالية يف مكافحة الفقر ،كام دلت عىل ذلك تجارب
(" :)2011املقاربات املعتمدة حاليا يف تخفيف الفقر ،التي كثرية ،ال بل ان نجاح بعض التجارب يف بعض البلدان،
تعترب ان الفقراء فئة عىل هامش النظام واملجتمع تتطلب كان عندما اندرجت يف سياق سياسات عامة قوية وفعالة،
سياسات منفضلة خاصة بها مل تحقق النجاح .فعندما مقرتنة مع ارادة سياسية حاسمة يف مكافحة الفقر،
ترزح نسبة كبرية من سكان البلد تحت وطأة الفقر ،يصبح ومؤسسات حكومية اوال ،ونظام ادارة فعال .اما يف ما خال
من غري املنطقي فصل الفقر عن ديناميات التنمية .ويف هذه الرشوط ،فإن ما يعزى من نجاح اىل هذه التجربة،
البلدان التي متكنت من تعزيز الرفاه ألكرثية من سكانها ،يبقى له طابع موضعي ،وال يرقى اىل كونه نجاحا يف القضاء
مل تكن الطريق اىل النجاح عرب مبادرات التخفيف من حدة عىل الفقر ،او تخفيف نسب الفقر بشكل محسوس عىل
الفقر ،بل عرب عمليات التحويل الهكييل الطويلة االجل املستوى الوطني يف البلدان التي تعتمد هذه املقاربة
التي كانت يف اساس تحقيق السياسة العامة".
بشكل مجتزأ .وال ميكن القاء تبعة هذا القصور عىل عاتق
يف تجربة الصني التي غالبا ما تقدم بصفتها تجربة نجاح الدول والحكومات املعنية ،بل ان مثة عيبا بنيويا يف املقاربة
كبرية يف تخفيف نسب الفقر ،فإن ذلك تم من خالل نفسها ،من مصدرها ،ويف تصميم السياسات والربامج ،ويف
السياسات العامة التي اعتمدتها الحكومة الصينية ،قبل التنفيذ ،وهو ما يتم غالبا تحت القيادة املبارشة للمؤسسات
اعتامدها برامج مكافحة الفقر املتخصصة ،ال بل ان خفض الدولية التي تقدم الدعم املادي واملشورة الفنية ،والقيادة
نسبة الفقر قد تراجع بعد اعتامد هذه الربامج ،ألنها املبارشة لهذه الربامج احيانا كثرية.
حولت االهتامم عن السياسات العامة.
العودة اىل ارتكاب االخطاء نفسها او ارجاع الثغرات اىل
عمليات االدارة والتطبيق والعوامل الثانوية دون الرئيسية.
حينها فقط ميكن التحدث حقا عن مسارات تنموية
جديدة ،ليست مجرد اعادة انتاج للمسارات السابقة او
مجرد صيغة محسنة للسياسات القدمية نفسها.

اما تقرير املستقبل الذي نريد للجميع ،فيؤكد "إن استمرار الوقاية من الوقوع يف الفقر
مسارات النمو االقتصادي السابقة سوف تفاقم من
الالمساواة والتوترات االجتامعية والضغوط عىل املوارد مثة اختالف كبري بني مقاربة شبكات االمان التقليدية
الطبيعية والبيئة العاملية .لذلك ال بد من التوصل اىل بلورة وبني املقاربة التي ندعو اليها ،فيام يختص مبعنى الوقاية.
مسارات تنموية جديدة تحفز االبداع والتجديد يف متابعة وبحسب فهمنا ،ان منظومة الحامية االجتامعية يجب
ان تشكل وقاية لألشخاص من الوقوع يف الفقر ،اي ان
العمل عىل تحقيق تنمية تضمينية عادلة ومستدامة".
تحول دون افقارهم ،ال ان تكون وسيلة وقائية من نتائج
هذا الكالم يعني رضورة القيام بنقد راديكايل لهذه وقوعهم يف الفقر ،اثر صدمة او حدث .ويعني ذلك ،ان
االتجاهات السابقة التي تتحمل مسؤولية الفشل واالزمات .منظومة الحامية االجتامعية يجب ان تعزز قدرة الناس
ويجب تحديد االسباب والعوامل املولدة لهذه التوجهات عىل التعامل مع املشكالت والصدمات ،وان نتاحىش اصال
الخاطئة ،وعدم االكتفاء بنقد سطحي يفسح املجال امام تعريضهم لهذه املخاطر من خالل احرتام رشوط العمل
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الالئق ،وغريها من االسس التي يجب ان ينتظم عىل اساسها التدخل املتناسب مع املشكلة ويف الزمن الحقيقي
النشاطني االقتصادي واالجتامعي .فعندما تدفع للسري عىل يتعلق هذا الجانب من القصور يف املقاربات التقليدية ،يف
حبل رفيع ،من املرجح ان تسقط ،وسوف تحتاج اىل شبكة عدم التناسب بني التدخالت ووتريتها ورسعتها ،مع حجم
االمان تحتك.
املشكالت ورسعة تفاقمها .من االمثلة عىل ذلك التفاوت
قصور التغطية

الكبري من عمليات الرصف الجامعي او التدهور يف رشوط
العمل بفعل الخصخصة او التحوالت االقتصادية التي
تلقي بأعداد كبرية من العاملني خارج اعاملهم السابقة،
وتحد من آفاق التوظيف امام قسم اكرب من الوافدين
الجدد اىل سوق العمل ،وبني اجراءات شبكات االمان
االجتامعي التقليدية التي ترى الحل يف برامج اعادة
التأهيل التي ال تطال غالبا سوى اعداد محدودة ،والتي ال
تؤهل املستفيدين فعليا للعودة اىل سوق العمل يف رشوط
مامثلة او افضل من السابق .واملشكلة االساسية هنا ،ان
هذه املقاربة ال تعالج املشكلة من املصدر ،وال تسعى اىل
ادخال اي تعديالت يف ما يسمى االصالح االقتصادي بحيث
يكون اقل رضرا ،كام انه ال يحمل الرشكات واملؤسسات
املعنية من القطاع الخاص اي مسؤولية وال يطلب منهم اي
دور فعيل واسايس ،سوى بعض الدعم لربامج التأهيل عىل
سبيل املثال ،يف حني تلقى املسؤولية االكرب عىل الحكومات
واملجتمع املدين ،والتبعات االكرث صعوبة عىل الذين دفعوا
خارج سوق العمل ،وتراجعت قدراتهم وفرصهم ،وتحولوا
اىل جيل اضايف من املحتاجني اىل الدعم واملساعدة.

يف املقاربة التقلدية ،يجري الرتكيز كثريا عىل مبدأ الفعالية
يف تخصيص املوارد ،وعدم استهداف غري املستحقني ،او
العكس .لكن هاجس محدودية املوارد ،والهواجس الفنية
يف تدقيق االستهداف ،والتخصيص ،واالبتعاد عن مبدأ
التغطية الشاملة عىل اساس مبدأ الحق..ألخ ،كل ذلك
يقود عمليا اىل قصور يف التغطية باكرث من معنى:
•االول ،هو حرص الفئات املشمولة ضمن اضيق
نطاق،
•الثاين ،هو حرص اعداد املشمولني،
•الثالث ،هو حرص املجاالت املشمولة بالحامية ايضا
ضمن اضيق نطاق.
بناء عىل ذلك ،سوف يقع قصور مثلث يف التغطية ،ينتج
عنه اضعاف لألثر التنموي مبا يف ذلك االثر يف القضاء عىل
الفقر .وغالبا ،فإن اختيار عدد محدود من االرس يف منطقة
ما لشمولها بربامج شبكات االمان عىل اساس معايري
قياسية؛ ثم تخصيصها بنمط محدد من املساعدة النقدية
او العينية ،يف مجال دون آخر ،ال يحدث االثر املطلوب،
نظرا لتعدد اوجه الحرمان حيث ان الفقر نفسه هو
ظاهرة متعددة االبعاد ،كام ان العوامل قد تكون متداخلة
وتكون هناك عالقات سببية يف ما بينها ،بحيث ان اغفال
اي بعد من االبعاد يف منظومة الحامية ،ميكن ان يشكل
ثغرة تنسف كل مفاعيل الحامية او تضعف اثرها اىل
حدود بعيدة .من هنا فأن أفضلية نظام التغطية الشاملة،
او لفئات واسعة عىل اساس معيار سكاين او اجتامعي،
او معيار جغرايف ،وتعدد مجاالت الحامية ليشمل ابعاد
الفقر والحرمان االساسية بشكل مرتابط هو اكرث فعالية
مبا ال يقاس.

ويف زمن االزمات الكربى؟
غالبا ما تطلق االدبيات التنموية الناقدة عىل تدخالت
شبكات االمان االجتامعي وصف "املهدئات" او االجراءات
"التجميلية" .واذ ينطبق الوصف عىل معظم اجراءات
شبكات االمان يف االيام العادية ،فكم باالحرى عندما يتعلق
االمر بأوضاع استثنائية ،مثل حاالت االحتالل والحروب
الخارجية او االهلية ،الو حاالت النزاع الشديد املصحوب
بفشل الدولة.
نكون هنا ازاء وضعية معقدة ،اذ ان االوضاع االستثنائية،
السيام ما ينتج عنها من لجوء ونزوح وقصور كبري يف عمل
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اجهزة الدولة يف توفري الخدمات االجتامعية وخدمات البنى
التحتية االساسية ،واالمن..الخ ،كل ذلك يزيد من الحاجة
اىل التدخالت الفورية من النمط االغايث من جهة اوىل ،كام
ان يطرح رضورة لحظ الرتابط الشديد بني مختلف جوانب
الحرمان ،وبني االغايث – االنساين والحقوق ،وبني التصدي
للمشكلة اآلنية والتأسيس لحلول خصوصا يف الحاالت التي
تطول فيها االزمة :وهذه هي الخاصية السائدة يف منطقتنا نعود اىل مسألة الحامية االجتامعية تحديدا ،وسوف نركز
العربية.
بشكل خاص عىل مبادرة "ارضية الحامية االجتامعية"،
يف وضع من هذا النوع ،ال بد من نظرة مختلفة متاما ال بصفتها الصيغة الوحيدة لنظام الحامية االجتامعية
اىل منظومة الحامية االجتامعية ،حيث ان حياة االشخاص البديل ،بل لكونها مبادرة قامئة فعليا ،وهناك ائتالف
وأمنهم الشخيص الجامعي معرض بشكل مبارش ،وهو األوىل دويل كبري يقف ورائها ،عىل رأسه منظمة العمل الدولية
بالحامية يك يكون هناك من يفرتض ان نقدم له الخدمات ،ومعها منظمة الصحة العاملية وغريهام من منظامت االمم
ومن يفرتض ان نقدم له الحلول البعيدة املدى وضامن املتحدة ،وأيضا لكونها مبادرة ملموسة تتضمن اقرتاحات
حقوقه االنسانية كافة .كام أن هذه االوضاع تزيد من قوة قابلة للتطبيق يف معظم الدول ،السيام الدول الفقرية،
الرتابط بني أوضاع البلدان املتجاورة أو املعنية بالرصاع وهي مد ّعمة بعدد من االدوات التي تساعد الراغبني عىل
ونتائجه ،وتجعل من التدخالت املطلوبة أكرث دقة ،اذ غالبا تحويلها اىل سياسة وبرنامج وطنيني .باختصار اننا نركز
ما يجري التعامل بشكل سطحي مع الوضع املعقد ،وغالبا عليها بصفتها مثال عىل املقاربة البديلة ،التي تتوفر فيها
ما يجري العمل عىل شمول فئات من السكان الالجئني ،مواصفات املقاربة التنموية القامئة عىل الحق.
وسكان البلدان املضيفة ،باالنواع نفسها من التدخالت
بشكل غري مدروس ،مام يخلق مشاكل إضافية ويشوه
املبادئ املوجهة
منظومات العمل االجتامعي يف هذه البلدان.
ثالث مبادئ موجهة لتصميم نظام الحامية االجتامعية
تبدو بالغة االهمية:
البدائل املحتملة
املبدأ االول :اعتبار الحامية االجتامعية حقا من حقوق
اردنا من النقد املفصل للمقاربات التقليدية (شبكات االنسان ،وااللتزام مببدأ التغطية الشاملة بدل مقاربة
االمان عىل نحو خاص) ،ان نقنع القارئ بالقصور الجوهري االستهداف الضيق .وادراج سياسة الحامية االجتامعية يف
لهذه املقاربات التقليدية ،السيام عندما تكون تدخالت اطار االسرتاتيجية االوسع للتنمية االجتامعية ،اذ ال يتوقع
معزولة عن سياسات اجتامعية اكرث شموال ،وعندما يجر ان يحقق اي مرشوع منفرد للحامية االجتامعية أثرا تنمويا
اعتامدها بشكل غري نقدي .وقد اسسنا هذا النقد عىل قويا ما مل يكن جزءا من كل مرتابط.
التحليل وعىل التجارب العاملية العملية.
املبدأ الثاين ،تغطية الجوانب الرئيسية التي تشمل مختلف
ان التحرر من سطوة هذه املقاربات بشكل حاسم وواضح مجاالت حياة ونشاط االفراد والفئات السكانية واالعامر.
هو أمر رضوري لإلنطالق يف البحث عن بدائل ،هي غالبا فاالمر ال يتعلق بتقديم مساعدات للمعدمني والفقراء جدا
بدائل مختلفة يف الخلفية الفلسفية واملبادئ املوجهة ،ويف وحدهم ،بل بحامية فئات واسعة من السكان من خالل
توجه السياسات ،وان كان هناك تشابه يف بعض التدخالت

للمسنني وذوي االعاقات ومن خرس املعيل األسايس وبعض الدول لديها أنظمة ممنهجة لدعم األرس الفقرية
لألرسة.
(تونس ،االردن ،)..ودوال أخرى لديها تجربة متقدمة
السياسات االجتامعية املتكاملة والتدخالت املناطقية
عىل املستوى الالمركزي (املغرب) .كام ان البلدان التي
لن نتوسع يف رشح هذه املبادرة ،وسوف يرد ذلك يف مكان لديها وفرة مالية ،متلك عموما نظام دعم لألشخاص ذوي
آخر من هذا التقرير ،بل نكتفي باالشارة اىل خصائصها االعاقة ،وللمسنني ،والنساء ربات االرس ،ودعم لولوج
الرئيسية التالية:
الشباب اىل قطاع االعامل..ألخ ،وبعضها لديه نظام تعويض
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من الناحية الفنية او التطبيقية ،مع العلم أن اسلوب
العمل مختلف وال بد ان يقوم عىل الرشاكة الحقيقية
مع املجتمع املدين ،والتوازن يف االدوار بني الحكومة
والقطاع الخاص واملجتمع املدين ،وبني األطراف الوطنيني
واألطراف الدوليني ،عىل أساس مبدأ املسؤولية املشرتكة
لكن املتفاوتة.

توفري فرص العمل ،ونظام التأمينات املتعدد املجاالت،
وحامية العاطلني عن العمل ،وشمول الفئات السكانية
ذات الحق من أطفال ومسنني أو أصحاب اعاقات .وأن
تشمل الحامية مجاالت الصحة والتعليم والسكن والعمل
والبطالة ،حيث يكون الكل جزءا من اسرتاتيجيات تنموية
شاملة.

• انها مبنية عىل اساس منظور الحقوق :اي تتطلب
اجراءات ترشيعية ومؤسسية ،وضامنات ألستمرار
االفادة من الخدمات املنصوص عليها بصفتها حقوقا،
ال تتأثر بالتغريات السياسية واملؤسسية وبالصدمات
واملرشوطية من اي نوع.
• انها تقوم عىل مبدأ التغطية الشاملة ،ال عىل اساس
االستهداف الضيق .وحتى يف حال حصول تدرج يف
التنفيذ ،فأن ذلك يتم بصفته تدرجا نحو التغطية
الشاملة تفرضه اسباب عمالنية والنقص يف املوارد.
والتدرج ال يعني عودة عملية او غري مبارشة اىل
االستهداف ،بل يعني تطبيق مبدأ التغطية الشاملة
عىل فئة او منطقة.

املبدأ الثالث تحقيق تقدم عىل صعيد تقليص الفقر بابعاده
املتعددة ،والالمساواة ،يكون محسوسا وقابال للقياس عىل
الصعيد الوطني ،ويكون قبل كل يشء مستقرا ودامئا ،ال
مجرد تحسن مؤقت يف االحصاءات ،او يف فئة محددة جدا
مستفيدة من نظام املساعدات او من شبكة امان.
عنارص املبادرة العاملية للحامية االجتامعية

•  انها تقوم عىل عىل حزمة متكاملة من التدخالت
التي تقدم دفعة واحدة للفئات او املناطق او االرس
املعنية ،وان تدار وتنفذ بشكل مشرتك وموحد بعيدا
عن التجزئة القطاعية والتدخالت املعزولة.

تتضمن املبادرة العاملية ألرضية الحامية االجتامعية الدعوة
اىل اعتامد حزمة تدخالت وسياسات تشمل املكونات
التالية:

 .1ضامن الوصول املع ّمم إىل الخدمات الصحية
عىل هذا األساس ،نرى أن هذه املبادرة تتوفر فيها الرشوط
األساسية للجميع؛
األساسية ليك نعتربها بديال مناسبا وقابال للتبني والتحول
 .2ضامن كفاية الدخل او توفري الحاجات لجميع اىل سياسات عملية عىل املستوى الوطني.
األطفال ،وذلك من خالل نظام املنافع الخاصة باألطفال؛
 .3دعم الدخل مصحوباً بضامنات توظيف ،وذلك من
خالل برامج األشغال العامة املوجهة للفقراء الذين هم نظرة اجاملية اىل وضع البلدان العربية
يف سن العمل وغري القادرين عىل تأمني املدخول الكايف نجحت معظم الدول العربية يف تعميم التعليم ما عدا
يف سوق العمل؛
الدول األقل منوا؛ وكذلك حققت مستويات متقدمة من
 .4ضامن حد أدىن من الدخل اآلمن عرب املعاشات الرعاية الصحية األولية للنساء واالطفال ،وبعض الدول
التقاعدية األساسية املمولة من الرضائب واملوجهة حققت مستويات متقدمة يف مجاالت صحية أخرى.

ضد التعطل (البحرين ،الجزائر ،)...وكذلك تقوم الدولة  1-الدولة الرعائية ذات املوارد
يف بعض البلدان بدور يف مجال االسكان ،ويف بعضها اآلخر يقع ضمن هذه الفئة ،بلدان مجلس التعاون الخليجي،
مرتوك للقطاع الخاص...الخ.
والجزائر .وهي دول رعائية من منط تقليدي أبوي (مجلس

هذا عرض جزيئ جدا ألنواع تدخالت الحامية االجتامعية
مفصال عن
يف البلدان العربية ،والتقرير يتضمن عرضا ّ
هذه األنظمة يف عدد من البلدان .لكن االستنتاج العام ،ان
العنارص التي تتضمها ارضية الحامية االجتامعية ليست
غريبة عن السياسات االجتامعية يف املنطقة ،لكن االمر
ال يتعلق باجراء او تدخل محدد ،بل بالنظام بصفته كال
متكامال .وبشكل عام ،ال تتوفر الرشوط املطلوبة للحكم
انها متلك نظاما للحامية االجتامعية ،مشابه ألرضية
الحامية االجتامعية ،وبالتايل يصعب القول ان هناك دوال
عربية تعتمد هذه املقاربة شكل ممنهج.

التعاون) او دولتي (الجزائر) ،ولديها موارد مالية ذات
مصدر نفطي .نظام التغطية يف هذه البلدان ميكن ان يكون
"كرميا" جدا (خصوصا يف دول مجلس التعاون الخليجي)
ويشمل التعليم بكل مراحله ،والصحة ،واالسكان ،ونظام
مساعدات لفئات متعددة (ارس محتاجة ،نساء ،اشخاص
ذوي اعاقات ،مسنون ...الخ) مبعزل عن حال الفقر.

انواع الخدمات ودرجة الحامية التي يوفّرها هذا النظام
اوسع مام هو مقرتح يف ارضية الحامية االجتامعية ،ولكنه
مبني عىل اساس التوزيع بقرار حكومي مركزي ،وهو غري
مستقر اذ قد يتقلص عند تقلص املوارد ،وقد يكون أكرث
هناك تفاوتات بحسب البلدان ،وقد تكون حزمة الخدمات كرما استباقا لتوترات محتملة او ألسباب سياسية ،كام انه
التي تقدمها بعض الدول التي تتوفر عىل موارد مالية غري محصن بآليات دستورية وقانونية بالرضورة.
كبرية ،اكرث كرما مام جاء يف ارضية الحامية االجتامعية ،املشكلة األكرث أهمية بالنسبة اىل هذه الدول ،هي يف
التي تقترص عىل األساسيات .مع ذلك ،ال ميكن اعتبار هذه االستدامة .اذ ان االستجابة اىل توقعات املواطنني املرتفعة
الدول متسقة مع املقاربة ،ألن األمر ال يتعلق بالخدمات ،وطلباتهم املستمرة التي تعودوا عليها يف نظام أبوي
بل يتوفر عنارص نوعية أيضا ،ال سيام اعتامد منظور يشعرون انه ملزم برعايتهم ،تعني االضطرار اىل زيادة
الحقوق ،والتغطية الشاملة ،والحزمة املرتابطة.
االنفاق الحكومي ومبالغ املساعدات بشكل مستمر دون
قاعدة محددة مبوجب القانون تضبط ذلك .ان هذا النظام
فكرة عن خصائص الحامية االجتامعية بحسب فئات اكرث كرما من الناحية الكمية من نظام األرضية االجتامعية،
ولكن التطوير املطلوب هو يف خلفيته وآليات عمله
البلدان
والتوجه نحو مبدأ الحق ،والدسرتة ،والعقلنة ،مبا يحقق
يف ما يختص بالحامية االجتامعية ،ميكن التمييز بني اربع املشاركة واالستدامة.
فئات من البلدان العربية ،عىل النحو التايل:
 2فئة البلدان ذات مستوى التنمية املتوسط .1دول رعائية ذات موارد،
هذه املجموعة من الدول تتميز بتفاوت يف السياسات
 .2دول ذات مستوى تنمية متوسط،
ويف دور الدولة واالطراف االخرى (املجتمع املدين والقطاع
الخاص) .انظمة الحامية االجتامعية فيها متفاوتة ،بعضها
 .3دول اقل منوا،
اكرث تكامال (تونس ،االردن ،)..وبعضها االخر مجتزأ (لبنان)،
 .4دول متر يف ظروف احتالل وحروب بالغة القساوة .وبعضها الثالث يجمع بني تدخالت من فئات مختلفة
من مساعدات ،وبرامج وطنية او قطاعية (املغرب) .كام
ان دور الدولة يرتاوح بني دور متقدم واسايس (االردن،
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تونس) ،وبني ما يقرتب من االنسحاب شبه الكامل من
التخطيط واالتكال عىل القطاع الخاص واملجتمع املدين
(لبنان).

وتصميم اسرتاتيجيات تقلل من هذه التبعية يف املدى
املتوسط أمر رضوري .ما هو أسايس يف االقرتاح الدويل ،هو
أنه قابل للتطبيق وللتمويل يف هذه الدول الفقرية ،وعدم
توفر ثروات لديها ليس ذريعة لعدم اعتامد هذه املقاربة
التي هي أكرث رضورة يف البلدن االقل منوا ،نظرا لحاجة
فئات سكانية واسعة ،ورمبا اجاميل السكان – ما عدا فئات
محدودة ،اىل نظام حامية اجتامعية شامل وفعال.

يف هذه البلدان ،مزيج من مقاربة الحقوق بشكل جزيئ،
مع توجه توزيعي ،مع دور اكرب للجمعيات يف بعض
الحاالت .كام ميكن ان توجد حاالت لربامج حامية قطاعية
لفئة معينة تشبه تو ّجه ارضية الحامية املشرتكة ،مبا فيه
برامج تنمية محلية أو برامج مساعدات اجتامعية لألرس
الفقري ،لكن ال يرقى اىل مستوى الحزمة املتكاملة ومنظور  4-ظروف االحتالل والحرب والنزاع الحاد
الحقوق ،وهناك مشكلة موارد واعتامد نسبي عىل
يف حالة فلسطني ،نحن نقرتب من وضعية تبعية مشابهة
املساعدات.
ملا هو عليه االمر يف الدول االقل منوا لجهة االعتامد
التوجه املالئم هنا يتخلله مكون قطاعي بحكم تفاوت شبه الكامل عىل الدعم – التمويل الخارجي ،ولكن مع
األولويات والتطور املتفاوت بني القطاعات ،مام يجعل خصوصية ان املجتمع ميلك قدرات برشية ،لكنه تحت
الحزمة الوطنية مركّبة بطريقة مختلفة بحسب البلد ،االحتالل .باالضافة اىل التبعية للتمويل الخارجي ،فإن
مع دور اسايس للدولة يف توفري الخدمات االجتامعية نظام الحامية االجتامعية هو نظام توزيعي ،وهو معرض
األساسية للجميع ،السيام التعليم والصحة ،الذي رمبا للتقلبات بحسب توفر املوارد وعنارص اخرى (االحتالل)،
كان مكونا مشرتكا بني جميع الدول يف هذه الفئة .كام خارجة عن ارادة السلطة الوطنية ،التي هي شبه سلطلة
قد تكون هناك فئات خاصة ال بد من إيالئها اهتامما يطلب اليها تحمل مسؤوليات مشابهة ألي حكومة يف
خاصا (اطفال الشوارع مثال ،مناطق ريفية محددة ،فئات ظرف عادي.
سكانية خاصة...الخ) .يف هذه املجموعة من الدول ،ميكن
تضمني حزمة الحامية االجتامعية مستوى أعىل مام جاء يف يف البلدان التي تواجه اوضاع نزاع حادة (سوريا ،العراق،
االقرتاح العاملي ،يف قطاعات محددة ،او بالنسبة اىل فئات اليمن ،الصومال...الخ) ،وضعف او فشل يف اداء الدولة،
وحاالت نزوح ولجوء واسعة النطاق ،الحامية االجتامعية
اجتامعية محددة.
تتداخل مع االغاثة واملساعدات االنسانية .لكن ،معظم
 3الدول األقل منوااالحيان هذه الحاالت تستمر لسنوات ،وال بد من التنبه
االقرتاح الدويل ألرضية الحامية املشرتكة ،مبا هو الحد االدىن ،ملسألة حقوق الناس هنا (مبا يف ذلك الالجئني والنازحني)
صالح بقوة هنا ،وينطبق عىل كل الدول األقل منوا ،ومن ولوضع آليات اكرث فعالية واستدامة .منظور الحق يبقى
لديه أوضاع قريبة منها .التاميزات القطاعية أقل أهمية يف صالحا ،وكذلك التعامل مع االوضاع من خالل حزمة
هذه املجموعة ،وعموما االولويات مرتابطة بقوة ،وتخص متكاملة من السياسات والتدخالت :واالقرتاح املنطقي هنا،
املجموعة السكانية نفسها يف البلد املعني ،وبالتايل التطبيق عامليا واقليميا ووطنيا ،هو ملا ال تكون هناك حزمة ارضية
املتكامل ودفعة واحدة اكرث رضورة .وللتدرج معنى خاص حامية اجتامعية خاصة بحاالت النزاع ،تبدأ من حامية
هنا ،مرشوط بالتقدم املتوازي يف جميع العنارص املك ّونة الحق يف الحياة وصوال اىل الحق يف العودة؟.
لألرضية ،دفعة واحدة قدرة االمكان.
هنا مشكلة التبعية للتمويل الخارجي أكرث أهمية،
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افكار ختامية
ارضية الحامية االجتامعية ،خصوصا يف الصيغة املقرتحة عامليا ،هي الحد االدىن لنظام الحامية االجتامعية املبني عىل
مبدأ الحق والتغطية الشاملة .وال بد النظر اليها بصفتها عنرصا اساسيا من عنارص خطط مكافحة الفقر الوطنية .ولكن
بشكل عام يجب تجاوز ذلك بحيث تساهم ارضية الحامية االجتامعية يف التنمية االجتامعية ويف التنمية بشكل عام،
ومبا يتجاوز مكافحة الفقر.
ميكن ان يكون ألرضية الحامية االجتامعية ثالث وظائف او ثالث مستويات للوظائف التي تؤديها:
•	

ان تكون مكونا يف خطط مكافحة الفقر،

•	

ان تكون مكونا يف اسرتاتيجية التنمية االجتامعية،

•	

ان تكون مكونا يف اسرتاتيجية التنمية االقتصادية والتنمية الشاملة يف املجتمع  .

ﺗﻧﻣﻳﺔ-ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ-ﺍﻻﺷﺩ-ﻓﻘﺭﺍ

ﻧﻅﺎﻡ-ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ-ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺍﺩﻣﺎﺝ-ﻓﺋﺎﺕ-ﻣﻬﻣﺷﺔ

ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ-ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺑﺭﺍﻣﺞ-ﺗﻣﻛﻧﻳﺔ-

ﺧﺩﻣﺎﺕ-ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ-ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ

ﺗﻧﻣﻳﺔ-ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺗﻣﻛﻳﻥ-ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ-ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ

ﺩﻋﻡ-ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ-ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺯﻳﺎﺩﺓ-ﺩﻭﺭ-ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ

ﺗﻘﻠﻳﺹ-ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺗﺎﺕ

ﺗﻧﻣﻳﺔ-ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ-ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ

ﺗﻌﺯﻳﺯ-ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻁ-ﺍﻻﻓﻘﻲ-ﺑﻳﻥ-ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ-
ﺍﻻﺗﻘﺻﺎﺩﻳﺔ

ﺯﻳﺎﺩﺓ-ﺍﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

الفكرة الرئيسة هنا ،هي ان توفري نظام حامية اجتامعية فعال وواسع التغطية ،من شأنه ان يعطي مفاعيل متسلسلة
تبدأ من تخفيف آثار الفقر ،اىل الحامية من الوقوع يف الفقر ،اىل تعزيز القدرات البرشية ،اىل تعزيز املشاركة واملساواة
بني الجنسني ،واملساهمة يف ردم التفاواتات االجتامعية واملناطقية ،واملساهمة يف االستقرار االقتصادي والسيايس.
ان فرصة كهذه يجب ان ال تفوت.
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الدول التقشفية وأثرها عىل الحماية االجتماعية
سياسات صندوق النقد
ي
اعداد :د .محمد سعيد السعدي
السياس
استاذ باحث ف ي� االقتصاد
ي
المقدمة

الثاين،إىل السياسات التقشفية التي يفرضها الصندوق عىل
الدول العربية وتداعياتها السلبية عىل النمو االقتصادي
واملسألة االجتامعية بصفة عامة .أما القسم الثالث
فسنعالج من خالله تأثري السياسات التقشفية ،مسلِّطني
الضوء عىل إشكالية دعم املواد األساسية .وسنحاول يف
هذا الصدد إبراز مكامن الضعف يف الحلول التي يقرتحها
صندوق النقد الدويل لهذه اإلشكالية.

يقوم صندوق النقد الدويل بدور مؤثر يف رسم السياسات
االقتصادية واالجتامعية للبلدان األعضاء ،وغالباً ما تكون
لتوصياته وتوجيهاته آثار مبارشة عىل الواقع املعييش
للسكان خاصة الفئات االجتامعية محدودة الدخل
والفقرية.وإذا كان دور هذا الصندوق قد تراجع خالل
العرشية األوىل من األلفية الثالثة ،فإنه ما فتئ يسرتجع
تأثريه وهيمنته عىل الصعيد العاملي ،مستغال الظروف
الطارئة التي نجمت عن دخول الرأساملية املعوملة يف أزمة
بنيوية عميقة ال زالت ترخي بظاللها عىل العامل بأرسه إىل
يومنا هذا .ولعل الجديد يف العودة القوية لصندوق النقد
الدويل ،هو تدخله املبارش يف معالجة أزمة منطقة اليورو،
عرب فرض تبني سياسات تقشفية صارمة أرضت كثريا ً
بشعوب املنطقة ،من دون أن تقود إىل تحسن محسوس يف
املؤرشات االقتصادية ،كمعدل النمو وعجز املوازنة العامة
ومستوى الدين العمومي .وما لبث املجال الجغرايف لهذا
التدخل يتسع مع اشتداد تأثرياألزمة االقتصادية العاملية،
خاصة يف بلدان الجنوب .هكذا أصبح صندوق النقد الدويل
يؤثر بقوة يف رسم السياسات االقتصادية واالجتامعية يف
عدد من البلدان العربية ،حيث يربز بشكل جيل طابعها
التقشفي مع ما يصاحبه من تداعيات سلبية عىل املسألة
االجتامعية بصفة عامة والحامية االجتامعية ودعم املواد
األساسية بصفة خاصة.

القسم أ
وتأث�ه عىل
الول ،أدوار صندوق النقد
الدول ي
ي
الوضع االقتصادي واالجتماعي ف ي� المنطقة العربية
 - 1تطور األدوار املنوطة بصندوق النقد الدويل
من أجل فهم سليم لقدرة تأثري صندوق النقد الدويل يف
رسم السياسات العامة للدول األعضاء ،يتعني أوال التذكري
باملهام املنوطة به ،وكيف تطورت عرب الزمن ،لتجعل منه
فاعالً رئيسياً يف هذا املجال حيث يفرض إرادة املساهمني
الرئيسيني يف رأسامله عىل هذه الدول ،خاصة تلك التي
ترغب يف االقرتاض منه ،ثم سنتطرق ثانياً إىل تدخالت
الصندوق يف املنطقة العربية.

 1.1عند إنشائه سنة  ،1944أنيطت بصندوق النقد الدويل
مهمة تنظيم الرشوط املالية املالمئة للتوظيف الناجح
سنخصص القسم األول من هذه الورقة ملناقشة نقدية لالقتصاد العاملي ،رشوط متصلة بتنظيم معدالت تبادل
لألدوار التي يقوم بها صندوق النقد الدويل ،مع الرتكيز عىل العمالت بني الدول ،وقد جاء يف املادة األوىل من اتفاقية
تدخالته يف املنطقة العربية .يف حني سنتطرق يف القسم «برينت وودز» أن أهداف الصندوق هي كاآليت:
84

أ ـ تعزيز التعاون الدويل يف مجال النقد
من خالل مؤسسة دامئة توفر آلية التشاور
والتعاون بصدد املسائل النقدية الدولية.

تؤثر عىل األداء االقتصادي الكيل مثل الدخل القومي،
االستهالك القومي اإلجاميل ،االستثامر واالعتامد املايل.
ويصدر الصندوق إثر ذلك توصياته يف هذا املجال.

ب ـ تيسري توسع التجارة العاملية ومنوها
املتوازن للمساعدة عىل تحقيق مستويات
عالية من العاملة والدخل ومن تنمية املوارد
اإلنتاجية لكل األعضاء كأهداف أوىل للسياسة
االقتصادية.

كام يعمل عىل فرض رشوط معينة عىل الدول األعضاء
الراغبة يف الحصول عىل القروض التي مينحها ،ملواجهة
خلل يف ميزان املدفوعات وسعر العملة الوطنية .وعادة ما
تتضمن هذه الرشوط رضورة تبني هذه الدول سياسات
تقنع صندوق النقد الدويل بأن من شأنها توفري القدرة عىل
سداد القرض خالل مدة أقصاها خمس سنوات .كام ميلك
صندوق النقد الدويل قنوات أخرى للتأثري يف السياسات
العمومية ،وذلك من خالل «النصائح» التي يقدمها لصناع
القرار عىل املستويني الدويل والوطني.

د ـ املساعدة عىل إقامة نظام مدفوعات
متعدد االطراف فيام يتعلق بصفقات جارية
بني األعضاء ،وإزالة القيود عىل التبادل
الخارجي والتي تعوق وتكبح التجارة العاملية.

 2.1ابتداء من السبعينات أدت التعرثات العميقة
التي عرفها االقتصاد العاملي ،كالتخيل النهايئ عن أسس
نظام بريتون وودز (معيار تبادل الذهب ونظام تعادل
العمالت) وتعويضه بنظام قائم عىل مبدأ تعويم
العمالت وتحرير حركة رؤوس االموال من الرقابة التي
كانت مفروضة عليها من طرف الدوالألمم ،واالرتفاع
الكبري ألسعار البرتول ،وتفاقم أزمة املديونية يف العديد
من بلدان العامل الثالث ،إىل»إعادة والدة» الصندوق
كمؤسسة فوق قومية مهيمنة تعمل عىل أسس مختلفة
وأكرث قوة وتأثريا ً .فمن جهة ،سيتحول صندوق النقد
الدويل من أداة لتلبية حاجة الدول األوروبية واألمريكية
الشاملية ملواجهة املشاكل الناجمة عن معدالت تبادل
العمالت (أي سعر عملة معينة مقارنة بأسعار العمالت
األخرى) وموازين املدفوعات إىل»دريك» يعمل بشكل
وثيق مع البنك الدويل عىل إحداث تحول عميق يف
الهياكل االقتصادية واالجتامعية لبلدان العامل الثالث
للتكيف مع متطلبات االقتصاد العاملي ،خاصة تلك
التي سقطت يف فخ املديونية .ألجل هذا ،سيشدد
الصندوق من رشوطه ورقابته عىل هذه الدول ،حيث
أصدر «دليل الرشوط» الجديد سنة  1979يحدد
سلطاته بشكل أكرث دقة ورصامة ،فأصبحت االستفادة
من قروض الصندوق مرهونة بتطبيق سياساته وبرامجه

جـ ـ تعزيز استقرار التبادل النقدي واملحافظة
عىل ترتيبات تبادل نظامية بني األعضاء،
وتجنب تخفيض قيمة العمالت الناجم عن
التبادل التنافيس.

هـ ـ منح الدول األعضاء الثقة بجعل املوارد
العامة للصندوق متاحة لها مؤقتاً ،يف ظل
ضامنات وافية من أجل توفري الفرصة
لها (الدول) لتصحيح الخلل يف ميزان
مدفوعاتها من دون اللجوء إىل تدابري محبطة
لالزدهارالوطني والدويل.
و ـ تقصري مدة وتخفيف درجة الخلل يف
ميزان مدفوعات األعضاء.
يتوفر صندوق النقد الدويل عىل موارد مالية وآليات للقيام
بأدواره املختلفة هكذا واستنادا إىل املادة الرابعة لالتفاقية
الخاصة بإحداث الصندوق ،ميارس هذا األخري رقابة مبارشة
عىل السياسات العامة العريضة للحكومات،مبا يف ذلك
السياسات املتعلقة مبيزانية الدولة ،النظام املايل واالئتامين
ومعدالت التبادل ،السياسات املالية للحكومات املتعلقة
بتنظيم ومراقبة البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،إضافة
إىل ذلك ينظر الصندوق إىل السياسات البنيوية التي
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الهيكلية بعيدة املدى .من جهة ثانية ،تجدر اإلشارة إىل
التحول الجذري الذي حدث عىل الفلسفة االقتصادية
التي تؤطر توصياته وتدخالته ،إن عىل الصعيد الدويل
أو القومي .فبعد أن كان يستلهم مبادئه ،ولو جزئياً ،من
النظرية االقتصادية الكينيزية التي فرضت ضبط آليات
السوق عرب تدخل مؤسسات فوق قومية كصندوق
النقد ،أصبح من أشد املتحمسني للنظرية النيوليربالية
التي تقدس حرية األسواق وأولوية املبادرة الخاصة
ورضورة تراجع الدولة عن التدخل يف االقتصاد بعد
صعود اليمني املحافظ إىل الحكم يف كل من بريطانيا
والواليات املتحدة األمريكية .ور ّوج صندوق النقد
الدويل مبعية البنك الدويل لهذا النموذج االقتصادي
ابتداء من الثامنينات يف مختلف دول الجنوب ،تحت
ما اصطلح عىل تسميته بـ(توافق واشنطن) املبني
عىل ثالث ركائز :تحرير أو لربلة االقتصاد ،الخصخصة،
التقشف يف املالية العمومية» .غري أن تطبيق وصفات
صندوق النقد ملتحقق النتائج املوعودة ،حيث مل تسجل
بلدان الجنوب مكاسب تذكر ،إن عىل مستوى معدل
النمو ،أو بنسبة االستثامر ،وخلق منصب شغل الئق.

للفئات املتوسطة والفقرية .يف مثل هذه الظروف،
مل يكن مستغربا أن تندلع االحتجاجات االجتامعية
واالنتفاضات الشعبية املنددة باملؤسسات الدولية
والحكومات يف مختلف بلدان الجنوب ،مخافة سقوط
اآلالف من الضحايا.
-2تدخل صندوق النقد الدويل يف املنطقة العربية
يكتيس تدخل املؤسسات املالية الدولية ،خاصة صندوق
النقد الدويل ،يف املنطقة العربية طابعاً خاصاً باعتبار
تشابك ما هو اقتصادي مع ما هو اسرتاتيجي وسيايس .تدل
الدراسات التجريبية عىل أن منح القروض واإلعانات ،يخضع
ملحددات اقتصادية ،كتدهور املؤرشات املاكرو -اقتصادية،
وتفاقم اختالالت ميزان املدفوعات ،ونفاد االحتياطي
من العملة الصعبة خالل الثامنينات .كلها عوامل دفعت
بلداناً عربية عديدة ،خاصة مرص واألردن واملغرب وتونس
والجزائر ،إىل أن تتأثر كثريا ً باملصالح السياسية (درجة
القرب والصداقة من الدول الغربية ،املوقف من الرصاع
العريب اإلرسائييل) واالسرتاتيجية (تزويد الغرب بالبرتول،
مشاكل الهجرة واإلرهاب) للدول املانحة والتي تتحكم يف
عملية صنع القرار داخل املؤسسات املالية الدولية ،حيث
تهيمن مجموعة الدول السبع ،خاصة الواليات املتحدة
األمريكية .وكام بني ذلك هاريغان يف مقالته املذكورة أعاله،
يتأثر تلقي بلد عريب ما برنامجاً من صندوق النقد الدويل
بعوامل اقتصادية وسياسية ،وخصوصاً هذا األخري .فقد
تبني أن توقيع معاهدة سالم مع إرسائيل وتحسني أوضاع
«الدميقراطية» يزيد من احتامل التوصل إىل اتفاق مع
صندوق النقد الدويل.فالحاجة االقتصادية وحدها ال تفرس
حقاً توقيت قروض صندوق النقد الدويل ،مع ذلك فإن
التحرر السيايس ،الذي غالباً ما يشهد أن النظم الحاكمة
القامئة تواجه تحدياً من املعارضة اإلسالمية ،يبدو أن له
تأثريا ً عىل النحو الذي تظهره أهمية متغريات الدميقراطية
واالنتخابات ،وباملثل فإن تغيريا ً يف السياسة الخارجية ،مثل
توقيع معاهدة سالم مع إرسائيل ،هو متنبئ جيد بقروض

بل أكرث من هذا ،إن توصيات صندوق النقد الدويل
لبلدان رشق آسيا برضورة تحرير األسواق املالية
لالستفادة من الرساميل الخارجية ،ساهم بشكل مبارش
وجيل يف حدوث األزمة املالية اآلسيوية لسنة .1979
األدهى من هذا هو التكلفة االجتامعية الباهظة التي
تحملتها شعوب العامل الثالث جراء تطبيق برامج
التكيف الهيكيل .فإعطاءاألولوية لتحقيق التوازنات
املالية (تقليص عجز املوازنة ،الحد من التضخم والتحكم
يف ميزان املدفوعات) ،أدى إىل خفض اإلنفاق العمومي
وتقليص امليزانيات املخصصة للقطاعات االجتامعية،
ما نجم عنه تدهور محسوس يف الخدمات العمومية.
كام ترتب عن رفع الدعم جزئياً أو كل ًّيا عن املواد
األساسية وتحرير األسعار ورفع تكلفة ولوج الخدمات
العمومية ،باإلضافة إىل تجميد األجوروتخفيض قيمة
العملة ،ما نجم عنه انخفاض مهم يف القدرة الرشائية
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صندوق النقد الدويل.

أو تراجع نشاطها ،اتسعت مظاهر الهشاشة والفقر ،وعرف
القطاع غري الرسمي توسعاً ملحوظاً منذ الثامنينات .وإذا
كانت نسبة الفقر قليلة حسب املعايري الدولية يف املنطقة
العربية ،فإن إجاميل الفقر ،الذي يعرف بأنه نصيب السكان
يف ظل خط الفقر الوطني ،هو أعىل من أأأدىن مستويات
الفقر املرتتبة عىل استخدام خط الفقر الدويل املعادل
لدوالرين يف اليوم .وهكذا فإن الفقر يف البلدان العربية
ظاهرة أكرث بروزا ً وجال ًء مام يفرتض .كام عانت القطاعات
االجتامعية ،خاصة التعليم والصحة..من الضغط عىل
اإلنفاق العمومي .ويبقى رفع الدعم عن املواد األساسية
أو تقليصه من األسباب املبارشة لتدهور القدرة الرشائية
لفئات واسعة من املواطنني وانتشار الفقر والهشاشة .وقد
نجم عن تردي األوضاع هذا ،تصاعد مد الغضب الشعبي
يف الشارع العريب ،واندالع انتفاضات الجوع يف العديد من
البلدان العربية ،نذكر منها مرص وتونس واملغرب واألردن.
ومل تنفع شبكات الحامية االجتامعية لتاليف اآلثار السلبية
لربامج التصحيح الهيكيل يف الحد من األرضار التي يتكبدها
الفقراء ،وهذا يعود لعدة عوامل من بينها قلة اإلمكانيات
املالية املرصودة لها وتعدد الربامج وضعف القدرات
التدبريية.

باستثناء هذه الخاصية ،تتقاسم الدول العربية املدينة
نفس السامت التي طبعت بلدان العامل الثالث يف تعاملها
مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل حيث خضعت
للمرشوطية املتمثلة يف تطبيق «توافق واشنطن» ،فتم
التحرير التدريجي للتجارة الخارجية ولربلة االقتصاد
وتخفيض سعر العملة الوطنية ،وانطلق مسلسل
الخصخصة وتحرير األسعار ،وأعطيت األولوية لتقليص
عجز املوازنة العامة عرب خفض اإلنفاق العمومي والزيادة
يف الرضائب غري املبارشة ،وتم تجميد األجور والتوظيف يف
القطاع العام.
لقد كانت لتطبيق وصفات صندوق النقد الدويل آثار
سلبية عىل تنشيط االقتصاد والدفع بعجلة االستثامر وخلق
وظائف ،هذا عكس ما تم التبشري به ،فعىل سبيل املثال
ال الحرص ،توضح اإلسكوا يف مسحها السنوي للتطورات
االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة ،أن ارتفاع البطالة
يف املنطقة هو نتيجة مرتاكمة النكامش دوري دام طيلة
عقدين .فمنذ أوائل مثانينات القرن العرشين حتى عام
 ،2004كان أداء اقتصادات منطقة اإلسكوا أقل كثريا ً من
اإلمكانات التي تختزنها .فبينام كان نصيب الفرد من الناتج
املحيل اإلجاميل الحقيقي ينمو مبعدل سنوي مقبول خالل
السبعينات (  4.33يف املئة) ،انخفض مبعدل سنوي قدره
 3.43يف املئة خالل الثامنينات ،ثم عاد ليسجل معدل منو
منخفضاً جدا ً مل يتجاوز 0.34يف املئة خالل التسعينات.
وقد ارتبط االرتفاع املزمن يف معدل البطالة بانكامش طال
أمده يف األنشطة االقتصادية لتبلغ البطالة معدال أعىل منه
يف أي منطقة أخرى من العامل (إذ يقدر بنحو  16يف املئة).

بقيت اإلشارة إىل أن مظاهر اإلقصاء االجتامعي قد
تفاقمت خالل الثامنينات والتسعينات ،كام أن مثة دالئل
توحي بأن الالمساواة يف الرثوة قد ازدادت سوءا ً بنسبة
تزيد عام أصاب الدخل من الرتدي.

القسم ن
تأث� السياسات التقشفية الراهنة
الثا� ،ي
ي
الدول عىل المسألة االجتماعية ف ي�
لصندوق النقد
ي
من جهة أخرى ،ارتفعت التكلفة االجتامعية لربامج المنطقة العربية.
اإلصالح االقتصادي املزعوم .فباإلضافة إىل تفاقم ظاهرة لقد تعامل صندوق النقد الدويل مع تداعيات أزمة
البطالة التي تتغذى من ولوج أعداد جديدة من السكان الرأساملية املعوملة بكثري من التذبذب يف املواقف .فبعد
النشيطني إىل سوق العمل وال يجدون فرص عمل بفعل أن شجع الدول األعضاء عىل اعتامد سياسات مالية ونقدية
الركود شبه الكامل لالقتصاد ،وانكامش القطاع وتزايد ذات طابع كينزي واضح إلنعاش الدورة االقتصادية خالل
2009/2010غي مقاربته بشكل جذري فيام
حمالت الترسيح الجامعي جراء إغالق الوحدات اإلنتاجية سنتي
ّ
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يلح عىل رضورة إعطاء األولوية ملواجهة
بعد،فأصبح ّ
إشكالية املديونية العمومية وعجز املوازنة العامة اللذين
تفاقام جراء تدخل الحكومات إلنقاذ اقتصاداتها من
الركود .إن ما يهمنا يف هذا القسم هو تبيان األثر السلبي
الواضح لإلجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد
الدويل عىل املنطقة العربية ،خاصة بعد اندالع ما يسمى
الربيع العريب ،عىل املسألة االجتامعية عامة والحامية
االجتامعية خاصة ،عىل أن نخصص القسم األخري من هذه إن تفاؤل صندوق النقد الدويل بالتفاعل االيجايب
الورقة ملناقشة اآلثار عىل دعم املواد األساسية.
لألسواق مع السياسات التقشفية ال يصمد أمام التحليل
السياسات التقشفية كحل لالختالالت املاكرو-اقتصادية
الرصني .فمن جهة ،ليس مؤكدا ً أن جميع الفئات
حسب صندوق النقد الدويل
االجتامعية ستسرتجع قدرتها عىل االستهالك واالستثامر،
ذلك أن العبء األكرب لخفض اإلنفاق العام والضغط
بعد أوروبا ،فتح صندوق النقد الدويل جبهة جديدة
عىل األجور ،ستتحمله الفئات املتوسطة والفقرية ذات
يف العامل العريب ،مستغالً تردي األوضاع االقتصادية يف
املنحى االستهاليك املرتفع ،والتي تعتمد كثريا ً عىل
البلدان التي حدثت فيها ثورات نتيجة غياب االستقرار
الخدمات العمومية .من جهة ثانية ،من الصعب تصور
السيايس وتفاقم تداعيات أزمة الرأساملية املعوملة،
املستهلك العادي وكأنه يترصف بعقالنية تجاه تقلص
خاصة يف منطقة اليورو عىل املنطقة العربية.
النفقات العمومية ،ذلك أن املواطن املهدد بفقدان
عمله ومصدر عيشه ،سترتاجع ثقته يف اقتصاد بلده،
وسيرتدد أكرث قبل أن يستهلك خوفاً من الاليقني تجاه
أـ تصور صندوق النقد الدويل ملواجهة االختالالت
املستقبل .من جهة ثالثة ،سوف يؤدي اعتامد سياسات
املاكرو-اقتصادية
تقشفية بشكل متزامن بني اقتصادات مرتبطة ببعضها
نظرية التقشف ونواقصها (كروكامن باتنابك،أورتز
البعض ،إىل درجة كبرية كام هو الحال بالنسبة ملنطقة
توسان)
اليورو ،إىل إبطال مفعول هذه السياسات عىل النمو
بفعل تراجع الطلب لدى الرشكاء اآلخرين.
يعترب صندوق النقد الدويل تفاقم العجز املايل وعجز
ميزان املدفوعات ،سببني مبارشين التساع املديونية.
ومن شأن تركيز جهود السلطات العمومية عىل محاربة
ب ـ آثار السياسات التقشفية عىل االقتصاد
هذه االختالالت عرب سياسات تقشفية حازمة مثل
واملجتمع يف منطقة اليورو
خفض اإلنفاق العمومي والضغط عىل األجور واألسعار،
أن يساعد اقتصادات الدول التي تعاين من االختالالت
هناك عدة قواسم مشرتكة تجعل املقارنة بني األوضاع
املاكرو ـ اقتصادية أن تستعيد عافيتها وتنافسيتها .كام
يف منطقة اليورو واملنطقة العربية جديرة بالدراسة
أن سياسات التقشف هذه ،من شأنها أن متكّن القطاع
والتحليل .فاملديونية العمومية والعجز املايل عرفا
الخاص من اسرتجاع ثقته باملناخ االقتصادي .فتخفيض
ارتفاعاً مهامً خالل السنني األخرية ،ما نجم عنه مشاكل
الدولة نفقاتها ،يعترب مؤرشا ً عىل تخليها عن مزاحمة
اقتصادية كبرية .كام أدت االختالالت املاكرو-اقتصادية
القطاع الخاص ،فيام يحتاج إليه من قروض ،عىل
إىل عودة قوية لصندوق النقد الدويل إىل املنطقتني
اعتبار أن الدولة اعتادت اللجوء إىل السوق النقدية
واملالية لتمويل سياستها املالية التوسعية .من جهة
أخرى ،يعترب تقلص املديونية العمومية مؤرشا ً عىل
انخفاض يف الضغط الرضيبي عىل املدى املتوسط ،ما
يشجع املستهلكني واملنتجني عىل حد سواء عىل الزيادة
يف االستهالك واالستثامر ،كام يؤثر إيجاباً عىل الدورة
االقتصادية وعىل تأمني وظائف.
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املذكورتني ،خاصة منطقة اليورو التي كان قد غادرها
منذ ثالثني سنة .كام أن دول املنطقتني أصبحت ساحة
مفتوحة ومجاالً واسعاً لتطبيق السياسات التقشفية
التي ينادي بها الصندوق .ويهمنا كثريا ً الوقوف يف
هذا الصدد عند تأثري هذه السياسات عىل الحامية
االجتامعية .من جهة أخرى ،من املنتظر أن تنعكس
السياسات املالية والنقدية التقشفية يف منطقة اليورو
سلباً عىل العديد من االقتصادات العربية التابعة لدول
االتحاد األورويب.

كام تم حذف  1.1مليون منصب شغل يف اإلدارة باململكة
املتحدة .أما بالنسبة لألجور فقد تم تقليصها يف اإلدارة
العمومية يف كل من إيطاليا وإيرلندا ،فيام ُج ِّمد معظمها
يف اململكة املتحدة .ومن املالحظ أن ثالثة عىل األقل من
اإلجراءات التقشفية املذكورة أعاله تهم مبارشة الحامية
االجتامعية .فباإلضافة إىل حذف أو خفض دعم املواد
األساسية الذي يعترب آلية للمساعدة االجتامعية ،يالحظ
أن دول منطقة اليورو قلصت بشكل محسوس امليزانيات
املخصصة ألنظمة التأمني االجتامعي (ميزانيات كل من
اليونان وليتوانيا والربتغال  ،5%ورومانيا تراجعت بأكرث
من 5%سنة ،) 2011ما يعني انخفاضاً يف القيمة اإلسمية
للتعويضات العائلية وتعويضات السكن وكذلك ِمنح
اإلعاقة .ومن املحتمل جدا ً أن تتأثر النساء أكرث بهذه
اإلجراءات ،بالنظر إىل دورهن يف رعاية األطفال واملسنني
داخل األرسة.

عكس توقعات صندق النقد الدويل ،مل ينتج عن
السياسات التقشفية التي طبقتها دول منطقة اليورو،
خاصة تلك التي تعرضت للتحدي من طرف األسواق
املالية بفعل ضخامة ديونها السيادية كاليونان وإيطاليا
والربتغال وإسبانيا وقربص ،تحسن ملموس يف مستوى
ثقة املتعاملني االقتصاديني .ذلك ان السياسات التقشفية
أدت إىل تراجع مستوى النشاط االقتصادي وارتفاع
معدل البطالة وتدهور القدرة الرشائية للمواطنني .يف
الوقت نفسه ،أدت هذه السياسات إىل أزمة اجتامعية
حقيقية سنربز أوالً القنوات واآلليات التي ساعدت عىل
بروزها قبل التطرق إىل أهم مظاهرها.

بقي أن نشري إىل أن التقشف طال كذلك امليزانيات
املخصصة للصحة عرب إجراءات للحد من التكاليف يف
املراكز الصحية العمومية وتكييف أمثان األدوية لتقرتب
من مستوى األدوية الجنيسة وكذا تحميل املواطن جزءا ً
أكرب من مصاريف التطبيب والعالج.

من اهم اإلجراءات التي تم اللجوء إليها لتنزيل
السياسات التقشفية يف أوروبا تقليص أو حذف الدعم
املقدم ملواد كاملحروقات والكهرباء واملواد الغذائية
واملدخالت الفالحية ،تجميد أو خفض كتلة األجوريف
اإلدارات العمومية ،الزيادة يف الرضائب عىل املبيعات
والرضيبة عىل القيمة املضافة ،إصالح أنظمة التقاعد،
عقلنة و/أو تقنني أكرب لشبكات األمان االجتامعي،
إصالح منظومة الصحة ،إصالح سوق الشغل من أجل
مرونة أكرب يف عمليات توظيف وترسيح املأجورين.

أما بالنسبة ألنظمة التقاعد ،فقد عرفت تغيريا ً كبريا ً من
خالل رفع اشرتاكات املأجورين ،والزيادة يف مدة االشرتاكات
لالستفادة من التقاعد ،وتأجيل سن الذهاب إىل التقاعد،
وكذلك تخفيض قيمة املِنح املقدمة للمتقاعدين .كام يالحظ
أن اعتامد «مرونة سوق الشغل» أدى إىل مراجعة الحد
األدىن لألجور ،والتخيل النسبي عن تطبيق السلم املتحرك
لألجور واألسعار ،وإقرار المركزية املفاوضات الجامعية ،ما
يضعف القدرة التفاوضية للأمجورين (وقع هذا يف اليونان
والربتغال وإيطاليا وإسبانيا).مع العلم أن ترسيح العامل
الذي أصبح أكرث سهولة مل تصاحبه إجراءات لحامية من
فقدوا عملهم من السقوط يف فخ الفقر والهشاشة.

ينبغي كذلك إضافة خصخصة املرافق العمومية يف دول
كاليونان والربتغال وإسبانيا وإيطاليا (بيع الرشكات
الوطنية لتوزيع املاء والكهرباء ورشكات النقل العمومي
وكذا مؤسسات الخدمات الصحية).

إن اآلثار املدمرة لألزمة االجتامعية الناجمة عن السياسات
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التقشفية املفروضة عىل دول منطقة اليورو باتت واضحة
للعيان ،فالبطالة بلغت نسباً غري مسبوقة يف هذه املنطقة،
خاصة وسط الشباب والعاطلني عن العمل ملدة طويلة
(عىل سبيل املثال ال الحرص ارتفع معدل البطالة ثالث
مرات تقريباً بكل من إسبانيا واليونان حيث انتقل من 8،3
باملئة سنة  2007إىل  24باملئة سنة .2012

ينطلق تحليل صندوق النقد الدويل ،وهو من املهندسني
الرئيسيني لـ «رشاكة دوفيل» ،ألوضاع االقتصادات
العربية ملا بعد الربيع العريب ،من تأثريالعوامل الخارجية
والداخلية عليها وحجم التحديات التي تواجهها .فعىل
املستوى الخارجي هناك مؤرشات معاكسة تتمثل يف
بطء النمو العاملي والركود االقتصادي يف منطقة اليورو،
إضافة إىل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانتقال تداعيات
األزمة السورية إىل بلدان الجوار .وتتسم األوضاع
الداخلية بأجواء عدم اليقني وتعرث اإلصالحات السياسية
الجارية مع ميل الحكومات لزيادة دعم املواد األساسية
رغم استمرار االحتياجات الكبرية للتمويل .لقد أدت
هذه العوامل مجتمعة ،حسب صندوق النقد الدويل،
إىل ضعف يف النمو واستمرارمعدالت البطالة املرتفعة،
باإلضافة إىل اتساع االختالالت يف األرصدة املالية
العامة والحسابات الخارجية ،مع نضوب الهوامش
الوقائية املتاحة من خالل السياسة االقتصادية (للمزيد
من التفاصيل ،انظر مسعود احمد ،الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،آفاق االقتصاد اإلقليمي ،صندوق النقد
الدويل ،نوفمرب.)2012للخروج من هذا الوضع ،يرى
صندوق النقد الدويل رضورة إعطاءاألولوية للحفاظ
عىل االستدامة الخارجية واملالية وتقليص املديونية
العمومية .لهذا يجب تحريك آليات السياسة املالية
العامة والسياسة النقدية لتوفري رشوط النمو الشامل
لكل قطاعات املجتمع .فمن جهة ،ينبغي ضبط األوضاع
املالية العامة وتحسني جودة االستثامرات العامة مع
تعزيز شبكات األمان االجتامعي املوجهة للفقراء .ومن
جهة ثانية ،يجب اعتامد سياسة نقدية تتوخى اليقظة
حيال اآلثار التضخمية الالحقة وتعزيز مرونة أسعار
الرصف وتوسيع أدوات السياسة يف األجل املتوسط.
باملوازاة مع هذا ،يجب االستمرار يف اإلصالحات
الهيكلية من خالل مراجعة القواعد املنظمة لسوق
الشغل وإصالح نظم التعليم مع العمل عىل تنظيم
األعامل والحوكمة (معاملة مؤسسات األعامل عىل
أساس من الشفافية واملساواة والح ِّد من املعوقات أمام
دخول وخروج مجال األعامل)،وكذلك تحسني الحصول

كام تفاقمت ظاهرة «العامل الفقراء» جراء الزيادة يف
األسعار وانخفاض القيمة الحقيقية لألجور (حدث هذا
يف اململكة املتحدة والربتغال وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا
واليونان) .وميكن القول بصفة عامة أن معدل الفقر قد
ازداد يف دول االتحاد األورويب حيث ارتفع  5باملئة يف
النمسا خالل سنة 2011و  4،7يف بلجيكا و 8،6باملئة يف
اليونان و 6،5باملئة يف إيطاليا و 11،7باملئة يف إسبانيا و5،2
باملئة يف السويد .
كام تعمقت الفوارق االجتامعية والطبقية ،ما أصبح
يهدد انسجام ومتاسك املجتمع ،حيث تضاءلت الثقة
بني املواطنني وارتفعت الجرمية وتراجعت نسب النجاح
املدريس.
ج ـ آثار السياسات التقشفية عىل البلدان العربية
 مقاربة صندوق النقد الدويل لبلدان الربيعالعريب
ان مقاربة صندوق النقد الدويل النيولربالية لالقتصادات
العربية مل تتغري بعد الربيع العريب ،إذ تعترب املؤسات
املالية الدولية (صندوق النقد الدويل والبنك الدويل) أن
اإلصالحات االقتصادية التي اعتمدتها البلدان العربية
يف السابق كانت صالحة ،غري أن تطبيقها عىل أرض
الواقع مل يكن سليامً إذ تأثر سلباً برتاجع مصداقية
الدولة وضعف املشاركة الشعبية وغياب املحاسبة
وطغيان الرشوة واملحسوبية .ليسود االنطباع بأن
هذه اإلصالحات تعمق الالمساواة وتستفيد منها فقط
النخبة املرتبطة بالسلطة.
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عىل التمويل .يتضح من هذا العرض لتصور صندوق دوغامئية هذه املؤسسة وعدم قدرتها عىل ابتكار حلول
النقد الدويل ،بأنه يعتمد املقاربة نفسها التي قدمناها وآليات مناسبة لألوضاع املحلية املختلفة من بلد إىل بلد.
سابقاً ،ومفادها باختصار،أن التحكم يف العجز املايل هكذا نجد أن حزمة اإلجراءات التي رشعت دول عربية
عرب اعتامد سياسة تقشفية كفيل بإرجاع الثقة للقطاع عديدة يف تنفيذها ،هي نفسها التي ناقشناها سابقاً يف
الخاص املعول عليه ليكون قاطرة للنمو االقتصادي هذه الورقة كام يتضح من الجدول رقم  .1هكذا يالحظ
(لقد خصصنا املربع رقم  1لعرض االلتزامات الرئيسية أن اإلجراءات التقشفية األكرث شيوعاً يف العامل العريب تتمثل
للحكومات العربية تجاه صندوق النقد الدويل) .ومبا يف التقليص من الدعم املقدم للمواد األساسية (طبق يف
أنه سبق لنا نقد تصور صندوق النقد الدويل ملواجهة تسع دول من أصل عرش التي شملها املسح) ،وتخفيض
آثار أزمة الرأساملية املعوملة عىل اقتصادات الدول ،أو تجميد كتلة األجور يف القطاع العام (طبق يف سبع دول
سنخصص ما تبقى من هذا القسم ملناقشة اآلثار من أصل عرش) ،وكذلك الزيادة يف الرضائب عىل االستهالك
املحتملة لتوصيات الصندوق التقشفية عىل األوضاع (طبق يف سبع دول من أصل عرش) ،كام شمل إصالح
االجتامعية يف بعض الدول العربية ،مبا فيها الحامية أنظمة التقاعد وإحداث شبكات األمان االجتامعي خمس
االجتامعية.
دول من أصل عرش .سرنكز يف ما تبقى من هذه الفقرة
«اآلثار املحتملة للسياسات التقشفية عىل املسالة عىل مناقشة اآلثار املرتقبة لتجميد األجور وتطبيق مرونة
الشغل ورفع الرضائب عىل االستهالك ،عىل أن نتطرق
االجتامعية»
بيشء من التفصيل إىل آثار تخفيض الدعم املقدم للمواد
تكشف دراسة اإلجراءات التقشفية التي يويص بها األساسية وإحداث شبكات األمان االجتامعي يف القسم
صندوق النقد الدويل يف املجال االجتامعي بالنسبة األخري من هذه الورقة.
للمنطقة العربية ،تطابقاً شديدا ً مع ما هو ساري املفعول
يف دول االتحاد األورويب ،وهو ما يربهن مرة أخرى عىل
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Table1: Adjustment Measures in the Middle East and North Africa 2010-2013
Country
Limiting
Wage bill
Increasing
Pension
Rationalizing
Subsides
cuts/caps
consumption reform
and targeting
taxes
safety nets
X

X

X

X

X

X

X

Djibouti

X

X

Egypt

X

X

Iran

املشكل»تفاقم عجز املوازنة نتيجة تزايد تكلفة دعم املواد األساسية وارتفاع فاتورة األجور

X

Iraq

األولويات»

X

Jordan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

3

5

5

Lebanon

X

X

Morocco

X

X

X

Tunisia

X

X

X

Yemen

7

7

9

Total

Source: Author’s analysis of 314 IMF country reports published from January 2010 to February 2013

سيكون لتجميد أو تقليص كتلة األجور يف القطاع العام عواقب سلبية عىل مستوى التنمية البرشية يف العديد من
البلدان العربية التي تشكو من نقص كبري يف الطاقات البرشية املتوفرة من مدرسني وأطباء وممرضني وعاملني يف الحقل
االجتامعي .فعىل سبيل املثال ال الحرص ،يحتاج بلد كاملغرب إىل توظيف أزيد من سبعة آالف طبيب وتسعة آالف
ممرض لتلبية الحاجات األساسية يف القطاع الصحي وتحسني الخدمات املقدمة للساكنني خاصة يف القرى .كام أن تجميد
األجور وعدم تعديلها لتتامىش ومعدل التضخم ،سيرض بالقدرة الرشائية للعاملني يف القطاع العام ،خاصة يف القطاعات
االجتامعية الحيوية ،ما سيزيد من ظاهرة الغياب عن العمل وتنامي العمل يف القطاع غري الرسمي وتفاقم هجرة العقول
والكفاءات إىل الخارج ،وسيؤدي كل هذا إىل تراجع ملحوظ يف الخدمات العمومية املقدمة ،خاصة يف األحياء الشعبية
باملدن ويف القرى.
أما فيام يتعلق بتطبيق مرونة الشغل عرب إجراءات من قبيل تسهيل عمليات الترسيح الفردي والجامعي للعامل
وتخفيض التعويضات املقدمة لهم وتشجيع العمل بعقود محددة املدة ،فمن غري املؤكد أنها سرتفع من تنافسية
الوحدات اإلنتاجية التي ترتبط بعوامل أخرى أكرث تأثريا ً كمستوى اإلنتاجية وكفاءة التدبري والقدرة عىل االبتكار ،يف حني
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من جهة أخرى،سيكون لزيادة الرضائب غري املبارشة آثار سلبية عىل االستهالك ،إذ سرتتفع األسعار ما سيؤدي إىل تقلص
القدرة الرشائية لفئات واسعة من املجتمع ،خاصة الفئات الفقرية التي تخصص جزءا ً أكرب من مدخولها الستهالك املواد
األساسية ،وهذا يعكس الطبيعة غري العادلة للرضائب عىل االستهالك مقارنة مع الرضائب املبارشة عىل الرشكات أو عىل
الدخل أو الرثوة.

Algeria

X
X

سوف تؤدي إىل مزيد من الهشاشة بالنسبة للعامل وتدين األجوريف ظروف تتميز بانكامش الدورة االقتصادية.

املربع رقم 1الربامج التقشفية لبعض البلدان العربية (مقاربة صندوق النقد الدويل)
املغرب «اتفاق وقايئ مع صندوق النقد الدويل»(مذكرة برنامجية ،املغرب 5 ،أبريل  ،2013املوقع اإللكرتوين للصندوق)

 1ـاتباع مسار تقشفي من أجل إعادة بناء االحتياطيات املالية الوقائية وضامن استمرارية أوضاع املالية العامة عىل املدى املتوسط ،وذلك من خالل إحالل الربامج
االجتامعية املوجهة بدقة محل الدعم املعمم ذي التكلفة املرتفعة وإصالح نظام التقاعد.
 2ـ إعادة بناء االحتياطات الوقائية يف الحسابات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية عرب إجراء إصالحات هيكلية وزيادة مرونة سعر الرصف.
 3ـ دعم تحقيق منو أعىل وأكرث شموالً عرب تعزيز الحوكمة االقتصادية وتحسني مناخ األعامل.
 4ـاملحافظة عىل األوضاع النقدية واملالية الكافية ،والحفاظ عىل االستقرار املايل
مرص:اتفاق متهيدي من أجل قرض بقيمة  4.8مليار دوالر أمرييك ( ،حسب بيان صحفي لصندوق النقد الدويل بتاريخ  20نوفمرب ) 2012
ــ دعم برنامج حكومي يجعل من املالية ركيزته األساسية من خالل خفض الهدر يف اإلنفاق عرب إصالح دعومات الطاقة واستهداف الدعم للفئات املستضعفة
ورفع اإليرادات املحلية عن طريق رفع تصاعدية رضيبة الدخل وتوسيع قاعدة الرضائب العامة عىل اإليرادات .سيساعد خفض العجز املتوقع يف تخفيف عبء
الدين العام ويحرر التمويل لدعم النفقات االجتامعية ومنو القطاع الخاص.
 تحسني حوكمة القطاع العامتوجيه السياسات النقدية وسعر الرصف نحو خفض التضخم عىل املدى املتوسط وتعزيز التنافسية
وضامن بيئة عادلة ومنافسة لألعامل
«ملحوظة» :مل تذعن الحكومة املرصية للرشوط التقشفية للصندوق واختارت عوض ذلك سياسة إرادوية لتنشيط الدورة االقتصادية ( ملزيد من التفاصيل انظر
)July 2013 ، News Daily Egypt new finance minister plans stimulus not austerity (doc
األردن( :مذكرة برنامجية 3،أغسطس ،2012موقع صندوق النقد الدويل)
األولويات :برنامج للتقشف املايل مقبول اجتامعياً ومدعم باتفاق لالستعداد االئتامين ( )Stand Buy Agreementمدته 36شهرا ً بقيمة 2بليون دوالر)1(.
التحديات األساسية:
أ ـ خفض َمواطن الضعف يف املالية العمومية عن طريق ضبط أوضاع املالية العامة عىل املديني القصري واملتوسط وتدعمه إصالحات يف اإلنفاق والرضائب مع
حامية رشائح السكان ذوي الدخل املنخفض.
ب ـ إعادة رشكة الكهرباء الوطنية إىل مستوى اسرتداد التكلفة.
جـ ـ القيام بإصالحات هيكلية لتحسني مناخ األعامل وتعزيز الشفافية مع النهوض مبستوى املهارات يف سوق العمل من أجل منو مرتفع يشمل الجميع.
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الدول ودعم المواد بها هذه االنواع من الوقود محلياً.
القسم الثالث:صندوق النقد
ي
أ
ساسية
ال
يلعب الدعم املقدم للمواد األساسية عدة ادوار،
اجتامعية واقتصادية .يهدف الدعم املقدم الستعامل
الطاقة أوالً إىل توسيع فرص الحصول عىل هذا املنتوج
يعتمد صندوق النقد الدويل عىل مقاربة تختزل الحامية
االسرتاتيجي والحيوي ،وذلك من خالل الحد من تكلفة
االجتامعية يف جانبها املرتبط باملساعدة االجتامعية
الوقود املستعمل من طرف األرس مثال للطهي والتدفئة
غاضاً الطرف عن
واإلعانات املقدمة للمحتاجني فقطّ ،
أو للحصول عىل الكهرباء .كام يستعمل الدعم أيضاً
الجوانب األساسية املرتبطة بالتأمني االجتامعي كأداة
للمساعدة يف توسيع البنية التحتية الرضورية مثل
للتخفيف من املخاطر املرتبطة بدورة الحياة كاملرض
شبكات الكهرباء يف املناطق الريفية ،من خالل الدعم
والبطالة والتقدم يف السن واإلصابات .ويرجع هذا
املبارش للمنتجني أو من خالل دعم املستهلكني ،والذي
االختزال أساساً إىل كون صندوق النقد ال يهتم بالحامية
يقلل من تكاليف التوصيالت املنزلية األولية للشبكات.
االجتامعية إال من خالل تأثريها عىل عجز املوازنة
أما العامل الثاين وراء دعم أسعار الطاقة فيكمن يف
العامة ،ذلك ان جزءا أساسياً من املساعدة االجتامعية
حامية األرس ذات الدخل املحدود من تكاليف الوقود
يقدم عىل شكل دعم مبارش للمواد األساسية تتحمله
املرتفعة .وعوضاً من استهداف محدودي الدخل مبارشة،
املوازنة العامة للدولة .وتعترب املؤسسة املالية الدولية
متيل بعض الحكومات إىل ابقاء أسعار جميع املنتجات
أن هذا الدعم يرهق موازنة الدولة ويعترب عامالً رئيسياً
البرتولية أقل من األسعار الدولية ،برصف النظر عام
لتفاقم العجز املايل للدولة .إن ما يهمنا يف هذا القسم
إذا كان استخدامها يتم من قبل الفقراء أو االغنياء.
االخري من الورقة هو نقد مقاربة صندوق النقد الدويل
كام يسعى دعم أسعار الطاقة إىل تشجيع الصناعات
للحامية االجتامعية عرب تبيان محدودية إصالح نظام
املحلية لتحفيز الرشكات عىل توفري السلع والخدمات
دعم املواد األساسية كام يروج له الصندوق ،والوقوف
للمستهلكني بأسعار معقولة ،واملساعدة يف حاميتها من
عند آثاره السلبية عىل االقتصاد واملجتمع.
املنافسة األجنبية وتعزيز قدراتها التنافسية التصديرية
وحامية العاملة املحلية .رابعاً ،تعمل الحكومات عىل
تيسري االستهالك يف مواجهة تقلبات أسعار الطاقة
ا ـ تعريف مفهوم الدعم وأدواره االقتصادية
من خالل دعم األسعار املحلية عندما تكون األسعار
واالجتامعية.
يف األسواق الدولية مرتفعة ،وزيادة الرضائب عندما
يتم تعريف الدعم بأنه «أي تدابري تبقي األسعار
تكون األسعار العاملية منخفضة .كام يحاول التدخل
بالنسبة للمستهلكني أقل من مستوى السوق أو تبقي
الحكومي تحايش الضغوط التضخمية التي تولدها
األسعار بالنسبة للمنتجني فوق مستوى السوق أو
الزيادات العاملية يف أسعار السلع الرئيسية.
تخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكني واملنتجني من
واذا كان الرتكيز يقع عىل الدعم املقدم للطاقة يف
خالل منح دعم مبارش أو غري مبارش» .ويحتسب حجم
البلدان العربية نظرا ً لثقله ،إذ بلغ حجمه 237بليون
الدعم حسب مقاربة «الفجوة التسعريية» ،أي مبقارنة
دوالر سنة  2011اي ما يعادل  8.6%من إجاميل
السعر املالحظ لسلعة أو خدمة ما بسعر معياري أو
الناتج الداخيل للعامل العريب مقابل  %0.7لدعم املواد
مرجعي معني .فبالنسبة للطاقة مثالً ،تقدر املنظامت
الغذائية ( . )2إن دعم الغذاء ال يقل أهمية ،نظرا ً
الدولية حجم الدعم املقدم عىل أساس الفرق بني
لدوره االجتامعي واالقتصادي .فسياسة دعم الغذاء يف
أسعار الوقود يف األسواق العاملية واألسعار التي تباع
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بلد كمرص ملدة تزيد عن خمسني سنة تشري إىل نوع
من االلتزام السيايس واالجتامعي من قبل السلطات
العمومية لتوفري السلع األساسية للمواطنني بأسعار
مناسبة ،رغم أنها بدأت متيل منذ منتصف الثامنينات
إىل الحد من تكلفة برامج دعم السلع الغذائية تحت
ضغوط املوازنة واملؤسسات املالية الدولية .وعىل
العموم يكون الهدف األسايس من سياسات دعم الغذاء
اقتصادياً واجتامعياً ،متمثالً يف الحد من الفقر والعدالة
االجتامعية وإعادة التوزيع .كام ميكن أن يكون الحافز
لهذه السياسات هو التعامل مع أزمة أو كارثة طارئة،
أو الحصول عىل الدعم السيايس وتنمية الوالء يف إطار
نوع من العقد االجتامعي بني الحاكم واملجتمع.

دعم الطاقة ،حيث تستحوذ الفئات امليسورة بنسبة أكرب
من القيمة اإلجاملية للدعم ،مقارنة بالفئات املتوسطة
والفقرية .وتحيل دراسة صندوق النقد الدويل ،عىل سبيل
املثال ال الحرص،إىل حالة السودان ،حيث يستفيد أدىن 20
يف املئة من السكان من  3يف املئة فقط من الدعم املقدم
الستهالك الوقود ،فيام يتلقى أغنى  20يف املئة من السكان
أكرث من  50يف املئة منه.
ثالثاً ،يستنزف الدعم املقدم للطاقة جزءا ً مهامً من اإلنفاق
الحكومي عىل حساب قطاعات أخرى كالبنيات التحتية
والتعليم والصحة .ففي مرص مثالً ،يبلغ مجموع دعم الطاقة
ثالثة أضعاف اإلنفاق عىل التعليم وسبعة أضعاف اإلنفاق
عىل الصحة .رابعاً وأخريا وليس آخرا ً ،ينجم عن دعم الطاقة
إفراط يف استهالكها ،ما يؤدي إىل تفاقم ظاهرة التلوث
واالختناقات املرورية ،كام أنه ال يشجع عىل االستثامر يف
كفاءة الطاقة والنقل العمومي والطاقة املتجددة .ورغم
وجود عراقيل أمام اإلصالح كاملعارضة من فئات محددة
تستفيد من الوضع الراهن وعدم وجود معلومات تتعلق
بحجم الدعم وأوجه قصوره وغياب مصداقية الحكومة
وقدراتها االدارية ،يعترب صندوق النقد الدويل أن إلصالح
دعم الطاقة عدة إيجابيات ،ما سيدعم النمو،كام أنه
سيساعد عىل تقليص عجز املوازنة وأسعار الفائدة ،ما
سيحفز االستثامرات يف القطاع الخاص ويعزز فرص النمو
االقتصادي .أما العنارصاألساسية املكونة لإلصالح ،فتتمثل
يف اعتامد التدرج يف زيادة األسعار ووضع تدابريتهدف إىل
تخفيف حدة تأثري الزيادات يف أسعار املحروقات عىل
الفقراء وذلك بالقيام بتحويالت نقدية أو توزيع قسائم
عىل املستحقني .وإذا تعذر ذلك ،يجب اعتامد أو التوسع
يف برامج األشغال العامة مع تطوير القدرات .كام يجب
وضع اسرتاتيجية إعالمية شاملة للتواصل إلقناع املواطنني
برضورة اإلصالح ومنافعه.

ب ـ تصور صندوق النقد الدويل إلصالح نظام
دعم الطاقة يف العامل العريب
يركز صندوق النقد الدويل يف تحليله لنظام دعم الطاقة
يف العامل العريب عىل جوانبه السلبية ،وهي كام ييل حسب
الصندوق ( انظر ،دعم أسعار الطاقة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،منشورات صندوق النقد الدويل،
 ) 2013أوال ،التكلفة املرتفعة للدعم ،اذ يقدر الصندوق
دعم الطاقة قبل الرضيبة ،أي الدعم املحسوب عىل أساس
الفرق بني قيمة االستهالك باألسعار العاملية وقيمته بالسعر
املحيل ،يف منطقة الرشق األوسط ككل مبا يقارب  22باملئة
من اإليراد الحكومي .كام متثل نحو نصف دعم الطاقة
العاملي .ثانياً ،ال يوفر دعم الطاقة حامية فعالة للقدرة
الرشائية للفئات املعوزة ،فيام يؤثر سلباً عىل املوازنة
العامة للدول وميزان املدفوعات .ويحدث أيضاً تشوهات
يف هيكل األسعار ترض باالقتصاد وتخصيص املوارد .ورغم
أن األرس تستفيد مبارشة من األسعار املنخفضة للطاقة
املستعملة يف الطهي والتدفئة واإلنارة والنقل الشخيص،
وبشكل غري مبارش من خالل انخفاض تكاليف إنتاج السلع
والخدمات األخرى التي تشكل الطاقة إحدى مدخالتها ،إال
أن املالحظ أن هناك نوعاً من الالمساواة يف االستفادة من
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جـ ـ نقد مقاربة صندوق النقد الدويل
إىل الخدمات الصحية العمومية .وإذا كانت التحويالت
النقدية تتمتع مبزايا عديدة ،فإنها ال تخلو من شوائب
تحد من فعاليتها يف محاربة الفقر .فهي تتطلب
قبل التطرق إىل أهم االنتقادات التي ميكن توجيهها إىل تكاليف إدارية وتكاليف خاصة قد تصل إىل  30باملئة.
مقاربة صندوق النقد الدويل إلشكالية الحامية االجتامعية،
ينبغي إثارة االهتامم إىل الجانب التضلييل الستعامل عبارة من املوارد املخصصة للربنامج ،كام أنها تطرح مشاكل
«إصالح دعم الطاقة» يف حني يتعلق األمر يف الحقيقة مرتبطة بتقييم مستويات الدخل وتحديد املستفيدين،
باإللغاء التدريجي لهذا الدعم مع إحداث شبكات لألمان ما يؤدي إىل عدم اكتامل التغطية فضال عن الوصمة
االجتامعي تستهدف حامية الفئات األكرث ترضرا ً من هذه االجتامعية .وتكتيس هذه الحواجز أهمية خاصة يف
عدد من البلدان العربية ،بالنظر إىل ضعف املؤسسات
السياسة.
اإلدارية وتفيش الفساد والرشوة واملحسوبية .من جهة
ـــ تأثري سلبي عىل النمو واألسعار إن الزيادة يف أسعار
أخرى ،يبني عدد من الدراسات محدودية التحويالت
املواد األساسية ستؤثر سلباً عىل الطلب الداخيل والنمو
النقدية املوجهة ملعالجة الفقر .فرغم التحسن النسبي
والتشغيل عىل األقل عىل املدى القصري .فعىل سبيل
املسجل يف مجال التمدرس والصحة والتغذية ،إال أن
املثال ،بينت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط
اآلثار يف ما يخص تراجع الفقر ،تبقى ضعيفة عىل
باملغرب أن الزيادة يف أسعار الطاقة التي أقدمت عليها
املدى القصري .كام أن النتاتج البعيدة املدى يف مجال
الحكومة املغربية يف شهر سبتمرب من هذا العام ستؤثر
الرتبية وتكوين رأس املال البرشي وتقليص الفقر ،غري
كالتايل عىل املؤرشات املاكرو-اقتصادية» سينخفض
مضمونة.
معدل النمو ب  0.15باملئة سنة 2013و 0.48باملئة
وما قد يحد أكرث من فعالية التحويالت النقدية املوجهة
سنة.2014
يف الدول العربية ،افتقاد العديد منها ملؤسسات وآليات
وذلك جراء تراجع الطلب الداخيل ،يف حني ستسجل
الحامية االجتامعية.فنسبة استفادة السكان من
أسعار االستهالك الداخيل زيادة بنسبة  0.37باملئة
الحامية االجتامعية تبقى ضعيفة .ذلك ان هذه األخرية
و 1.1باملئة بالنسبة للفرتة نفسها .باملقابل ،سيرتاجع
ال تغطي إال العاملني بعقود دامئة ،وهذا متوفر فقط
معدل عجز املوازنة العامة بـ 0.18باملئة سنة 2013
يف القطاع العام ،أضف إىل ذلك تفيش العمل يف القطاع
و 0.58باملئة سنة .2014
غري الرسمي ونسب البطالة املرتفعة ،وكذلك ضعف
مشاركة النساء يف سوق الشغل.
ـــ محدودية إحداث شبكات لألمن االجتامعي «رغم
وجود عدة تدابري تخفيفية كدعم الطاقة املوجه
ـ تفقري الطبقات الوسطى
واستخدام شبكات األمان االجتامعي القامئة وبرامج
ان استهداف الفئات األكرث فقرا ً من خالل آليات التحويالت
األشغال العامة،إال أن التحويالت النقدية املوجهة تبقى
النقدية املوجهة واملبارشة ،سيعرض ال محالة العديد من
اإلجراء األكرث طموحاً والتدبري التخفيفي املفضل لدى
الفئات التي تعاين من الهشاشة ،وكذلك أجزاء واسعة من
صندوق النقد الدويل .ويقوم هذا اإلجراء الذي يلغي
الطبقات املتوسطة للتفقري وتدهور أوضاعها املعاشية مام
أي دعم للطاقة عىل استعامل الوفورات يف امليزانية
سيفقد سياسة «إصالح الدعم» السند السيايس الرضوري
لتمويل برامج تحويالت نقدية موجهة نحو الفقراء.
لنجاحها .كام انه سيجعل التكلفة السياسة لتطبيق هذه
وقد تكون هذه التحويالت مرشوطة بالتزام األرس
السياسة مرتفعة ،كام وقع مؤخرا ً يف السودان ،حيث
املستفيدة بإرسال أبنائها وبناتها إىل املدرسة ،والولوج

إن سياسة ما يسمى بإصالح الدعم ،تشكو يف العمق من
النظرة االقتصادوية الضيقة التي تركزعىل التوازنات املالية
املاكرو ـ اقتصادية عىل حساب التوازنات االجتامعية.
فاألولوية حسب خرباء الصندوق ،يجب أن تعطى
السرتجاع ثقة املستثمر ،وتسديد الدين ،ولو عىل حساب
الحقوق االقتصادية واالجتامعية للمواطنني .فقيم العدالة
والتضامن والتآزر وعدم التمييز ،تبقى عصية عىل التفكري
االقتصادوي الضيق الذي ترتكز عليه تحاليل وسياسات
املؤسسات املالية الدولية .فهذا الفكر ال يؤمن اال بالفرد
كفاعل اقتصادي يبحث عىل تعظيم امللذات والربح يف
إطار أسواق تنافسية مبنية عىل ثالثية اللربلة والخصخصة
والتقشف املايل عىل صعيد املوازنة العامة.
رغم هبوب رياح «الربيع العريب» ،مل تغري املؤسسات
املالية الدولية من مقاربتها للمشاكل االقتصادية العميقة
للعامل العريب ،اذ احتفظت بالوصفات النيوليربالية املنقحة
الخالصة العامة
نفسها ،بيشء من الحوكمة الجيدة .ونظرا ً لتداعيات
األزمة العاملية وللضغوط االجتامعية الداخلية ،تدهورت
املؤرشات املاكرو ـ اقتصادية لعدد من الدول العربية ،ما
شهد الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدويل عىل صعيد جعلها تلجأ إىل صندوق النقد الدويل الذي فرض عليها
االقتصاد العاملي تغريا ً ملحوظاً منذ إنشائه سنة ،1944إذ رشوطاً قاسية ،شبيهة إىل حد كبري بتلك التي روج لها
تحول من حارس لالستقرار املايل العاملي الرضوري لتطور يف املنطقة األوروبية .وهكذا أعطيت األولوية القصوى
التجارة العاملية ودعم النمو االقتصادي وتعظيم فرص للتحكم يف العجز املايل عرب اعتامد سياسات تقشفية
الشغل ،إىل دريك يعمل عىل دمج اقتصادات العامل الثالث كمدخل رضوري كفيل بإرجاع الثقة للقطاع الخاص،
يف السوق العاملية وإعادة هيكلتها وفقاً ملتطلبات تطور وبالتايل رفع وترية االستثامر والنمو لخلق فرص الشغل
االقتصاد الرأساميل املعومل ،مستغالً فخ املديونية الذي التي تحتاج إليها شعوب املنطقة .وإذا كان من السابق
سقط فيه العديد من دول الجنوب .فتم فرض رشوط ألوانه التكهن بالنتائج االقتصادية لهذه املقاربة ،فإن اآلثار
شديدة خاصة عىل الدول املدينة التي لجأت إىل الصندوق املرتقبة لتقليص دعم املواد األساسية وتخفيض أو تجميد
من االقرتاض متتلث يف تبني «توافق واشنطن» املرتكز األجور والزيادة يف الرضائب عىل االستهالك ،ستكون
عىل ثالثية لربلة االقتصاد ،الخصخصة والتقشف عىل سلبية بالنسبة للتنمية البرشية والقدرة الرشائية للفئات
مستوى املالية العمومية» .ومل تنج العديد من الدول من االجتامعية املتوسطة وهشاشة ظروف العمل.
الوقوع يف حبال املؤسسات املالية الدولية ،علامً أن املوقع
الجيوسيايس االسرتاتيجي للعامل العريب جعل االعتبارات يختزل صندوق النقد الدويل مقاربته إلشكالية الحامية
السياسية ومصالح الدول العظمى تلعب دورا ً هاماً يف االجتامعية يف املساعدة التي تقدمها الدولة ملواطنيها من
توجيه تدخالت هذه املؤسسات يف املنطقة العربية .ورغم خالل دعم املواد األساسية ،والذي يعتربه الصندوق أحد
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ذهب نحو  200قتيل ضحية حمالت قمع املتظاهرين ضد
الزيادة يف أسعار الطاقة.

التطبيق الويف لوصفات صندوق النقد الدويل ،تراجع
معدل النمو االقتصادي يف العديد من البلدان العربية،
وارتفعت معدالت البطالة ،كام تفاقمت مظاهر التفاوت
الطبقي واإلقصاء االجتامعي .وإذا كان دور صندوق النقد
الدويل عىل مستوى االقتصاد العاملي قد تراجع بعض
اليشء خالل العقد األول من األلفية الثالثة ،فإنه ما فتئ
يسرتجع قوته ونفوذه ،مستغالً ظروف األزمة الهيكلية
لالقتصاد الرأساميل املعومل .وهكذا فرض الصندوق
سياسات تقشفية صارمة عىل العديد من الدول األوروبية،
خاصة دول جنوب أوروبا .وعكس توقعات صندوق النقد
َ
تتعاف اقتصادات هذه البلدان ،بل أدت إىل
الدويل ،مل
بروز أوضاع اجتامعية خانقة تعاين منها بدرجات متفاوتة
شعوب منطقة اليورو.
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االحتـــــماء ف ي� الـــــــــجوار
من ي ن
الجئ� تحت خيمة الحماية الدولية إىل فقراء ف ي� العراء
لورا عدوان -إياد الرياحي

ين
(المرصد-فلسط�)
مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية
مقدمة

تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل مجموعات
من املواطنني 1يف عدد من البلدان العربية الذين تحولوا
إىل مهجرين أو الجئني سواء نتيجة الرصاع الداخيل
والنزاعات املسلحة كام هو الحال يف العراق وسوريا أو
بفعل االستعامر الخارجي كام هو الحال يف فلسطني.
إحدى املشكالت املرافقة للجوء هي غياب الحامية
االجتامعية والتي تُبنى أساساً عىل فكرة املواطنة ،وبالتايل
انتقال املسؤولية فيام يتعلق بالعديد من االحتياجات،
خاصة يف مجاالت الصحة والتعليم واألمن ،إىل مؤسسات
اإلغاثة الدولية والبلد املستضيف ،وقد أصبح هذا ينطبق
عىل ماليني املواطنني يف العامل العريب .تحديدا ً بعد العام
 2006مع اشتداد الحرب يف العراق ،ومن ثم سنة 2011
مع اشتعال الساحة السورية ،بينام ال تزال مشكلة الالجئني
الفلسطينيني وغياب الدولة الحاضنة قضية قامئة منذ أكرث
من  60عاماً ،فتتغري ظروفهم تبعاً لألنظمة والقوانني التي
تحكم وجودهم يف كل بلد من البلدان املستضيفة.

الالجئني واملهجرين قرسياً داخل املنطقة العربية وتنوعت
أصولهم لتشمل الفلسطينيني والعراقيني والسودانيني
والصوماليني والسوريني والليبيني باإلضافة إىل الجئني
من دول أفريقية أخرى تشمل إثيوبيا وإريرتيا .ووفقاً
للمفوضية العليا لشؤون الالجئني ،يرتكز العدد األكرب من
الالجئني حالياً يف مرص واألردن ولبنان والعراق الذي بدوره
يعاين من تصدير عدد كبري من الالجئني والنازحني داخلياً.
والسؤال املطروح يف هذه الورقة البحثية هو :ما هي
الحامية االجتامعية املتوفرة يف دول الجوار لهؤالء الباحثني
عن ملجأ من األزمات والحروب املشتعلة يف بلدانهم؟

لإلجابة عىل السؤال ،سيعرض تقرير الدراسة وصفاً تحليلياً
مقارناً إلشكاليات الحامية االجتامعية يف عدد من حاالت
اللجوء تشمل :الالجئني السوريني يف لبنان ،والالجئني
العراقيني يف األردن ،والالجئني الفلسطينيني يف غزة 3.توفر
املقارنة مساحة لتناول املشكلة يف عدة سياقات مبا يقدم
احتامالت متعددة للتعرف عىل جوانبها ومحاولة اقرتاح
سياسات مالمئة للتعامل معها ،بعد أخذ سياق كل مشكلة
حسب تقرير صدر عن اللجنة االقتصادية واالجتامعية لجوء بعني االعتبار ،فكام يتضح من تجارب الحامية
لغريب آسيا (اإلسكوا) ،تعاين املنطقة العربية من أكرب السابقة ال ميكن تطوير حلول مبقاسات موحدة ملواجهة
مشاكل اللجوء والتهجري القرسي بني جميع مناطق إشكاليات اللجوء يف السياقات املختلفة.
العامل“ :فاملنطقة العربية التي تضم أقل من  5يف املائة ال بد من التنويه بداية إىل أن يف استخدامنا ملصطلح الحامية
من مجموع سكان العامل ،يتجاوز نصيبها  53يف املائة من االجتامعية يف سياق الدراسة منيز بني :الحامية االجتامعية
مجموع الالجئني” (اإلسكوا 2.)140 :2014 ،تزايدت أعداد كخدمات تقدمها الدولة املضيفة لالجئني بغية االستجابة
 -1تحاول الدراسة يف بعض املواضع الجمع بني صيغتي التذكري والتأنيث ،مع االعتذار حيث للمشاكل الحياتية اليومية التي يواجهها الالجئون من
مل تفعل.
 -2اإلسكوا ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا .)2014( .التكامل العريب :سبيالً لنهضة
إنسانية .بريوت :إسكوا-منشورات األمم املتحدة.

 -3مع العلم أنه يوجد خمسة ماليني الجىء والجئة من الفلسطينيني يتوزعون بني الضفة
الغربية وغزة واألردن ولبنان وسوريا ومناطق عديدة يف العامل.
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ناحية ،والحامية التي توفرها املواثيق والقوانني الدولية
ملن “يفوزون” بلقب اللجوء من ناحية ثانية .مع رضورة
التأكيد عىل أن الحامية املقدمة يف الحالتني ال تعالج
مسألة اللجوء التي هي أساساً مسألة سياسية ،وإمنا تندرج
يف سياق عالج األعراض التي تنتج عن املشكلة األساسية
سواء كانت ناجمة عن تدخل عسكري استعامري مبارش
أو نزاعات داخلية عىل السيادة والسيطرة قد تتخذ صبغة
طائفية وتغذيها يف معظم األحيان أطراف دولية وإقليمية،
مام يرتك أمام السكان الذين وجدوا أنفسهم فجأة يف ساحة
معركة مل يختار معظمهم القتال فيها خيارين :إما البقاء
تحت نريان الخطر املبارش ،أو طلب الحامية يف أمكنة
أكرث أمناً .ألغراض عملية ولضيق الحيز املتاح ،تركز الورقة
البحثية عىل مناقشة الخيار الثاين ،يف إطار السعي للبحث
عن آليات لتوسيع حيز الحامية املمنوحة حالياً لالجئني يف
املنطقة ،وليس للبحث عن حلول نهائية ملعاناة الالجئني،
حيث ال ميكن الحديث عن حلول شاملة ملعاناة الالجئني
مبعزل عن اإلطار األسايس السيايس للمشكلة السياسية التي
أنتجتهم ،تجنباً للورطة التي تؤدي إىل انتزاع اللجوء من
سياقه السيايس باختزاله إىل بعد وحيد هو البعد اإلغايث.
املقصود بالحامية يف سياق اللجوء والتهجري الداخيل
املساعدات القانونية واإلغاثية والحامية الدولية املنصوص
عليها ضمن املعاهدة الدولية الخاصة بالالجئني لعام
 ،1951وتشمل املساعدة عىل توفري املأوى والطعام،
والرعاية الصحية والتعليم ،وتوفري وثائق السفر وتزويد
الالجئني بها ،وتسهيل تطبيق الحلول الدامئة الطوعية
املتمثلة يف :العودة إىل الديار األصلية ،أو االندماج يف
املجتمعات املضيفة ،أو إعادة التوطني يف بلد ثالث.
وتتكفل بها عادة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني (UNHCRترد الحقاً باسم املفوضية) ،ويف حاالت
أخرى كالحالة الفلسطينية متت إحالة مسؤولية مساعدة
وإغاثة الالجئني الفلسطينيني إىل وكالة األمم املتحدة
لغوث وتشغيل الالجئني يف الرشق األدىن ( UNRWAترد
الحقاً باسم األونروا) يف ديسمرب /كانون ثاين  ،1949التي
ال تقرتح كاملفوضية حلوالً دامئة لالجئني الفلسطينيني عىل

اعتبار أن هذه الحلول هي من مسؤولية أطراف الرصاع،
وخالفاً ملعظم الالجئني الذين يلتمسون الحامية خوفاً من
اإلعادة القرسية للوطن ،فإن املشكلة الرئيسية التي تواجه
الالجئني الفلسطينيني هي إنكار دولة إرسائيل حقهم يف
التعويض والعودة لديارهم األصلية.
تشرتك الحاالت املدروسة هنا بأن الالجئني قد تعرضوا
لفقدان وخسارة كبريتني ،كجزء من وجود مجتمعي
وسيايس وليس إنساين-فردي فقط ،وال يزال أغلبهم
يعيشون يف ظروف سيئة يف ظل غياب الحامية برشوطها
األدىن .يف الحالة الفلسطينية تم اقتالع الجزء األكرب من
الفلسطينيني من الحيز االجتامعي واملكاين الذي كانوا
يعيشون فيه لتحل محلهم دولة تجمع يهود العامل يف
بقعة مكانية واحدة تحت مربر ديني-أيديولوجي يسمى
أرض امليعاد ،وال يزال الفلسطينيون منذ  ،1948وخاصة
الجئي غزة الذين يتناولهم هذا التقرير ،يتعرضون لعدوان
االحتالل اإلرسائييل املستمر يف تدمري حيز الحامية الضئيل
الذي وفرته األونروا كان آخرها ثالثة حروب عىل غزة يف
السنوات السبع األخرية  .2014 ،2012 ،2008ويف الحالة
العراقية ،بدأ اللجوء العراقي متأثرا ً مبامرسات النظام
السابق ،وتصاعدت موجات اللجوء نتيجة الحصار الشامل
األطول يف التاريخ الذي فرضته األمم املتحدة والدول
الغربية عىل العراق ملدة ثالثة عرش عاماً (،)1991-2003
لتبلغ موجات اللجوء العراقي الذروة بعد الغزو األمرييك
والربيطاين للبالد سنة  2003واحتالله وتدمري أركان
الدولة العراقية ومؤسساتها وتحويل العراق إىل ساحة
للقتل والتفجريات أجربت الكثري من سكانه إىل النزوح
عن بيوتهم خالل سنوات  2006-2008يف أكرب موجة
لجوء للخارج ضمت عراقيني من كل الديانات والطوائف
) 4.(Marfleet, 2007, Sasson: 2008ويف الحالة السورية،
بدأت اإلحتجاجات الشعبية سنة  2011لتجابه بقمع
سلطات النظام السوري ،ورسعان ما تصاعدت لتتحول إىل
Marfleet, Ph. (2007). ‘Iraq’s refugees: ‘exit’ from the state’. International -4
Journal of Contemporary Iraqi Studies (IJCIS). 1(3), 397-419. Sassoon, J.
(2009). The Iraqi refugees: the new crisis in the Middle East. London: I.B.
.Tauris

101

مواجهات عسكرية مسلحة بني قوات النظام ومجموعات
مسلحة تحت أسامء مختلفة مام حول البالد إىل ساحات
معارك مشتعلة دمرت الكثري من إمكانيات الحياة يف بلد
كان سابقاً يستقبل الكثري من الالجئني الفلسطينيني (أكرث
من نصف مليون) والعراقيني (وصل عددهم خالل سنوات
 2007و 2008إىل أكرث من مليون وسبعامئة ألف الجىء)،
ورسعان ما تراجعت خدمات الدولة وارتفعت أسعار املواد
الغذائية والوقود ،واستعرت املعارك لتدفع الكثري من
السوريني (والالجئني العراقيني والفلسطينيني يف سوريا) إىل
النزوح واللجوء إىل أماكن أكرث أمناً داخل البالد وخارجها.

وتحدد املفوضية الحامية ومسؤولية تقدميها كالتايل« :يف
أحيان كثرية أثناء رصاع أو حرب أهلية ،يفر أشخاص كثريون
من أوطانهم ،وىف أغلب األحيان ،إىل بلد آخر ،حيث يتم
تصنيفهم كالجئني .ونظرا ً ألنهم مل يعودوا يتمتعون بحامية
حكوماتهم ،فإن املجتمع الدويل يضطلع بهذا الدور .وتقع
عىل عاتق الحكومات املضيفة ،بصفة أساسية ،مسؤولية
حامية الالجئني .وتعترب البلدان الـ  139عىل نطاق العامل،
التي وقعت عىل اتفاقية  ،1951ملزمة بتنفيذ أحكامها.
وتحتفظ املفوضية بـ»التزام رقايب» عىل هذه العملية،
وتتدخل حسب االقتضاء لضامن منح الالجئني الصادقني
اللجوء وعدم إرغامهم عىل العودة إىل بلدان يخىش أن
تتعرض فيها حياتهم للخطر .وتلتمس الوكالة السبل
من أجل مساعدة الالجئني عىل بدء حياتهم مجددا ً ،إما
من خالل العودة الطوعية إىل أوطانهم أو ،إن مل يكن
ذلك ممكناً ،من خالل إعادة توطينهم يف دول مضيفة أو
بلدان «ثالثة» أخرى( 5.التشديد باألقواس « »xمن املصدر
وبالخط من الباحثني).

سيتم الرتكيز يف استعراض نوعية الحامية االجتامعية
املتوفرة لالجئني واشكاليات تقدميها ،عىل حاالت اللجوء
األخرية بأخذ حالة الالجئني السوريني يف لبنان والالجئني
العراقيني يف األردن كنموذج ،اعتامدا ً عىل مراجعة لدراسات
وتقارير متخصصة إضافة إىل معلومات أولية من مقابالت
مع الجئني عراقيني ومؤسسات تعمل معهم يف األردن ،مع
تقديم وصف مخترص لوضع الحامية لالجئني الفلسطينيني
يف غزة إثر العدوان اإلرسائييل املتكرر يف الحروب األخرية ونتيجة غياب إطار قانوين لحامية الالجئني يف البلدان
التي يتناولها التقرير (تحديدا ً لبنان واألردن) كونهام مل
عىل القطاع.
تصادقا عىل االتفاقية الدولية لعام  ،1951تعمل املفوضية
تقليص حيز الحامية لالجئني
مع حكومات البلدان املضيفة ملعالجة تدفق النازحني من
املقصود بحيز الحامية املمنوحة لالجىء حسب اتفاقية الدول املجاورة من منظور إنساين ،يقترص عىل تعاون غري
العام  1951الخاصة بوضع الالجئني وبروتوكولها الصادر رسمي يف تقديم الخدمات واملساعدات مبوجب مذكرة
سنة  ،1967توفري الحامية واملساعدة اإلغاثية لالجئني من غري ملزمة للجهات الحكومية ،مع غياب ضامنات قانونية
خالل تشارك املسؤوليات مع املجتمع الدويل مبا يفيض يف للحامية ،مام يعرض الالجئني إىل خطر االعتقال أو التهجري
النهاية إىل حل دائم ملشكلة اللجوء .وترتبط هذه الحامية القرسي .وال يسكن الالجئون يف الحالتني املدروستني هنا
بحصول الشخص عىل صفة اللجوء بحسب معايري يحددها يف مخيامت ترشف عليها املفوضية مبارشة ،وإمنا يتوزعون
التعريف التايل الذي تقدمه املفوضية لالجىء« :الالجئ بني سكان البلد؛ ما اصطلح عىل تسميته باللجوء الحرضي
هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته املعتادة .urban refugees ،ومع أن اللجوء الحرضي قد يبدو بأنه
بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب حل للمشاكل التي تنجم عن الطريقة املتبعة عادة يف
العنرص (العنرصية) ،أو الدين ،أو القومية ،أو االنتامء إىل حامية النازحني من خالل تجميعهم يف مخيامت ومراكز
طائفة اجتامعية معينة ،أو إىل رأي سيايس ،وال يستطيع إيواء تقدم الخدمات لالجئني بشكل مركزي من قبل
بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل /تستظل بحامية املفوضية ريثام يتم التوصل إىل حل دائم ،إال أنه (أي
ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد».
 -5من موقع املفوضية بالعربيةhttp://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27201. :
html

102

اللجوء الحرضي) ال يعني بالرضورة توسيع حيز الحامية
لالجئني ،خاصة مع انعدام آليات تضمن تقديم الخدمات
بشكل منتظم وتحمي الالجئني من التعرض ملضايقات
من املجتمع املضيف أو السلطات الرسمية .وبينام يوفر
الحيز الحرضي لبعض الالجئني أحياناً فرص العمل غري
الرسمي ،ال يوفر لهم حامية من التهديد املستمر نتيجة
عدم حيازتهم عىل أوراق إقامة أو تصاريح عمل قانونية
مام يعرضهم للمساءلة القانونية ،واإليقاف أو االعتقال من
قبل السلطات 6.وأحياناً قد يتحول األمر إىل عقاب جامعي
كإجراءات حظر التجول التي فرضتها بلديات لبنانية (مثل
بسكنتا ،وبنيه (عاليه) ،وبطشاي-مرداش ،وبرج حمود
7
وغريها) ملنع السوريني من الخروج من منازلهم ليالً.
وبينام يرفض لبنان (وكذلك األردن لكن بتشدد أقل)
التعامل مع السوريني والعراقيني كالجئني ألسباب سياسية
مختلفة ،وال يلتزمان باملعايري الدولية لتحديد الوضع
القانوين لهم كالجئني ،تستمر سلطات البلدين باستخدام
أعداد الالجئني وصورهم وقصصهم الستقطاب التمويل
الذي يذهب قسم كبري منه لدعم ميزانيات الدولة
ومرافقها ،خاصة أن البلدين يعانيان من أزمات اقتصادية
شبه دامئة .وقد ازدادت مساعي املانحني الدوليني لربط
املنح املقدمة لحامية الالجئني مع خطط التنمية يف البلد
املضيف أو ما يعرب عنه البنك الدويل بأنه منوذج تعاون
جديد بني املانحني «يربط بني املساعدة املبارشة لالجئني
وبني الجهود الرامية إىل تلبية احتياجات املجتمعات املحلية
واملؤسسات التي تستضيفهم ودعم قدراتها ،ليشكل حلقة
وصل بني املعونات اإلنسانية والتنمية» (البنك الدويل،
8
.)2013
Human Rights Watch (November, 2006). The Silent Treatment: Fleeing -6
.Iraq, Surviving in Jordan. Volume 18, No. 10(E). pp 30-41
 -7يف مقالة (صقر النور) التي نرشت يف مجلة جدلية االلكرتونية  25حزيران  2014يناقش
الباحث التناقض الواضح يف عنرصية االجراء املوجه ضد السوريني والذي اتخذ عىل خلفية
حادثة ميكن أن تحدث يف أية منطقة بالعاصمة املليئة بخطوط متاس مشحونة مع أنه يف
الوقت نفسه ال يغفل مراعاة مصالح أصحاب املحالت واملؤسسات التي تستفيد اقتصادياً من
تشغيل السوريني( .من موقع )www.jadaliyya.com
 -8وبناء عىل طلب من الحكومة اللبنانية ،قامت مجموعة البنك الدويل بإجراء تقييم
اقتصادي واجتامعي آلثار األزمة السورية عىل لبنان ،وذلك بالتعاون مع رشكاء آخرين يف
مجتمع التنمية ،وهم تحديدا وكاالت األمم املتحدة ،واالتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل.
ورصح البنك الدويل أنه مستعد للمساعدة عىل تعزيز القدرة عىل التحمل والتعايف لدى لبنان

ويف حني يساعد هذا الحل عىل امتصاص بعض التوتر الذي
ينشأ بني الالجئني وسكان املجتمعات املحلية املضيفة
خاصة الفقراء منهم نتيجة التنافس عىل املوارد املحلية
القليلة والخدمات الضعيفة أصالً .إال أن هناك خطورة ال
يتم اإلشارة إليها يف تقارير الجهات الدولية التي تنادي
بربط املساعدات اإلنسانية بالتنمية يف البلدان املضيفة
(مثل األمم املتحدة والوكاالت اإلمنائية ومؤسسات مثل
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل) ،وهي أن هذا
األسلوب ال يضمن تأمني الحامية الالزمة لالجئني كونه
يستهلك قسامً كبريا ً من األموال املخصصة ملساعدة
الالجئني عىل قطاعات تخدم املجتمعات املضيفة إضافة إىل
الرواتب واملصاريف اإلدارية للمنظامت التي يتم التعاقد
معها لتقديم الخدمات ،وكثريا ً ما يتم التغلب عىل هذه
املشكلة بعمل أنظمة تكمم الحاجة لدى الالجىء بحيث
ال تزيد عن حاجة الفئات األكرث فقرا ً يف املجتمعات املحلية
املضيفة .وهذا يرتك الكثري من الالجئني الذين قد يبدون يف
البداية أقل فقرا ً (من فقراء البلد املضيف) عرضة لإلفقار
مع مرور الوقت ،كام يف حالة الالجئني العراقيني يف األردن
التي ترد الحقاً.
وعىل الرغم من أن صندوق النقد الدويل يقرتح توسيع
شبكات الحامية االجتامعية كوسيلة للتعويض عن اآلثار
السلبية الناجمة عن توصياته برفع الدعم عن الفقراء .إال
أنه ال يأخذ بعني االعتبار الحالة القامئة لربامج الحامية
االجتامعية يف الدول العربية ،وهي ضعيفة أصالً ،ويف
الغالب معدومة وبالتايل تعجز عن إسناد الفقراء ملواجهة
رفع األسعار .ويف كثري من الحاالت ،يشكل الفساد وغياب
آليات الشفافية عراقيل إضافية أمام توزيع خدمات الرعاية
االجتامعية 9.والسؤال املطروح هنا ،ما هي اآلليات التي
ستضمن توسيع الحيز الضيق للحامية االجتامعية يف هذه
الدول بحيث تضمن توفري حامية إضافية لالجئني فيها؟
من خالل دعم التنمية التي ميكن أن تكون مكمال لألعامل اإلنسانية الفورية .منhttp://:
www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2013/09/24/lebanon-bears-the-bruntof-the-economic-and-social-spillovers-of-the-syrian-conflict
ANND (Arab NGO Network for Development) and ECESR (Egyptian -9
Centre for Economic and Social Rights), (2014).‘Arab Uprisings and Social
.’Justice
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األقلمة وربط املساعدات اإلنسانية لالجئني بالتنمية يف
املجتمعات املضيفة

ضمن خطة األقلمة ،ال يتم الرتكيز عىل ما ميكن أن يضيفه
هؤالء الالجئني يف الدورة االقتصادية بشكل عام يف البلدان
املستضيفة ،مبا أن التجاذبات السياسية الناشئة عن املوقف
السيايس واصطفافات القوى السياسية املتصارعة متنع وضع
خطة أو تصور حكومي الستيعاب الالجئني والتخفيف من
معاناتهم .وبالعادة فان خطاب األقلمة الذي يروج له ال يوفر
الدعم املايل الكايف للبلد املضيف ،عىل سبيل املثال فإن حجم
املساعدات التي يطلبها لبنان ق ّدرها مؤمتر أصدقاء لبنان
مبليارين و 200مليون دوالر وهي مخصصة لدعم االقتصاد
اللبناين وهذا املبلغ كان من املفروض أن يتلقاه لبنان قبل
نهاية  2014لكنه مل يصل .ويتوقع أن يعيد لبنان عرب ورقة
مشرتكة مع األردن يف مؤمتر برلني املطالبة بتوفري الدعم املايل
لالقتصاد املحيل والذي بدأ يُنتج رصاعات بني مهمشني وفقراء
البلد واملسحوقني من الالجئني) .أنظر/ي إىل مقال جريدة
الدستور األردنية بعنوان ورقة أردنية لبنانية يف مؤمتر برلني
بشأن اللجوء السوري نرشت يف  25أكتوبر .)2014

تتصاعد الخطابات الدولية اليجاد وسائل للتعامل مع
مشكلة اللجوء داخل اإلقليم أو ما يصطلح عىل تسميته
يف برامج عمل املؤسسات الدولية باسم خطة االستجابة
اإلقليمية أو األقلمة).Regional Response Plan (RRP
وينعكس خطاب األقلمة أيضاً يف توجهات األمم املتحدة
لحشد التمويل الالزم للتعامل مع أزمة الالجئني يف املنطقة،
حيث قدمت األمم املتحدة خالل العام  2013مناشدة
إنسانية بقيمة  4.4بليون دوالر ،ويعترب هذا املبلغ األعىل
يف تاريخ مناشدات املنظمة .وكانت الخطة أن يوزع 1.4
بليون دوالر لعمليات االستجابة داخل سوريا و 3بليون
10
دوالر ملا يسمى بخطة االستجابة اإلقليمية .RRP
ال ينطلق التوجه الدويل ألقلمة التعامل مع الالجئني من
الهواجس األمنية واملخاوف من ترسب االرهاب التي ترد
يف تربيرات الدول األوروبية وأمريكا الرافضة الستقبال
الالجئني فقط 11،وإمنا يوجد بعد آخر مهم يف نوعية الحامية
املقدمة وهو العبء املادي ،عىل اعتبار أن استضافة العدد
األكرب من الالجئني يف البلدان املجاورة بشكل مؤقت أقل
تكلفة من التوطني الدائم يف بالد االستقبال .عىل سبيل
املثال يشري تقرير للمفوضية بأنه “خالل سنة ،2003
أنفقت بريطانيا أكرث من  1.5بليون دوالر ملساعدة
 93.000طالب لجوء ،يف الوقت الذي بلغت فيه امليزانية
الكلية التي قدمتها املفوضية تلك السنة إلغاثة أكرث من
 20مليون من الالجئني خارج وداخل بلدانهم  1.07بليون
دوالر ،وكانت مساهمة بريطانيا فيها ال تتعدى مبلغ 47
12
مليون دوالر”).(UNHCR, 2003: 30-33
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45112#.VA7cOPmSz00 -10
 -11ينتقد  Leendersظاهرة تضخيم الخطر األمني للجوء وما يرتتب عليه من إهامل
لالجئني العراقيني فيام يتعلق باستثنائهم من حيز الحامية .أنظر/ي Leenders, 2009.
Refugee Warriors or War Refugees?Iraqi Refugees’ Predicament in Syria,
.Jordan and Lebanon’.Mediterranean Politics. 14 (3): 343-363
UNHCR, “UNHCR Global Report 2003,” pp. 30, 33, www.unhcr.org/ -12
.)publ/PUBL/40c6d74f0.pdf (last visited March 1, 2008

ومن الجدير بالذكر أن دول الجوار التي تستضيف العدد
األكرب من الالجئني ليست غنية باملوارد وتعاين أساساً من
ضعف يف الحامية االجتامعية املقدمة ملواطنيها ،حيث
يعاين لبنان ومرص واألردن من ارتفاع معدالت البطالة ،كام
أن األردن يصنف يف املرتبة الرابعة من بني الدول التي تعاين
من نقص املياه ،إضافة إىل غياب االستقرار السيايس يف لبنان
ومرص .وتعتمد هذه البالد أساساً عىل املنح واملساعدات
الخارجية والقروض ،ومع تدفق الالجئني تظهر مشكلة
جديدة تتجىل يف التوفيق بني الخدمات املقدمة للسكان
والفئات املهمشة منهم والخدمات املقدمة لالجئني.
ومن أجل تشجيع دول اإلقليم وتحفيزها عىل استضافة
الالجئني ،نجد مؤخرا ً أن خطاب املؤسسات الدولية تطور
باتجاه ربط املنح املقدمة للجوء بتطوير مشاريع التنمية
يف البلد ،كام يف تقارير البنك الدويل التي أرشنا إليها سابقاً
والتي باتت تشجع عىل إيجاد أماكن عمل مؤقتة بأجور
زهيدة الستيعاب الفقراء يف تلك البالد والالجئني ومنع
القالقل .يورد تقرير للصليب األحمر بأن عىل املانحني
أن يكونوا أكرث تأثريا ً لضامن استغالل التمويل بطرق
اسرتاتيجية فعالة وأكرث نجاعة“ :من الرضوري تشجيع
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الحوار والتخطيط املشرتك بني املانحني يف مجال التنمية
واملؤسسات اإلنسانية .يف هذا السياق ،يرحب الصليب
األحمر الدويل بجهود الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 USAIDللعمل مع منظامت املساعدة اإلنسانية للبحث
عن طرق يتم من خاللها توجيه دوالرات التنمية إىل
املجاالت التي تتأثر أكرث بتدفق الالجئني .وتعمل حكومة
الواليات املتحدة األمريكية مع مانحني آخرين للتأسيس
لقنوات حوار مع البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
حول الطرق األمثل ملساعدة لبنان يف التعامل مع تدفق
الالجئني إىل أراضيه .وعىل الدول األخرى أن تسري باالتجاه
نفسه ،وتوجه دوالرات التنمية إىل القطاعات التي تتأثر
بشكل أكرب نتيجة تدفق الالجئني السوريني ،وأن تعمل
عىل تحسني البنية التحتية التي ستخدم كال من املواطنني
13
اللبنانيني والالجئني السوريني»).(IRC, 2013
مبادرات عربية ملواجهة اللجوءتتلخص االستجابة العربية للجوء بعقد عدد من اللقاءات
اإلقليمية تحت مظلة جامعة الدول العربية بحضور خرباء
ومختصني قانونيني عرب أسفرت عن تبني وثيقتني رئيستني
فيام يخص الالجئني يف أوائل التسعينات وهي :إعالن
القاهرة حول حامية الالجئني والنازحني يف العامل العريب
بتاريخ نوفمرب  ،1992واالتفاقية العربية لتنظيم أوضاع
الالجئني لعام  .1994ميكن االطالع عىل موادها بالتفصيل
وعىل تحفظات بعض الدول املشاركة عليها أو عىل بعض
بنودها عىل موقع جامعة الدول العربية املشار إليه يف
الهوامش ،وسنكتفي هنا بذكر املواد التي تحدد الحامية
14
املقدمة لالجئني.
تستند اتفاقية  1994عىل ميثاق الحامية الدولية لالجئني
 1951وبرتوكوله يف تعريفها لالجئ ،مع توسيع التعريف
ليشمل حاالت اللجوء الناجمة عن االحتالل والعدوان
األجنبي والكوارث الطبيعية .تورد املادة  ،14إمكانيات
http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/Lebanon%20 -13
Policy%20Paper,%20Final%20-%20June%202013.pdf
 -14ميكن االطالع عىل الوثيقتني من املوقع االلكرتوينhttp://www.lasportal.org/wps/ :
_wcm/connect/LAS/las/las_ar_aln/arab_legal_network_agreements/?WCM
Page.ResetAll=TRUE

التعاون يف تقديم الحامية لالجئني بني الدول املوقعة،
إال أنها ال توضح نوع الحامية التي يتوجب عىل الدول
األطراف تقدميها لالجئ فيام عدا حق اللجوء عىل أرضها
وعدم الرتحيل القرسي إال ألسباب تتعلق باألمن الوطني
والنظام العام ،ومنح الالجئني بطاقات تعريف ووثائق
سفر مطابقة للمعايري الدولية الخاصة بوضع الالجئني،
بينام تحدد معاملة الالجئني بأن ال تكون «دون معاملة
األجانب املقيمني عىل إقليمها» .وبهذا تظهر اشكالية
كبرية يف االتفاقية التي ال تراعي حاجات الحامية الخاصة
لالجئني (حني تساويهم باألجانب) ،حيث أن ظروف اللجوء
غالباً ال تسمح لهم بالتنافس مع األجانب بالنسبة للعمل
والخدمات الصحية والتعليمية .ومل تطور هذه األدوات
اإلقليمية العربية آليات أو مؤسسات تتابع التنسيق بني
الدول لتقديم خدمات الحامية امللحة لالجئني .ومع أنها
حددت أن اتفاقية األمم املتحدة  1951وبروتوكولها 1967
تشكالن الوثيقتني العامليتني األساسيتني إلقرار الوضع
القانوين لالجئني ،إال أن معظم الدول العربية مل تصادق
عىل الوثيقة الدولية لحامية الالجئني أو بروتوكولها إىل
اليوم ،باستثناء مرص التي صادقت مع تحفظات.
واقع الحامية املتوفرة لالجئني يف مناذج الدراسة
يكرر كالَ من لبنان واألردن اللذان تعرضا يف املايض ملوجات
لجوء من الفلسطينيني أنهام ليسا بلد لجوء ،ويستخدمان
بدالً من مصطلح الالجئني السوريني والعراقيني مصطلحات
مثل اإلخوان العرب والضيوف أو األجانب ،ويف الحالة
اللبنانية يشيع مصطلح النازحني لإلشارة إىل السوريني
فيام يتعلق باملعامالت اليومية الخاصة باإلقامة والفرص
التشغيلية لالجئني العراقيني والسوريني .ومن جهة أخرى،
نجد أن العراقيني والسوريني يظهرون كالجئني يف التغطية
اإلعالمية والتقارير التي تصدرها جهات رسمية يف البلدين
رغبة من السلطات بالحصول عىل الدعم والتمويل إلعانتهم
يف مواجهة األزمات االقتصادية املتوارثة واملوجودة أصالً يف
البالد ،والتي تزداد بازدياد تدفق الالجئني .وهذا ينسجم
مع توجهات البنك الدويل والجهات املانحة األخرى لربط
املساعدات اإلنسانية لالجئني بالتنمية يف البالد املضيفة.
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ونتيجة لغياب أية أدوات قانونية دولية أو محلية
تعمل عىل حامية الالجئني وتنظم عمليات توزيع الدعم
واملساعدات لالجئني من الجهات املانحة ،وقعت كالً من
األردن ولبنان مذكرة تفاهم مع املفوضية ،لتكون مبثابة
األرضية لتقديم الخدمات لالجئني عرب املفوضية .وتختلف ال ينعكس البعد املؤقت والطارىء للحامية عىل اجراءات
املذكرتان يف مضمون البنود ،ولكنهام تتفقان يف التشديد اإلقامة والعمل فقط ،بل يؤثر عىل حصول الالجئني عىل
عىل البعد الطارىء واملؤقت إلجراءات الحامية.
املساعدات اإلنسانية التي تشمل املساعدات الغذائية
أوالً :الالجئون العراقيون يف األردن -إشكالية احتياجات واملساعدات النقدية أو ما يسمى ،cash assistance
واملساعدات الصحية ...إلخ .خالل بحث ميداين تم اجراؤه
الحامية
يستضيف األردن الجئني فلسطينيني وعراقيني وسوريني .يف األردن خالل سنوات  16،2010-2011تبني أن قبول
ويستفيد الالجئون الفلسطينيون من خدمات األنروا ،الالجئ العراقي يف حيز الحامية االنسانية ال يتم تلقائياً،
إضافة إىل أن عدد كبري منهم حصل عىل الجنسية األردنية وإمنا يتطلب الدخول يف عملية قياس للحاجة profiling
التي منحتهم الحقوق املدنية .ووقعت الحكومة األردنية لتحديد مدى استحقاقه للمساعدة الطارئة والحامية
عىل مذكرة تفاهم مع املفوضية سنة  ،1998تضع األسس املؤقتة ،وبذلك تم استثناء عدد غري قليل ممن كانوا
للتعاون يف تقديم الحامية واملساعدات لالجئني وطالبي يحتاجون املساعدات نظرا ً لعدم توفر”الكمية املطلوبة
اللجوء (غري الفلسطينيني) .ومنذ  2007أو ما يسمى بأزمة من الحاجة”  vulnerabilityحسب معايري قياس الحاجة
الالجئني العراقيني يف األردن ،عززت املفوضية رشاكتها مع التي وضعتها الجهات اإلغاثية مبساعدة األكرث فقرا ً من
الحكومة عرب وزارة التخطيط والتعاون الدويل .ويشمل العراقيني .مام اضطر بعض األرس التي كانت تعتمد يف
التنسيق مع أكرث من خمسني منظمة غري حكومية دولية البداية عىل املدخرات التي جمعتها من بيع أمالكها يف
ومحلية ومنظامت لألمم املتحدة لتقديم الخدمات الالزمة العراق إىل بيع أثاث منزلها املستأجر يف عامن لتغطية
تكاليف معيشتها.
لالجئني.
البلد دون ترصيح إقامة مدته عادة سنة واحدة .ويلجأ
بعض الالجئني لرشاء تصاريح إقامة تحت بند االستثامر
تسمح لهم بالعمل والسفر .يف حني يعمل معظم الالجئني
15
العراقيني (والسوريني) يف األردن بشكل غري قانوين.

تنطلق مذكرة األردن من التعريف الدويل لالجئني
(املادة األوىل) وتورد آليات التنسيق مع املفوضية لتأمني
خدمات الحامية الخاصة بالتقايض والعمل واملساعدات
املالية للمسكن والغذاء والعالج .باملقابل تحدد املذكرة
بوضوح أن األردن يقدم الحامية املحددة مبواد املذكرة
عىل أساس مؤقت مدته ستة شهور ،وأن مسؤولية التوصل
إىل حل دائم يقع عىل عاتق املفوضية (املادة الخامسة).
أي أنه ،ومبوجب املذكرة ،يُسمح لالجئني املسجلني يف
املفوضية بالبقاء يف األردن ملدة ستة شهور بعد االعرتاف
بهم كالجئني يتوجب خاللها أن تقوم املفوضية بإيجاد
حل دائم لهم .ويف حال انتهت اإلقامة املمنوحة لالجىء
يتم معاملته معاملة األجنبي الذي ال يحق له البقاء يف

وتكمن املشكلة هنا يف آلية قياس الحاجة وتكميمها
والتي تعتمد عىل “وضوح الحاجة وجالئها” ،وال تأخذ
بعني االعتبار وضع الالجئني العراقيني .ومن الجدير
بالذكر أن الكثري من العراقيني الذين لجأوا إىل األردن بعد
 2006ينتمون أصالً إىل ما كان يشكل الطبقة الوسطى
التي تضم موظفي الدولة إضافة إىل األطباء واألكادمييني.
وبحسب مسح ملنظمة فافو الرنويجية  60%“ :2007من
العراقيني (نساء ورجال) الذين لجأوا لألردن خالل سنتي
 2006-2007والذين تزيد أعامرهم عن  16عاماً يحملون
 -15تنرش وزارة العمل األردنية قامئة باملهن واألعامل التي ال يسمح مبزاولتها إال للمواطن
األردين.
معظم البيانات الخاصة بهذا القسم "الالجئون العراقيون يف األردن" ،جمعت
16
خالل عمل الباحثة لورا عدوان مع الالجئني العراقيني يف األردن لغرض بحث أكادميي لنيل
درجة الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا االجتامعية من جامعة بريغني يف الرنويج.
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شهادات جامعية” 17.إال أن هذا الرأس-مال البرشي بقي الكلية إثر طردها من قاعة االمتحان نتيجة تأخرها عن
غري مستغل (إال يف حاالت قليلة كأساتذة الجامعات سداد القسط الدرايس.
واألطباء يف بعض التخصصات) نظرا ً للقيود املفروضة عىل ومع ذلك سؤال موظف املفوضية الوارد يف الفقرة السابقة
عمل الالجئني يف األردن ،وتعتمد  75%من األرس عىل مهم ،ليس ألنه يجيب عن أسئلة الكثري من األرس العراقية
التحويالت التي تصلهم من أقارب يف الخارج ،و 42%من التي يتم إيقاف معونتها املادية ألسباب مختلفة ،ولكن
هذه التحويالت تصل من العراق ،ويف معظم األحوال من ألنه يدفعنا إىل التفكري يف تعريف الالجىء وحقوقه
فرد من األرسة اختار البقاء للعمل يف العراق رغم املخاطرة واملسؤوليات املرتتبة عىل املنظامت الدولية لحاميته .مل
والتهديد .ومع طول فرتة اللجوء ،نفذت معظم املدخرات يعامل العراقيون الذين أجربوا عىل مغادرة بيوتهم نتيجة
وتراجعت مصادر التحويالت وبدأت 18الكثري من األرس تعاين الغزو األمرييك الربيطاين للعراق سنة  2003كالجئني إال
من الفقر (.)De Bel-Air, 2009: 6
بعد  2007حني أعلنت املفوضية “منح صفة الالجىء

يف سؤال وجهناه إىل مسؤول يف املفوضية عن إحدى
الحاالت التي تم فيها إيقاف املساعدة املالية الطارئة
 emergency cash assistanceعن أرسة عراقية نظرا ً ألن
تقييم الباحث لوضعها أشار إىل أن األرسة ليست فقرية
بالشكل الكايف الذي يؤهلها للحصول عىل املساعدة ،وكان
السبب أن لديهم ابنة تدرس يف كلية جامعية متوسطة.
جاء جواب مسؤول املفوضية“ :من الطبيعي أن نوقف
املساعدات عن هذه األرسة ،هل تعرفني كم عدد املواطنني
األردنيني الذين ال ميكنهم إرسال بناتهم وأبنائهم إىل
الجامعة؟ هل تريديني أن أعطيها املال لرتسل ابنتها إىل
19
الكلية ،بينام ال يجد الجىء آخر املال لرشاء الطعام؟”
يف حالة هذه األرسة التي تعرفت عليها الباحثة عن قرب
مل يجد األب وهو يحمل درجة املاجستري يف القانون عمالً
يف األردن ،وكانت األم تقوم بأعامل مختلفة لتأمني قوت
األرسة بعد أن استنفذت مدخراتها التي جمعتها من بيع
أمالك األرسة يف العراق ،ومتكنت ابنتهم (بعد أن انتظرت
عامني لاللتحاق بالجامعة) من التسجيل يف كلية جامعية
متوسطة ألن تكاليفها أقل ،وذلك مبساعدة مالية بسيطة
من قريب للعائلة يعيش يف أوروبا .وقد ازداد حال األرسة
سوءا ً مع إيقاف املساعدة املالية ،وتأخر تخرج ابنتهم من
Fafo/ DoS/ UNFPA. (2007). Iraqis in Jordan: Their Number and -17
.Characteristics. Amman
De Bel-Air, F. (2009). ‘Iraqis in Jordan since 2003: What Socio-Political -18
Stakes?’.CARIM Research Reports 2009/10. European University Institute:
.Robert Schuman Centre for Advanced Studies
 -19من مقابلة مع مسؤول مشاريع يف املفوضية أجريت بتارخ  23شباط-فرباير .2011

لكل الرعايا العراقيني القادمني من وسط وجنوب العراق
ممن سعوا للحصول عىل اللجوء يف األردن وسوريا ومرص
وتركيا ولبنان” .إال أن هذا ال يلزم الدول التي ليست طرفاً
يف اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئني .وقد أسفر هذا
الوضع عن ازدياد معاناة العراقيني التي تتبعت منظمة
هيومن رايتس واتش جزءا ً منها يف تقرير طويل أسمته
The Silent Treatmentأو “االستجابة الصامتة” 20.ويف
سنوات  2010-2011حني ُجمعت املواد التي نوردها يف
هذه الدراسة ،كانت االستجابة بالنسبة للجوء العراقي
ال تزال صامتة يف الغالب إال فيام يتعلق باملساعدات يف
مجاالت الصحة والتعليم .وبغياب الخطط لتقديم برامج
مساعدات مالئم ،تم استثناء الكثري من العراقيني من
حيز الحامية وتركوا وحدهم ليحاولوا تدبري ما أمكن من
املساعدات باللجوء إىل األقارب وطرق أبواب املساعدات
حيث وجدت والتحايل أحياناً أخرى.

تربر املفوضية واملؤسسات الرشيكة العاملة معها آليات
قياس وتكميم الحاجات لحرصها عىل أن ال يُساء استخدام
برنامج املساعدات ،وهذا قد يحصل أحياناً ،كام يدور يف
أحاديث الالجئني وموظفي اإلغاثة“ :هناك حاالت يقوم
فيها عراقيون “أثرياء” باستئجار شقة غري صالحة للسكن
يف أحد األحياء الفقرية يف ما يدعى بـ عامن الشعبية
 -20تشري العديد من الدراسات والتقارير إىل الصمت واإلهامل وغياب املساعدات اإلنسانية
لالجئني العراقيني مقارنة بحاالت أخرى من اللجوء الناجم عن الحروب .أنظر/ي مثالً إىل:
(;Chatelard 2003, 2008, 2009; Harper, 2008; Human Rights Watch, 2006
)Leenders, 2009; Peteet, 2007, 2010
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ويقومون بتأثيثها بعفش رخيص ويلبسون كالشحاذين
يك يفوزوا بالحصول عىل املساعدة املادية الطارئة أو ما
يسميه الالجئون “الراتب” .مع العلم أن عدد الالجئني
العراقيني الذين كانوا يتلقون املساعدات املادية مل يتجاوز
 5000الجىء والجئة (وفقاً ملقابلة أجريت مع املفوضية
يف شهر أيار-مايو  .)2011وتبلغ قيمة املساعدة املادية
الطارئة يف الشهر  70دينار أردين للشخص ( 99دوالر
أمرييك)؛ أو  180دينار أردين ( )$ 254لعائلة مكونة من
ثالثة أفراد ،وال تتجاوز  260دينار أردين ( )$ 367للعائلة
التي يزيد عدد أفرادها عن الثالثة .أي أن نسبة من
يتلقون املساعدة املادية الطارئة صغرية مقارنة بالعدد
املعلن لالجئني العراقيني حينها يف األردن (500000
الجىء والجئة) ،وهي أقل من نسبة الالجئني املسجلني
يف املفوضية والبالغ عددهم  21857عراقي سنة 2010
حسب بيانات املفوضية.

عملياً ،استخدام هذه املعايري الختيار املشمولني يف
حيز الحامية من العراقيني ،يعني أن عليهم بذل جهود
مضاعفة الثبات حاجتهم للمساعدة مبا ينطوي يف كثري
من األحيان عىل مزيد من اإلفقار؛ فحاجة الالجئني يجب
تقليصها لتصبح مساوية لحاجات الفئات األكرث فقرا ً من
األردنيني (املجتمع املضيف) .يربز يف هذه الحالة بوضوح
التناقض الناجم عن ربط عملية املساعدة اإلنسانية
لالجئني بتحقيق التنمية يف البلد املضيف؛ وتعكس تجارب
الالجئني أن النتيجة املتحققة من املساواة والعدالة يف
توزيع الدعم حسب هذه املعايري هي تحقيق مساواة يف
الفقر بني الالجئني والفئات األكرث فقرا ً يف املجتمع املضيف.
اآلثار املرتتبة عىل البعد املؤقت للحامية :تربر الحكومة
األردنية البعد الطارىء للحامية بسبب انعدام القدرة
والنية لديها الستيعاب املزيد من الالجئني يف األردن.
وجاءت استجابة املفوضية واملانحني اآلخرين لرتتب تنفيذ
برامج املساعدات الطارئة عرب مؤسسات أردنية حكومية
وغري حكومية عىل أساس التعاقد مبشاريع ،بحيث ترشف
املفوضية عىل تنسيق الخدمات املقدمة لالجئني عىل أساس
“كمية الحاجة” .وهذا يعني أن جزء كبري من امليزانية
املخصصة لحامية العراقيني يُرصف لتغطية النفقات
اإلدارية واللوجستية للمنظامت الرشيكة للمفوضية
ومؤسسات الحكومة األردنية بدالً من استغاللها لتوسيع
حيز الحامية للعراقيني .يف هذا السياق تنتقد Chatelard
األجندة اإلنسانية املحدودة يف التعامل مع أزمة الالجئني
العراقيني املستمرة والتي كام تصفها لها امتدادات زمنية
يف املايض يف عدة دول يف العامل« :األجندة اإلنسانية تخدم
مصالح الحكومة األردنية أكرث مام تخدم مصالح العراقيني
يتبق لديهم من الخيارات سوى البحث عن األمان
الذين مل َ
22
واملستقبل خارج بلدهم».

من أجل الدخول إىل حيز الحامية ،يجب أن يعيد
العراقيون انتاج حاجاتهم ضمن املعايري التي تتبعها
منظامت الحامية لقياس حاجات الالجئني االنسانية ،وهي
تقاس عادة باملقاربة مع “حاجات األفراد األكرث فقرا ً يف
املجتمع املضيف” كام عربت عنها الباحثة Harrell-Bond
املختصة بدراسات الالجئني“ :يتم توزيع املساعدات بشكل
متساوي بحيث تضمن أن نصيب الفرد من املساعدة لن
يبلغ من الكرم درجة تجعل الالجئني يبدون بوضع أفضل
من وضع أفراد املجتمع املضيف” 21.وقد بررت الباحثة
أسباب لجوء الجهات املانحة يف الدول املضيفة إىل هذا
املعيار من خالل حاالت الالجئني التي درستها يف أفريقيا
يف الثامنينات؛ بأن الهدف هو منع الالجئني الجدد من
االستقرار يف البلد املضيف ،والحيلولة دون تشجيع الجئني
جدد لالنجذاب لعبور الحدود .وال تزال هذه املربرات
موجودة لدى الدول التي تخىش تدفق املزيد من الالجئني باإلضافة إىل محدودية املساعدات ،فإن البعد الطارىء
إليها ،مثل حالة الدول العربية عموماً .لكن كيف تؤثر يف تقدميها له آثار سلبية عىل العراقيني وعىل املنظامت
اجراءات قياس الحاجة عىل أوضاع لالجئني املستهدفني اإلنسانية وموظفيها .يأيت التمويل املخصص لتغطية
بعمليات الحامية؟
Harrell-Bond, B. E. (1986). Imposing Aid: Emergency Assistance to -21
Refugees. Oxford: Oxford University Press. Page 19

Chatelard, G. (2008). ‘Constructing and deconstructing ‘the Iraq refugee -22
crisis’’: paper presented at the conference of the International Association of
.Contemporary Iraqi Studies, SOAS, London, 16-17 July 2008
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الحاجات امللحة لالجئني بصيغة مشاريع مؤقتة ،كام ثانياً :الالجئون السوريون يف لبنان–تزايد يف العدد وتضييق
ذكرت منسقة مشاريع يف احدى املنظامت التي تعمل يف حيز الحامية
يف مجاالت تقديم الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة :يستضيف لبنان باإلضافة إىل املوجات األخرية من السوريني
«هناك نسبة مرتفعة لذوي االحتياجات الخاصة بني والعراقيني الجئني فلسطينيني .وهو مل يصادق عىل الوثيقة
العراقيني .واملشكلة أن املفوضية تعمل بناء عىل خطط الخاصة بحامية الالجئني لسنة  .1951وبحسب وثيقة
طوارىء بينام تحتاج بعض الخدمات لالستمرارية ،مثل التفاهم بني لبنان واملفوضية فإن لبنان ليس بلد لجوء
العالج الطبيعي والتعليم الخاص ،فهي ليست خدمات وبالتايل الحل الوحيد املقبول بالنسبة لالجئني املعرتف بهم
تقدم مرة واحدة وتنتهي حاجة املستفيد منها؛ كأن تقدم دولياً من قبل مؤسسات كاألونروا واملفوضية هو إعادة
كريس متحرك لشخص عاجز ،يجب أن نستمر يف تقديم التوطني يف بلد ثالث .ونظرا ً لغياب إطار الحامية القانونية
الخدمات ملن يحتاجونها».
ولتجنب الرتحيل والتقليل من االعتقاالت ،تم التعامل مع
وتزداد األمور صعوبة حني تتعلق املساعدة باألشخاص
الذين يعانون من أمراض مزمنة كحالة امرأة عراقية يف
العقد الرابع من عمرها دعيت للمشاركة يف دورة ممولة
من منظمة عاملية تهتم بقضايا الصحة حول «الكشف
املبكر ألمراض الرسطان» ،ويف نهاية الدورة حصلت كل
مشاركة عىل منحة لتغطية فحص رسطان الثدي باألشعة
املاموغرام .ذكرت املرأة أنها مل تهتم ألمر الكشف ألنها مل
تشعر بأعراض غري طبيعية ولكنها فوجئت بنتيجة الفحص
التي أظهرت وجود أورام وأبلغها املركز برضورة اجراء
عملية رسيعة لفحص طبيعة الورم واستئصاله .اتصلت
املرأة بالباحثة االجتامعية التي دعتها للدورة التدريبية
طالبة منها املساعدة ،لكن الباحثة أجابتها بأن املرشوع
مصمم لتغطية تكاليف فحص املاموغرام وأن العالج ليس
جزءا ً من أهداف املرشوع ونصحتها باالتصال بجهات أخرى
ميكن أن تدعمها .من الصعب نسيان الرصخة الغاضبة
للمرأة« :إذا كانوا ال ميلكون تكلفة العالج ،ملاذا يخدعوننا
بفحص ماموغرام مجاين؟ حيايت مل تكن سهلة أبدا ً قبل
حضوري لتلك الدورة ،ولكنها تحولت اليوم إىل جحيم؟»

يف السنوات التالية ،تناقص التمويل املخصص للعراقيني مع
بروز أزمات لجوء جديدة ،واضطرت العديد من املنظامت
اليقاف خدماتها للعراقيني أو تقليصها.

الالجئني (من غري الفلسطينيني) 23إىل لبنان عرب مذكرات
التفاهم بني الحكومة اللبنانية واملفوضية .ومبوجب
القانون يقبل األمن العام بقاء السوريني الداخلني إىل لبنان
عرب الحدود القانونية بإقامة أولية مدتها  6شهور ،قابلة
للتجديد لفرتة  6شهور إضافية ،ولكن ليس كالجئني وإمنا
بانتظار عودتهم إىل سوريا أو إعادة توطينهم إىل بلد ثالث:
ويعد الخيار األخري غري متوفر إال بالنسبة لعدد قليل من
مقدمي الطلبات السوريني وبرشوط خاصة بكل بلد يوفر
اللجوء ألعداد محددة من الالجئني مثل أملانيا والسويد
والرنويج 24.وتشكل مسألة تجديد أوراق اإلقامة مشكلة
أخرى ،إذ بعد انقضاء اإلقامة األولية والتجديد األول
املجاين لتصاريح الدخول لستة شهور ،يتوجب عىل كل فرد
من أفراد األرسة أن يجدد أوراقه لدى األمن العام مقابل
رسوم تجديد قدرها  200دوالر ،أو الخروج ثم الدخول
من جديد إىل لبنان ،ويندر أن تتوفر هذه الرسوم لغالبية
األرس السورية الفقرية ،كام أن األرس الخائفة من الخروج
والعودة عرب الحدود لتجديد أوراقها مجاناً ،تجد نفسها
بوضع حرج وترتاكم رسوم التجديد بحيث أصبحت الكثري
من األرس تحتاج إىل مساعدة مالية ضخمة لتجديد أوراق

 -23هناك صعوبات متزايدة يف دخول الالجئني الفلسطينيني القادمني من سوريا إىل لبنان،
ويف الفرتة األخرية مل يعد يسمح بالدخول إال ملن يربزون دليالً عىل قيامهم برتتيبات سفرهم
عرب لبنان عىل اعتبار أن لبنان نقطة ترانزيت فقط ،ومن مقابلة غري رسمية يف شهر أبريل
 2014مع أرسة من أصل فلسطيني عربت الحدود السورية للبنان للسفر إىل أملانيا ،ذكرت
أنه حسب اإلجراءات ال ميكنهم عبور الحدود السورية إىل لبنان إال حني يتبقى مثانية ساعات
ملوعد مغادرة رحلتهم لألرايض اللبنانية.
Boston University School of Law (2014).‘Protecting Syrian Refugees: -24
Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing. Available online
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إقامتهم .وهذا يدفع الكثري من الالجئني إىل تجنب الحركة
والتنقل بهدف حامية أنفسهم من التعرض للمساءلة مام
يضيق حيز الحياة أمام البعض مبا ال يتجاوز حدود الغرفة
املستأجرة أو الخيمة.
وعىل الرغم من اعتامد سياسة الحدود املفتوحة يف بداية
األزمة ،واالعرتاف بصفة النازح التي متنحه املفوضية
لالجئني السوريني اعتبارا ً من آب-أغسطس  ،2012إال أن
التقارير تشري إىل أن الالجئني خالل العام  2013صاروا
يواجهون صعوبات متزايدة يف عبور الحدود( .أنظر/ي،
تقرير ألف 25.)12 :2013 ،وتشري الدراسات إىل أن
مذكرة التفاهم  2003ال تنطبق عىل الالجئني السوريني،
وال تشمل سوى الالجئني الذين دخلوا البالد بعد دخول
املذكرة حيز التنفيذ .توفر املذكرة املوقعة مع الحكومة
اللبنانية حيزا ً ضيقاً للحامية ،وهذا ينعكس أيضاً يف
التقارير التي تصف أوضاع الالجئني التي تتحدث عن
ازدياد حاالت الخوف والتمييز بني الالجئني يف لبنان نتيجة
للعوامل السياسية والحساسية الدميوغرافية والتي ترفع
منسوب القلق بني املجتمع املضيف والالجئني (خاصة
حني يتعلق األمر بالسوريني يف لبنان) وبالتايل تسهم يف
تقليص حيز الحامية الضيق أصالً .وتذكر املفوضية يف
خطة عملها لسنة  2013أنها تستمر يف محاولتها للتوصل
إىل مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة اللبنانية ،بحيث
يتم التوصل إىل نقاط اتفاق مع الحكومة اللبنانية تتعلق
باستقبال الالجئني والقرار بشأن تحديد وضعهم القانوين،
واستصدار تصاريح اإلقامة املؤقتة ،وفيام يتعلق بالحلول
الدامئة والتبادل املنتظم للمعلومات حول الالجئني ،وعقد
التدريبات املشرتكة وتعزيز القدرة عىل االستجابة لحاجات
الالجئني) .(UNHCR: 2013, 1ولكن مل يتم التوصل إىل
صيغة جديدة لليوم (وفقاً لسؤالنا للمفوضية).

ال ميكن الحديث عن الجانب االغايث مبعزل عن الصيغة
القانونية التي تضمن حصول الشخص (الالجىء أو طالب
اللجوء) عليها يف البلد املضيف .تقنياً يُسمح عادة لالجئني
باستخدام الخدمات العامة ،لكن يواجه من تنقصه الوثائق
أو ورقة تسجيل املفوضية قيودا ً يف الوصول إىل الخدمات،
خاصة يف حالة األطفال الذين مل يتمكن أهاليهم من إحضار
الوثائق الثبوتية الخاصة بهم أو حديثي الوالدة الذين
يولدون يف البلد املضيف ويستغرق تسجيلهم وقتا .وبدون
شهادات والدة ،يجد األطفال صعوبة للتسجيل يف املدارس
والحصول عىل الرعاية الصحية ،وغريها من الخدمات.
يف تقرير ملنظمة الصليب األحمر الدولية ،تبدي املنظمة
قلقها حيال الالجئني غري املسجلني خاصة يف املناطق
الريفية التي تقع بعيدا ً عن مراكز التسجيل وتواجه النساء
الالجئات عادة صعوبة يف السفر لوحدهن ،مام يؤدي إىل
ضياع حقوق النساء يف الحصول عىل املساعدة سواء من
26
الحكومة اللبنانية أو املفوضية (.)IRC,June 2013

هناك آثار أخرى ترتتب عىل غياب الجانب القانوين
للحامية ،حيث يتعرض الالجىء ملحاوالت استغالل ترافقها
محاوالت عنف ،وغالباً ال يجد الالجىء جهة تحميه
وتحصل له حقوقه .كأن يستغل بعض املشغلني الالجئني،
بتشغيلهم دون مقابل ،مفرتضني أن الالجئني لن يلجأوا
للشكوى للرشطة أو جهة قانونية أخرى لخوفهم من
وضعهم غري القانوين أساساً .وبالنسبة للتعليم والصحة،
سمحت السلطات لالجئني بااللتحاق باملدارس الحكومية،
لكن هناك الكثري ممن مل يتمكنوا بسبب عدم توفر شواغر،
وتكاليف التسجيل والكتب .وتقدم املفوضية ورشكائها من
الوكاالت الدولية معونات تتعلق بالعالج ،ولكنها ال تشمل
كافة التكاليف التي قد تعجز بعض األرس عن تغطيتها،
وأكرب املعاناة ترتكز لدى األرس التي يعاين أحد أفرادها من
بسبب غياب الفرصة لتحسن الوضع يف بالدهم األصلية أمراض مزمنة تحتاج لتكاليف عالج مستمرة وأحياناً عالية،
تعيش النسبة األكرب من الالجئني السوريني يف لبنان يف فيضطر أفرادها إىل جمع التربعات من أكرث من مصدر.
ظروف صعبة نتيجة قلة خدمات اإلغاثة .ويف الغالب من بني املساعدات التي تقدمها املفوضية مساعدات
 -25ألف ،جمعية «ألف» –تح ّرك من أجل حقوق اإلنسان( .أيلول  .)2013عامان عىل
األزمة :الالجئون السوريون يف لبنان.

http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/Lebanon%20 -26
Policy%20Paper,%20Final%20-%20June%202013.pdf
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يف مجاالت الخدمات املجتمعية ،ودعم األرسة لتأمني
احتياجاتها املنزلية ،مساعدات غذائية ونقدية ،التعليم،
الرعاية الصحية ،خدمات استشارية وقانونية (تتضمن
التدخل مساعدة الالجئني املوقوفني يف قضايا تتعلق
مبخالفة األنظمة كعمل بال ترصيح أو مخالفة يف االقامات).
إال أن حجم املساعدات ال يكفي ليضمن الحامية لجميع
الالجئني .فتلجأ املفوضية واملانحني اآلخرين إىل معايري
تحدد هذه الخدمات ومن يستحقها.بعملية شبيهة
بإجراءات قياس حاجة الالجئني العراقيني يف األردن.
عىل سبيل املثال ،أجرى برنامج األغذية العاملي WFP
“عملية تحديد املالمح” أو  profilingبتمويل من دائرة
املساعدات اإلنسانية والحامية املدنية التابعة للمفوضية
األوروبية بهدف تحديد معايري الفئات املستضعفة التي
سيتم االستناد إليها عند استهداف املجموعات .وتصف
التقارير أنه تم إدخال الصيغة النهائية لهذه املالمح إىل
قاعدة البيانات البيولوجية لدى املفوضية ،مع نسب
أهمية معينة لكل ملمح بهدف تصنيف األرس السورية
الالجئة وفقاً ملستوى ضعفها .مع السامح باستثناء بعض
األرس مثل تلك التي تتضمن أطفاالً ومسنني واألرس التي
تعيلها نساء من بني معايري أخرى.
ومع إرصار الحكومة اللبنانية عىل سياسة «ال للمخيامت»
 no-camp policyويف ظل ارتفاع أجور السكن والنقص
يف املساكن املتوفرة التي ميكن إعادة تأهيلها الستقبال
الالجئني خاصة مع طيلة فرتة اللجوء ،يلجأ بعض الالجئني
إىل تأمني املسكن بشكل غري رسمي :يف مناطق زراعية
وأبنية غري مستعملة يعاين ساكنيها من ضعف يف املرافق
الصحية .إضافة إىل ما ذكر ،سجلت التقارير حاالت عديدة
من العنف املامرس عىل الالجئني تدخل يف سياق املتاجرة
بالبرش مثل املتاجرة بالجسد واألعضاء باإلكراه واإلجبار
وأحياناً عرب استغالل حاجة األشخاص وضعفهم .وتشري
جمعية «ألف» إىل تعرض النساء والفتيات الصغريات إىل
استغالل ظروفهم املادية والنفسية واملعيشية إلقناعها
بزواج يكون غالباً قرسي .إضافة إىل ادعاءات باالغتصاب
والتحرش الجنيس ال ميكن التحقق من صحتها بسهولة

ومعظم ضحاياها ال يلجأن للقضاء أو مراكز الخدمة العامة
بسبب املحرمات الثقافية .ومبوازاة ذلك ،تلجأ سوريات يف
لبنان إىل العمل الجنيس  sex workأو ما يدعى بالدعارة
كوسيلة لكسب دخل ه ّن بأمس الحاجة إليه (ألف29- :
.)31
وميكن تلخيص بعض اإلشكاليات املتعلقة بتوفري الحامية
لالجئني السوريني يف لبنان مباييل (وتنطبق هذه االشكاليات
عىل حاالت أخرى من اللجوء الحرضي ،مثل حالة الالجئني
العراقيني يف األردن وغريها):
1.1صعوبة حرص أعداد الالجئني وأماكنهم،
حيثال تتوفر أرقام دقيقة ألعداد الالجئني
يف املناطق بسبب أكرث من عامل:
املشكالت القانونية يف التسجيل ،والتدفق
املستمر لالجئني .يف معظم األحيان تأيت
األرقام من أكرث من مصدر ،إضافة إىل
إشكالية التصنيف ،حيث ال يتمتع جميع
الالجئون بنفس الصفة كام أنهم أساساً ال
يبادرون جميعاً بالتسجيل يف املفوضية
كالجئني .هناك الجئني فلسطينيني كانوا
مقيمني أصال يف سوريا وتقدر بعض
التقارير عدد الداخلني منهم للبلد ب
 80ألف والعائدين اللبنانيني الذين يقدر
عددهم بـ  49ألف 27.وتلجأ أطراف معينة
إىل تضخيم أو تقليل األرقام نتيجة دوافع
سياسية أو متويلية .يشكل هذا صعوبة
للجهات التي تقدم الخدمات لالجئني
حيث أن توفر أعداد دقيقة لالجئني ميكن
أن يساعد الجهات الداعمة يف تحديد
كمية املساعدات والرتتيب آللية توزيعها
ومن ثم تحديد نوعية الحاجة وتلبيتها
قدر اإلمكان .ويزيد األمر صعوبة نظرا ً
لطبيعة اللجوء الحرضي يف املدن حيث
يتوزع عادة الالجئون عىل أكرث من تجمع
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php -27
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مدين وقروي ،ويكونون عادة متنقلني مام
يصعب عىل الجهات املعنية حرصهم.
2.2نقص املوارد الالزمة :يشكل التدفق الكبري
لالجئني عبئاً كبريا ً عىل اقتصاديات الدول
املضيفة والبنية التحتية واملوارد .وتعتمد
أغلب الدول عىل متويل دول مانحة
للتخفيف من عبء الالجئني .ويلجأ
املانحون إىل وضع رشوط تقيد املساعدات
بدرجة الحاجة ،أي تحديد معايري لحجم
الحاجة بحيث ال يحصل عىل املساعدة
إال األكرث حاجة أو الفئات األكرث عرضة
لالنكشاف ،مام يخلق صعوبة كبرية لدى
األرس التي تكون أيضاً يف حاجة ملحة
لكن ال تتوفر لديها املعايري بصورة مرئية
وصارخة.
3.3غياب آليات ملواجهة عبء اللجوء
واملشاكل األخرى التي ترتتب عليه .نظرا ً
لغياب إطار قانوين للحامية يف الدول
املضيفة ،تقترص الحامية عىل الجانب
االغايث وتتوىل إدارتها املنظمة الدولية
العاملة يف البلد عرب التنسيق مع منظامت
دولية أخرى ومنظامت غري حكومية
وأحياناً جهات حكومية يف البلد املعني.
ونظرا ً لتشعب عملية إدارة املشكلة
وتتداخل الجهات واملسؤوليات ،تضيع
كثري من الجهود واألموال يف الطريق وما
يصل الالجئني يف النهاية ال يذكر عىل
الرغم من أهميته لالجئ.

األونروا مبوجب القرار رقم  302الصادر عن الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف  8كانون األول  1948بهدف تقديم برامج
اإلغاثة املبارشة والتشغيل لالجئني الفلسطينني .وبدأت
الوكالة عملياتها يف األول من شهر أيار عام  .1950ويف
غياب حل ملسألة الجئي فلسطني ،عملت الجمعية العامة
وبشكل متكرر عىل تجديد والية األونروا ،وكان آخرها
علام أن
متديد عمل األونروا لغاية  30حزيران ً 28.2017
خدمات األونروا متاحة لكافة الذين يعيشون يف مناطق
عملياتها والذين ينطبق عليهم ذلك التعريف واملسجلني
لدى الوكالة ويحتاجون للمساعدة .وميكن ألبناء الجئي
فلسطني األصليني واملنحدرين من أصالبهم أيضاً التسجيل
لدى األونروا .وعندما بدأت الوكالة عملها يف عام ،1950
كانت تستجيب الحتياجات ما يقرب من  750,000الجئ
فلسطيني .أما اليوم ،فإن حوايل خمسة ماليني الجئ
من فلسطني يحق لهم الحصول عىل خدمات األونروا
(املصدر السابق) .وتواجه األونروا ضغطاً متزايدا ً لتقليص
خدماتها لالجئني الفلسطينيني ،وينتج ذلك عن قيام بعض
الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،املمول الرئييس لألونروا،
بتخفيض دعمهم لها .باإلضافة إىل املغزى السيايس الذي
تسعى بعض الدول املتنفذة لبلوغه عرب إنهاء عمل وكالة
الغوث الدولية دون تطبيق القرارات الخاصة بحق عودة
الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم التي رشدوا منها فإن هذه
السياسة وضعت األونروا يف مواجهة مبارشة مع الالجئني
حيث أدى تقليص الخدمات إىل العديد من اإلرضابات
واالحتجاجات تحديدا يف مخيامت الالجئني.

تشري سجالت األونروا إىل أن عدد الالجئني الفلسطينيني
بلغ بتاريخ األول من كانون الثاين عام  2013نحو 5.3
مليون الجئ والجئة 29.وباإلضافة إىل الصعوبات العامة
التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة االحتالل الصهيوين فإن
ثالثاً :الالجئون الفلسطينيون يف غزة– تفويض األونروا :الالجئني يواجهون ظروفاً خاصة وصعبة سواء يف الحصول
مساعدات إغاثية وليس حامية
عىل الخدمات الصحية أو تأمني السكن املالئم أو الحصول
من الجدير بالذكر أن تفويض وكالة األمم املتحدة إلغاثة عىل فرص عمل.
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يتمثل فقط يف تقديم http://www.unrwa.org/ar/who-we-are -28املوقع االلكرتوين لوكالة الغوث
الدولية(االونروا)
اإلغاثة ،وال يشمل إال حيز ضئيل منه الحامية.تم تأسيس
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3259 -29
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غزة .فيام تؤكد تقارير األمم املتحدة أن غزة لن تكون
مكاناً صالحاً للعيش بحلول العام  32.2020ولألسف
يستمر تجاهل الدمار يف غزة بينام يجري الرتكيز عىل
آليات تخضع السكان ملزيد من السيطرة واملراقبة ومنع
دخول مواد االعامر املقرتحة للقطاع .ومن جانب آخر من
املتوقع أن تنعكس أجواء املصالحة الفلسطينية (إذا متت
بنجاح) إيجابياً عىل سكان قطاع غزة وأن تطوي سنني
من االنقسام السيايس ،لكن تبقى التخوفات قامئة بعدم
استمرار عمل حكومة التوافق والعودة مرة أخرى إىل حالة
حكومتني منفصلتني يف ظل حالة االستقطاب والتجاذبات
الدولية واإلقليمية التي تلقي بظاللها عىل القوى السياسية
الفلسطينية.

ومع الحصار املفروض عىل غزة منذ سبع سنوات،
وتدمريها مره كل عامني« :توشك غزة أن تصبح املنطقة
األوىل يف العامل التي يتم جرها بشكل متعمد إىل حالة من
العوز املدقع وذلك مبعرفة وإطالع ،وحسب قول البعض،
بتشجيع املجتمع الدويل( ».كارين ابو زيد ،نائبة املفوض
العام لألونروا) .ومع ازدياد اعتامد سكان قطاع غزة عىل
املساعدات الخارجية ،يصبح مفهوم الحامية االجتامعية
شكال من الرفاهية فيام تبقى برامج الطوارىء املمولة غالباً
من خالل املنظامت الدولية لتمنع االنهيار الكامل لألوضاع
االقتصادية ،وبلغت نسبة الفلسطينيني الذين يعيشون
تحت خط الفقر (2دوالر باليوم)  87.7%من سكان
غزة 30.يف حني تبلغ نسبة الالجئني يف قطاع غزة حوايل
 67%حسب بيانات جهاز االحصاء املركزي الفلسطيني مبادرات ذاتية من قبل الالجئني لتأمني الحامية ألنفسهم
لعام .2013
ولعائالتهم
واجه قطاع غزة ثالثة حروب طاحنة خالل فرتة ال تتجاوز
مع ضيق حيز الحامية املتوفر لالجئني ،يستمر الالجئون
ست سنوات فيام يستمر الحصار عىل هذا القطاع منذ
يف البحث عن وسائل للبقاء ،سنذكر بعضها باختصار:
أكرث من سبع سنني ،وبالرغم من تعهدات املجتمع
·االعتامد عىل الروابط العائلية واألرسية
الدويل بإعادة اإلعامر إال أنه مل يتم اإليفاء بالكثري من
والتعاون يف تأمني االحتياجات الالزمة
هذه التعهدات ،وحتى بالنسبة ملا تم اعامره يف السنوات
وتخفيف تكاليف االيجار ،حيث يلجأ
السابقة ،فإن سلطات االحتالل اإلرسائييل أعادت تدمريه
العديد من العراقيني أو السوريني إىل
يف العدوان األخري ( .)2014ومن املتوقع أن ما تقرر منحه
السكن مع أقارب لهم يف كل من األردن
لغزة من أموال إعادة االعامر مؤخرا ً ،ستفشله أيضاً اآلليات
ولبنان .وأحياناً يتم الرتتيب لبقاء فرد من
والتعقيدات التي تضعها سلطات االحتالل اإلرسائيلية؛
أفراد األرسة يف البلد األصل يف حالة قدرته
فحسب بيان صدر عن منظمة أوكسفام الربيطانية يف
عىل االستمرار بالعمل ،ليتمكن من ارسال
ظل القيود الحالية ،فالعملية ستسغرق 50عا ًما لبناء 89
املال ألرسته الالجئة يف البلد املجاور.
ألف منزل جديد و 226مدرسة ،ومرافق صحية والبنية
التحتية للمصانع واملياه والرصف الصحي التي يحتاجها
·اللجوء عرب البحار أو الهجرة «غري
الغزيون 31.وبينام يجري تجاهل هذه الوقائع وإعادة
الرشعية» :عندما فشلت الدول
التفاوض عىل رشوط الحصار نفسه بدالً من إنهائه ستظل
املستضيفة يف الجوار (اإلقليم) يف توفري
غزة قابلة لالنفجار ،ألن املال الذي يتم رصده يف مؤمترات
االحتياجات األساسية لالجئني ،بدأ البحث
إعادة اإلعامر ليس هو الحل السحري لكل مشاكل قطاع
عن طريق إىل أوروبا يتجاوز التعقيدات
والبريوقراطية الغربية يف التعامل مع
http://www.undp.ps/ar/12/pub/ffgar07.pdf -30
طلب اللجوء الرسمي ،إال أن ذلك أوقع
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2014-10-10/money- -31
pledged-gaza-donor-conference-could-take-decades-reach?utm_source=oxf.
am&utm_medium=jb9&utm_content=redirect

http://www.lajeen-db.ps/ar/?p=8740 -32
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ال تتيح انجاز هذا الحل حالياً ،نقرتح التوصيات التالية:

الكثري من الالجئني لالستغالل من قبل
املهربني ومافيا التهريب التي نشطت يف
البحر األبيض املتوسط .يشار إىل أن عدد
الالجئني السوريني الذين استقبلتهم دول
االتحاد األورويب مل يتجاوز  60ألف الجىء،
بينام بلغ عدد الالجئني السوريني الذين
حصلوا عىل توطني سنة  2013يف الواليات
املتحدة األمريكية  36شخصاً من بني
أكرث من  135000طالب للجوء بحسب
تقرير صادر يف نيسان  2014عن Middle
 ،East Monitorالذي ذكر أيضاً أن العدد
الكيل لألشخاص الذين حصلوا عىل توطني
يف الواليات املتحدة األمريكية منذ بداية
33
األزمة السورية بلغ  121فقط.

1.1تطوير ميثاق عريب لحامية الالجئني يف
املنطقة العربية .وتطوير إطار قانوين محيل
لتأمني شبكة حامية ت ُعنى بالالجئني يف الدول
العربية مبا يضمن توفري الحامية الالزمة لهم
إىل أن يتم تأمني حل نهايئ لالجئني.
2.2إيجاد صيغة تلزم الدول املضيفة باحرتام
امليثاق العريب لحامية الالجئني (حني يتم
تطويره).
3.3تطوير اسرتاتيجيات الزاحة أولويات
التعاون اإلقليمي املقرتح من قبل املجتمع
الدويل عىل الدول العربية باتجاه مواجهة
األسباب التي تنتج مشكالت اللجوء وليس
التعامل مع آثارها فقط.

خامتة وتوصيات عامة
يف الوقت الذي تستمر فيه الحروب يف املنطقة العربية
تزداد القيود أمام طالبي اللجوء الراغبني بالهروب إىل
أماكن أكرث أمناً ،حيث تغلق الدول الغربية أبوابها أمام
الالجئني وتتوجه يف سياساتها الداعمة إىل تشجيع األقلمة،
بينام يستمر تدفق طالبي اللجوء إىل الدول املجاورة
التي تتحفظ حيال تطوير أدوات قانونية تضمن الحامية
لطالبي اللجوء والنازحني عىل املستويني املحيل واإلقليمي،
ألسباب سياسية واقتصادية .وكام ارشنا يف بداية التقرير
ال ميكن الحديث عن حلول شاملة ملعاناة الالجئني مبعزل
عن اإلطار األسايس السيايس للمشكلة التي أنتجتهم ،تجنباً
للورطة التي تؤدي إىل انتزاع اللجوء من سياقه السيايس
باختزاله إىل بعد وحيد هو البعد اإلغايث.
ومبا أن مسببات اللجوء سياسية أساساً فإن حل املشكلة
يحتاج إىل تصفية هذه األسباب مبا يتيح للراغبني من
الالجئني العودة إىل بيوتهم ووطنهم ،ونظرا ً إىل أن األوضاع
Johansen, Henriette. (2014). International communities’ response to the -33
.world’s largest refugee crisis.Middle East Monitor
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4.4يف ظل غياب آليات اليقاف األسباب التي
تؤدي إىل انتاج املزيد من الحروب واستمرار
القيود عىل دخول الالجئني من قبل الدول
األوروبية والواليات املتحدة األمريكية التي
تتمتع بقدرة أكرب عىل استقبال الالجئني،
يتطلب الوضع الطارئ وضع خطط محلية
يف كل دولة للبحث عن آليات ملواجهة تدفق
الالجئني وحاميتهم تتضمن البحث يف تطوير
صيغة قانونية تضمن توفري حامية لالجىء يف
دول الجوار مبا ال يعرضه للمساءلة والرتحيل
من قبل األجهزة الحكومية.

البرشية لالجئني ما أمكن .وميكن كذلك
ملؤسسات املجتمع املدين أن تلعب دورا ً أكرب
يف التخفيف من حالة االحتقان والعداء تجاه
الالجئني وهو شعور آخذ باالزدياد يف بعض
الدول املستضيفة وتغذيه أحياناً بعض وسائل
اإلعالم نتيجة الرصاعات السياسية أو تحت
مسميات الطائفية.

8.8العمل عىل إخراج الفلسطينيني من حالة
التجاذب اإلقليمي ورصاعات املحاور إىل
جانب دعم وجود حكومة فلسطينية مشرتكة
وفتح معرب رفح بشكل دائم أمام سكان قطاع
غزة سيخفف بالتأكيد من معاناة الجئي غزة
وسكانها بشكل عام.
9.9يف الوقت الذي يجري فيه الرتكيز
االعالمي عىل الالجئني السوريني ،وهي حالة
تستحق الرتكيز ،لكن يف نفس الوقت ال ميكن
االستمرار يف تجاهل معاناة مجموعات أخرى
من الالجئني وتحديدا ً العراقني أو مجموعات
الالجئني الفلسطينني الذين يضطر جزء منهم
اللجوء للمرة الثانية أو الثالثة نتيجة النزاعات
الداخلية ،كام يحصل مع الالجئني الفلسطينيني
يف سوريا اليوم ،وكام حصل مع الفلسطينيني
يف العراق بعد حرب .2003

6.6تطوير آليات ضغط عىل املجتمع الدويل
ليتحمل مسؤوليته يف رصاعات يدخل بشكل
مبارش أو غري مبارش يف تأجيجها
7.7تعترب الدول العربية مساهامً رئيسياً يف
متويل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني (األونروا) وبامكانهم
بالتايل الضغط من خالل الجمعية العامة
لألمم املتحدة ملحاربة التقليصات التي يتم
فرضها بشكل متزايد عىل ميزانية وكالة
الغوث الدولية،األمر الذيأجج العديد من
االحتجاجات من قبل الالجئني الفلسطينني يف
مناطق عمليات األونروا.

5.5العمل عىل تحقيق تنسيق عريب مشرتك
عىل مستوى هيئات املجتمع املدين لتشكيل
لجنة حامية الالجئني ،تراعي الظرف الخاص
للدول التي تنتج الجئني والدول املضيفة،
بحيث تعمل عىل التقليل من التنافس
عىل املوارد املحدودة يف البلد املضيف بني
فقراء البلد واملهمشني أصالً وبني الالجئني،
وتحقيق االستفادة من الخربات واملوارد
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ويف هذا السياق تأثرت مختلف برامج الحامية االجتامعية
سلباً بسبب تطبيق السياسات التقشفية .وشهد إنفاق األردن
خالل الفرتة من عام  2010 - 2000عىل التعليم والصحة
والعمل ،تراجعاً لصالح اإلنفاق األمني والعسكري.
مقدمة
إن مفهوم الحامية االجتامعية مفهوم قديم أخذ يتطور
منذ العصور الوسطى ،وكان يستهدف الفقراء يف الدرجة
األوىل .ففي أوروبا كانت وظيفة مدفوعات الرعاية
االجتامعية تتحقق أساساً من خالل دفع األموال للفقراء
بشكل شخيص أو عن طريق الصدقة .ويف عهد الدولة
اإلسالمية تاريخياً ،جرى تطوير مفاهيم الرعاية االجتامعية
يف إطار مفهوم الزكاة ،حيث كانت أموال الزكاة توجه
لتقديم الرعاية للمحتاجني من الفقراء واملسنني واأليتام
واألرامل .ويف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن
العرشين ،وضعت العديد من الدول أنظمة للرعاية
االجتامعية ،ومن أبرزها النظام الذي قدمه املستشار
األملاين بسامرك عام  ،1883واستهدف الطبقة العاملة،
وكان األول من نوعه يف هذا املجال .ويف عام  1911وضع
أول نظام للتأمني الوطني يف بريطانيا ،ثم تبعتها الواليات
املتحدة األمريكية عام  1929إثر دخول البالد يف ما عرف
بالكساد الكبري.
ثم تح ّول املفهوم العاملي للحامية االجتامعية من خدمة إىل
حق ،بعد إقرار اإلعالن العاملي لحقوق االنسان عام ،1948
وما تضمنه من نصوص حول حق كل فرد يف املجتمع يف
الضامن االجتامعي ،وأن لكل فرد الحق يف أن يعيش يف
مستوى يكفل له وألرسته الصحة والرفاهية .ومنذ صدور
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،تكرس مفهوم الحامية
االجتامعية بوصفه حقاً أساسياً من حقوق اإلنسان ،بحيث
أصبح نصوصاً يف دساتري بعض الدول ،فيام وضعت دول
أخرى قوانني وتدابري تنظم هذا الحق ،بحيث تكفل تأمني
الحامية االجتامعية للمواطنني.
جاء مفهوم الضامن االجتامعي ،عقب ذلك ،بحدوده الدنيا،

باعتباره أحد الحقوق األساسية يف العمل ،وأحد معايري
العمل الالئق ،يف إطار معايري منظمة العمل الدولية .بعد
ذلك توسع املفهوم ليشمل شبكات الحامية االجتامعية،
التي تعترب إحدى آليات الحامية االجتامعية املرحلية،
للتخفيف من البؤس ومكافحة الفقر ،ومتكني بعض
فئات املجتمع التي ترضرت ،أو بفعل الرتاجع االقتصادي
والحروب واملديونية الخارجية ،وتطبيق برامج الخصخصة
واإلصالح االقتصادي القائم عىل التكيف الهيكيل .فأدت
تلك التطورات إىل تقليص اإلنفاق الحكومي املوجه نحو
تلبية الحاجات االجتامعية .وم ّهد ذلك لتخيل الحكومات
تدريجياً عن العمل مببدأ دولة الرعاية االجتامعية ،ما فاقم
من مشكلة البطالة والفقر.
وتطور املفهوم يف سياق تداعيات األزمة املالية واالقتصادية
العاملية ،وتعرض إثرها ماليني البرش للعوز والفقر ،وأصبح
لدينا مفهوم جديد للحامية االجتامعية الذي جاء يف توصية
منظمة العمل الدولية رقم  202لسنة  ،2012واملتعلقة
بأرضيات الحامية االجتامعية .وتتحدث عن مجموعة
من الضامنات االجتامعية املحددة عىل املستوى الوطني،
تؤمن الحامية الهادفة إىل القضاء عىل الفقر واالستضعاف
واالستبعاد االجتامعي أو التخفيف من وطأتها ،من خالل
جملة من املعايري واملبادئ تتمثل يف :شمولية الحامية يف
إطار الضامن االجتامعي ،ومالءمة اإلعانات االجتامعية
للحاجات اإلنسانية األساسية ،وعدم التمييز بني
الجنسني ،وتلبية االحتياجات الخاصة للفئات االجتامعية
املستضعفة ،وإدماج العاملني يف القطاع غري املنظم يف
منظومة الضامن االجتامعي ،وتطوير نظم عمليات متويل
الضامن االجتامعي ،وتحقيق حالة من التوازن األمثل
بني مصالح الذين ميولون الضامن االجتامعي ومصالح
املستفيدين منه ،وتطوير نظم إدارة الضامن االجتامعي
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عىل أسس من الشفافية والحوكمة الرشيدة ،وتضمني
معايري العدالة االجتامعية يف إطار منظومة الضامن
االجتامعي ،واتساق السياسات االقتصادية واالجتامعية
وسياسات العمل (التشغيل) يف إطار الحامية االجتامعية،
وتعزيز التناسق بني مختلف املؤسسات املسؤولة عن توفري
الحامية االجتامعية ،وتقديم خدمات الحامية االجتامعية
مبستويات عالية الجودة ،وتطوير نظم االعرتاض والطعن
والشكاوى يف إطار تقديم خدمات الحامية االجتامعية،
وإجراء عمليات تقييم ملنظومة الحامية االجتامعية
بشكل منتظم ودوري ،باإلضافة إىل االحرتام الكامل لحرية
التنظيم النقايب واملفاوضة الجامعية للعاملني ،والتشاور
مع مختلف املنظامت املدنية ذات العالقة.

من خالل تحرير التجارة الخارجية وتحرير األسعار ورفع
الدعم عن السلع األساسية ،وخصخصة الرشكات الحكومية
بطريقة عشوائية ،ومحاوالت انسحاب الدولة من الحياة
االقتصادية .فالسياسات االقتصادية التي جرى تطبيقها،
وعىل الرغم من أنها ساهمت يف رفع معدالت النمو يف
الناتج املحيل اإلجاميل خالل بعض الفرتات الزمنية .إال
أن هذا النمو االقتصادي ،مل يرافقه تحسني يف املستوى
املعييش للمواطنني ،واتسمت نتائجه بعدم القدرة عىل
توسيع نطاق وجودة نظم الحامية االجتامعية يف األردن،
هذا إىل جانب عدم قدرته عىل توليد فرص عمل جديدة
والئقة بشكل كاف حتى يف فرتات النمو االقتصادي الجيدة،
ومل يساهم يف تخفيض مستويات الفقر والبطالة.

يأيت هذا التقرير للوقوف عىل واقع الحامية االجتامعية
يف األردن مبفهومها الشامل ،هذا املفهوم الذي تطورت
دالالته ومضامينه عرب مسار طويل ،وصوال إىل توصية
منظمة العمل الدولية رقم  202لسنة  ،2012واملتعلقة
بأرضيات للحامية االجتامعية والتي أكدت عىل وجوب
أن تشمل عىل األقل الرعاية الصحية األساسية مبا يف ذلك
رعاية األمومة بحيث يسهل الوصول اليها وتكون ذات
جودة عالية ،وتوفري دخل اسايس لألطفال ،وتوفري الحصول
عىل التغذية والتعليم والصحة ،وتوفري الدخل األسايس عند
الحد األدىن لألجور عىل األقل لألشخاص يف سن العمل وغري
القادرين عىل العمل ،خاصة يف حاالت املرض والبطالة
واألمومة واالعاقة واملسنني.

ويف حني حقق االقتصاد األردين يف الفرتة من عام (-2000
 )2010منوا ً يف الناتج املحيل اإلجاميل بلغ ( )6باملائة ،إال أن
هذا النمو أخذ بالرتاجع يف السنوات التالية نتيجة األزمة
االقتصادية العاملية ،حيث تراجع إىل ( )2.7باملائة خالل
الفرتة بني ( 2010و  ،)2012وسجل يف نهاية عام  2013ما
نسبته ( )2.8باملائة 1.وجاء هذا الرتاجع حصيلة مجموعة
من العوامل الداخلية والخارجية ،والتي متثلت يف األزمة
املالية العاملية ،وتراجع حجم االستثامرات الخارجية وارتفاع
املديونية العامة للدولة ،التي بلغت مستويات قياسية يف
عام  ،2013لتصل إىل ما يقارب ( )20مليار دينار أردين،
أي ما نسبته ( )80باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل 2.كام
ونأمل أن يغطي التقرير الجوانب كاف ًة ذات العالقة ويقدم أدت اإلجراءات التي اتخذت لتحرير أسعار السلع وخاصة
صورة واضحة ووافية عن الواقع ،إىل جانب عرض العديد املشتقات النفطية ،إىل ارتفاع معدالت التضخم ،لتبلغ يف
نهاية عام  2013ما نسبته ( )5.6باملائة .3وقد ساهمت
من التوصيات التي يطالب بها املجتمع املدين االردين.
السياسات االقتصادية التي طبقتها الحكومات األردنية
املتعاقبة ،يف توسيع دائرة الفقر حيث بلغت نسبته
القسم أ
.414.4%
الول :دور الدولة ف ي� التنمية

الوضع العام للدولة اقتصادياً واجتامعياً
قامت السياسات االقتصادية التي اتبعتها الحكومات ورافق ذلك ازدياد معدالت البطالة ،حيث تشري التقديرات
األردنية املتعاقبة خالل العقود املاضية ،عىل أساس تحرير إىل أن البطالة بني الشباب األردين هي من األعىل يف العامل،
االقتصاد األردين استنادا ً إىل فلسفة اقتصاد السوق الحر ،وبواقع ( )32باملائة للفئة العمرية من ) (19 - 15عاماً،
و)(34باملائة للفئة من ( )24 – 20عاماً (من غري الجالسني
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عىل مقاعد الدراسة للفئتني) ،وفق أحدث املؤرشات
اإلحصائية املحلية والدولية للعام  .52013وما ساهم يف
زيادة نسبة البطالة أيضاً ،ضعف السياسات االقتصادية
والتعليمية وسياسات العمل ،وعدم مواءمتها واقع
وحاجات املجتمع ومتطلبات تطوره .كذلك تعترب معدالت
األجور يف األردن متدنية إذا أُخذت باالعتبار مستويات
األسعار املرتفعة ملختلف السلع والخدمات .فام نسبته
( )61.2باملائة من املشتغلني األردنيني يتقاضون متوسط
أجر شهري يقل عن ( )400دينار شهرياً ،يف حني أن نسبة
من يتقاضون ( )300دينار شهرياً فأقل ،تبلغ نحو ()44.1
باملائة 6.ويبلغ الحد األدىن لألجور ( )190دينارا ً شهرياً ،يف
الوقت الذي يبلغ فيه خط الفقر املطلق لألرسة املعيارية
األردنية البالغة ( )5.3أفراد ما يقارب ( )416دينارا ً
شهرياً 7.ما يشري إىل اتساع رقعة العاملة الفقرية ،يضاف
إىل ذلك اتساع مساحة قطاع العمل غري املنظم يف األردن،
إذ تبلغ نسبته ( )44باملائة من العاملني األردنيني ،8وغالبية
هذه الفئة من العاملني ال يتمتعون بأي شكل من أشكال
الحامية االجتامعية.

غياب املساءلة والرقابة الحقيقية .وساهمت الترشيعات
السياسية (قانون االنتخابات وقانون األحزاب السياسية
وقانون املطبوعات وغريها) ،يف خلق برملانات ضعيفة غري
قادرة عىل مراقبة أداء الحكومات بشكل فعال ،وأحزاب
مشتتة غري قادرة عىل التأثري ،إىل جانب القيود املفروضة
عىل حرية الرأي والتعبري.

موقع الحامية االجتامعية يف السياسة العامة للدولة
بدأ العمل االجتامعي يف األردن تطوعياً ،إال أنه متأسس
مع إنشاء وزارة التنمية االجتامعية يف خمسينيات القرن
املايض ,وتطور مفهوم (الرعاية االجتامعية) كام يطلق
عليه يف إطار مؤسسات الدولة ،من خالل تأطريه بسلسلة
من الترشيعات واألنظمة والتعليامت .إىل جانب تصميم
سياسات الحامية واملشاركة يف متويل برامج الحامية من
قبل موازنات الدولة .وترشف وزارة التنمية االجتامعية
منذ ذلك الوقت بشكل مبارش عىل تنفيذ ترشيعات
وسياسات الرعاية االجتامعية ،من خالل كادرها املكون
من هيئات ومؤسسات تابعة لها ،لتقديم خدمات الحامية
وتفاقمت هذه األوضاع خالل السنوات األخرية بسبب االجتامعية ثم استقلت عنها مالياً وإدارياً ،ومن هذه
التطورات السياسية واألمنية التي عصفت باملنطقة ،والتي املؤسسات صندوق املعونة الوطنية ،واملجلس األعىل
مل يكن األردن بعيدا ً عن تأثرياتها عىل األصعدة السياسية لألشخاص املع ّوقني.
واالقتصادية واالجتامعية كافة .حيث انطلقت املطالب ويرتكز مجال عمل وزارة التنمية االجتامعية وفق قانونها،
الشعبية الداعية إىل تحقيق إصالحات سياسية واقتصادية ،يف ترخيص دور الحضانة ومتابعتها ،ومؤسسات ومراكز
أساسها العدالة االجتامعية ومحاربة الفساد .وعىل الصعيد الرتبية الخاصة؛ وبناء وصيانة املساكن لألرس الفقرية؛
اإلقليمي استقبل األردن أعدادا ً كبرية من السوريني نتيجة ومتويل مشاريع القروض اإلنتاجية الصغرية؛ ورعاية األفراد
تردي األوضاع األمنية يف بالدهم .وقد أدى وجود نحو من ذوي اإلعاقات ،ورعاية األطفال فاقدين السند األرسي،
 600ألف الجئ سوري إىل الضغط عىل مختلف الخدمات والنساء املعنفات من قبل أرسهن ،واألحداث الخارجني عىل
واملوارد االقتصادية للمملكة ،إضافة إىل ما يقارب  900القانون ،واملسنني الفقراء ،ومتابعة تنفيذ االسرتاتيجيات
ألف سوري يقيمون يف األردن ال يحملون صفة اللجوء .الوطنية ذات العالقة مبجاالت عملها ،مثل االسرتاتيجية
وهكذا فإن األردن يعاين سلسلة من االختالالت االقتصادية الوطنية لكبار السن لعام  ،2010واالسرتاتيجية الوطنية
التي أدت بدورها إىل اختالالت اجتامعية كبرية آخذة لألطفال األيتام واملحرومني لعام .2010
باالزدياد ،خاصة مع التزايد املطّرد يف عدد السكان الذي
بلغ مع بداية عام  2014نحو( )6.5ماليني نسمة .9وهذه وتتسم خدمات الحامية االجتامعية التي تندرج يف إطار
االختالالت جاءت نتيجة انتهاج سياسات اقتصادية ال تالئم عمل وزارة التنمية االجتامعية بعدم شمول مستحقي
الوضع األردين ،إضافة إىل تعرث مرشوع اإلصالح السيايس هذه الحامية كافة ،باإلضافة إىل ضعف جودتها ،بسبب
واالقتصادي الذي أُطلق منذ عام  ،1989ما أدى إىل قلة مخصصات الوزارة يف هذا املجال من جهة ،وضعف
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أداء وتر ّهل عمل الدوائر واملؤسسات التابعة لها من
جانب آخر ،هذا إىل جانب ضعف نظم الرقابة والتقييم
املتبعة .لذلك تخرج وسائل اإلعالم بفضائح كل عدة أشهر
لها عالقة برتدي أداء دور رعاية األشخاص من ذوي اإلعاقة
واألطفال وكبار السن.

وقد رصح بذلك القامئون عىل إدارة التعليم؛ وزير التعليم
ووزير التعليم العايل ،وتضمن أخر هذه الترصيحات
إقرار وزير الرتبية والتعليم أن ما يقارب ( )20باملائة من
طلبة الصفوف األساسية األوىل ،ال يتقنون القراءة والكتابة
13
والعمليات الحسابية البسيطة.

أطّرت الدولة مفهوم (الرعاية الصحية) من خالل تأسيس
وزارة الصحة ،إىل جانب الخدمات الطبية امللكية التابعة
للقوات املسلحة ،حيث ترشف الوزارة عىل تنفيذ اسرتاتيجية
القطاع الصحي ،الذي يشمل يف األردن املستشفيات
واملراكز الصحية الحكومية والخدمات الطبية امللكية،
واملستشفيات الخاصة ،إضافة إىل املراكز الصحية التابعة
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) .وقد
تم تطوير نظام تقديم الخدمات الصحية ،بحيث تنترش
املراكز الصحية يف مختلف أنحاء اململكة ،وتغطي مختلف
الفئات االجتامعية .إال أن الحامية الصحية تتسم بعدم
الشمول أفقياً وعمودياً ،فاملشمولون بنظام التأمني الصحي
هم العاملون يف القطاع العام وأرسهم ،واملواطنون الذين
تقل أعامرهم عن  6سنوات وتزيد عن  60سنة .إىل
جانب جميع مرىض القلب والرسطان والكىل 10.وبالتايل،
يعاين نظام الحامية الصحية عدم شمول جميع املواطنني،
وضعف جودة هذه الخدمات بسبب قلة املخصصات،
وتراجع أداء عمل الدوائر واملؤسسات املعنية بذلك ،إىل
جانب ضعف نظم الرقابة والتقييم.

كام طورت الحكومات املتعاقبة إطارا ً للحامية االجتامعية،
يتألف من سلسلة من الربامج القامئة عىل االشرتاكات
(أنظمة التأمينات االجتامعية مثل الضامن االجتامعي
والتقاعد املدين والتقاعد العسكري) ،والربامج غري القامئة
عىل االشرتاكات (شبكات األمان االجتامعي أو املساعدات
االجتامعية مثل صندوق املعونة الوطنية) ،وسياسات
القطاع االجتامعي (الخدمات وال ُبنى التحتية ،التعليم
والصحة) ودعم السلع.

التمويالت املخصصة للحامية االجتامعية من امليزانية
العامة للدولة
تتضمن ميزانية الدولة السنوية بنودا ً ثابتة لإلنفاق عىل
قطاعات الصحة والتعليم والعمل والحامية االجتامعية.
وقد بدأ األردن بتطبيق سياسات اقتصادية تقشفية وفق
رشوط صندوق النقد الدويل ،ويف إطار اتفاقية «االستعداد
االئتامين» التي تم توقيعها عام  ،2012والتي سبقها تطبيق
عديد من برامج إعادة الهيكلة والتي كان يطلق عليها
(برامج اإلصالح االقتصادي) منذ بداية عقد التسعينات.
ويف مجال التعليم ،ترشف وزارة الرتبية والتعليم عىل ومجمل السياسات االقتصادية التي تم تنفيذها وال يزال
النظام التعليمي يف اململكة بفرعيه الرسمي والخاص ،تقوم عىل ضبط اإلنفاق العام.
والذي يتكون من أربع مراحل ،هي تعليم ما قبل املدرسة ويف هذا السياق تأثرت مختلف برامج الحامية االجتامعية
والتعليم األسايس ،ومرحلة التعليم الثانوي ،ومرحلة سلباً بسبب تطبيق هذه السياسات .وشهد إنفاق األردن
الدراسة الجامعية .وعىل الرغم من التحسن الكبري الذي خالل الفرتة من عام  2000-2010عىل التعليم والصحة
أحرزه األردن يف مجال التعليم وانتشار املدارس يف مختلف والعمل ،تراجعاً لصالح اإلنفاق األمني والعسكري .إذ
مناطق اململكة ،والنجاح يف
تخفيض نسبة األمية حيث تراجعت نسبة اإلنفاق عىل قطاعات التعليم والصحة
11
بلغت عام  )6.7( 2012باملائة  ،إال أنه يواجه مشكلة والعمل خالل السنوات  2010 – 2000من ( )25باملائة
استمرار الترسب املدريس الذي
بلغت نسبته ( )0.31إىل ما نسبته ( )23باملائة عام  ،2010فيام بلغت نسبة
12
باملائة للعام الدرايس  . 2011-2012ويعاين كذلك من اإلنفاق عىل األمن  24باملائة ،أي ما يوازي حجم ما انفق
استمرار العمل بنظام الفرتتني ،بسبب نقص عدد املدارس عىل التعليم والصحة والعمل معاً.14
الحكومية خاصة يف املناطق املكتظة بالسكان .كذلك فإن
مخرجات التعليم يف األردن ذات جودة متدنية للغاية .ونتيجة للتشوهات يف نظم التقاعد املطبقة يف األردن،
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فإن كلفة تقاعد ما يقارب ( )300ألف متقاعد من القطاع
العام تبلغ ( )1.46مليار دينار سنوياً( ،ما يقارب  1.5مليار
دوالر) ،مشكل ًة بذلك ( )15باملائة من مجمل اإلنفاق
15
العام ،وفق أرقام .2013
أما يف ما يتعلق بالنفقات التأمينية وفق نظام املؤسسة
العامة للضامن االجتامعي ،فقد بلغت يف نهاية عام 2013
ما يقارب ( )510ماليني دينار( ،ما يقارب  750مليون
دوالر) ،61تدفع من صندوق املؤسسة العامة للضامن
االجتامعي ،وال تساهم الحكومة يف رفد هذا الصندوق
سوى مبستحقات العاملني لديها فقط.
العالقة القامئة بني أوضاع الحامية االجتامعية والنظام
الرضيبي
ترتبط سياسات الحامية االجتامعية مبختلف السياسات
املالية املتعلقة باإليرادات العامة ،ولعل أهمها السياسات
الرضيبية ،إذ تعاين هذه السياسات تشوهات كبرية أثرت
وما زالت تؤثر بشكل كبري عىل تراجع االيرادات الرضيبية
املبارشة (رضيبة الدخل) وتضخم االيرادات الرضيبية غري
املبارشة (الرضيبة العامة عىل املبيعات) .ويتسم النظام
الرضيبي يف األردن بغياب العدالة ،حيث ال تطبق الرضيبة
التصاعدية .وهو ما أدى إىل زيادة العبء الرضيبي من
جهة ،ليصل إىل مستويات ( )25باملائة من الناتج املحيل
اإلجاميل ،يف الوقت الذي ال تزيد فيه ايرادات رضيبة
الدخل عن ( )5باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل ،17وهي
وفق املعايري املتعارف عليها عاملياً يجب أن ال تقل عن
( )10باملائة .ناهيك عن انتشار ظاهرة التهرب الرضيبي
الناجمة عن ضعف سيادة القانون .وقد أدى هذا ،إىل
جانب تطبيق سياسات اقتصادية غري اجتامعية مل تع ِنت
بشكل ٍ
كاف بتوفري الحامية االجتامعية باعتبارها حقاً من
حقوق اإلنسان لدى الحكومات األردنية املتعاقبة ،إىل
التأثري السلبي عىل مستويات اإلنفاق العام عىل الحامية
االجتامعية.

إىل جانب ذلك ،تم تطبيق سياسات اقتصادية تقشفية
تعتمد نظام اقتصاد السوق وفق صيغته النيوليربالية ،والتي
جاءت وفق االتفاقيات الثنائية مع صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ،خالل العقدين ونصف العقد املاضيني،
حيث الرتكيز عىل رفع الدعم عن السلع األساسية ،وغريها
من السياسات التي تم التطرق إليها أعاله ،وهو ما أدى
إىل زيادة الضغط عىل قطاعات واسعة من املواطنني يف
مجاالت متتعهم بحقوقهم اإلنسانية األساسية مثل التعليم
والضامن االجتامعي والصحة وحامية الفئات املهمشة مثل
كبار السن واألطفال واألشخاص من ذوي اإلعاقة باتجاه
حرمانهم من حقوقهم .حيث تم تجميد مستويات األجور
والتي بقيت عند مستويات منخفضة ،كام تم توضيحه
أعاله ،قابلتها ارتفاعات متتالية يف معدالت التضخم بسبب
تحرير األسعار والتجارة الخارجية ،وزيادة الرضيبة العامة
عىل املبيعات.
ن
الطار ش
الت�يعي وخصائص أنظمة
الثا� :إ
القسم ي
الحماية االجتماعية
من املشكالت التي يعانيها نظام الحامية االجتامعية أنه
متعدد ،األمر الذي يرتتب عليه تعدد الجهات التي ترشف
عىل إدارته ،وهو ما صبغه بالتشوه والضعف.
يقوم مفهوم الحامية االجتامعية عىل سلسلة من املواثيق
والترشيعات الدولية التي أقرها املجتمع الدويل وصادقت
عىل غالبيتها اململكة .وأبرز املواثيق الدولية االعالن
العاملي لحقوق اإلنسان الصادر عام  ،1948السيام املادة
 22منه التي تقول «كل شخص بصفته عضوا ً يف املجتمع
له الحق يف الضامنة االجتامعية ويف أن تحقق ،بواسطة
املجهود القومي والتعاون الدويل ،ومبا يتفق ونظم كل
دولة ومواردها ،الحقوق االقتصادية واالجتامعية والرتبوية
التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته»،
واملادة  25منه التي تقو لكل شخص الحق يف مستوى
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من املعيشة كاف للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له
وألرسته ،ويتضمن ذلك التغذية وامللبس واملسكن والعناية
الطبية وكذلك الخدمات االجتامعية الالزمة .وله الحق يف
تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض والعجز والرتمل
والشيخوخة ،وغري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة
لظروف خارجة عن إرادته .وكذلك لألمومة والطفولة
الحق يف مساعدة ورعاية خاصتني ،وينعم كل األطفال
بنفس الحامية االجتامعية ،سواء أكانت والدتهم ناتجة
من رباط رشعي أو بطريقة غري رشعية» .18كذلك العهد
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية واالجتامعية
الصادر عام  1966والذي صادق عليه األردن عام 2006
السيام املادة  9منه التي تقول «تقر الدول األطراف يف
هذا العهد بحق كل شخص يف الضامن االجتامعي ،مبا يف
ذلك التأمينات االجتامعية» ،واملادة  11منه التي تقول
«تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل شخص يف
مستوى معييش كاف له وألرسته ،يوفر ما يفي بحاجتهم
من الغذاء والكساء واملأوى ،وبحقه يف تحسني متواصل
لظروفه املعيشية» .واملادة  12من العهد التي تقول تقر
الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل إنسان يف التمتع
بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ميكن
بلوغه» .واملادة  13التي تقول «تقر الدول األطراف يف
هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم .وهى متفقة
عىل وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلمناء الكامل
للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإىل توطيد احرتام
حقوق اإلنسان والحريات األساسية .وهى متفقة كذلك
عىل وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني كل شخص
من اإلسهام بدور نافع يف مجتمع حر ،وتوثيق أوارص
التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع األمم ومختلف
الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية ،ودعم األنشطة التي
تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم .»19...وقد
صادق األردن كذلك عىل إعالن الحق يف التنمية الصادر
عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،1986كام تبنى
إعالن األلفية عام  2000الذي اشتقت منه أهداف األلفية
التنموية الثامنية املفرتض تحقيقها مع حلول عام.2015

عىل صعيد الترشيعات املحلية ،مل يرش الدستور األردين
بشكل واضح ورصيح إىل الحق يف مستوى معييش الئق ،إال
أن امليثاق الوطني األردين الصادر عام  1991أشار يف املادة
( )8من الفصل الثالث منه إىل أن محاربة الفقر ومعالجة
آثاره هدف اسرتاتيجي للدولة األردنية ،ومسؤولية وطنية
تستلزم إتاحة فرص العمل للقادرين عليه والباحثني
عنه ،وإعطاء األولوية فيه لألردنيني ،وتوخي العدالة يف
توزيع الخدمات ومشاريع التنمية من الناحية الجغرافية
واالجتامعية ،مبا يلبي الحاجات األساسية للمواطن ،ويحد
من الفقر وتفاقم آثاره السلبية التي قد تصيب الفرد
واملجتمع» .ويف ما يتعلق بالحق يف العمل ،كفل الدستور
األردين يف املادتني (  )2/6و ( )23الحق يف العمل لجميع
املواطنني.
ويف مجال حقوق الطفل ،صادق األردن عىل اتفاقية
حقوق الطفل ،كام كفل الدستور األردين الحق يف التعليم
ضمن حدود إمكانيات الدولة ،ونص عىل الحق يف تأسيس
املدارس الخاصة وإلزامية التعليم،كام نص قانون الرتبية
والتعليم عىل مجانية التعليم اإللزامي .إال أن الدستور
األردين خال من اإلشارة إىل الحق يف الصحة ،كام خلت
الترشيعات الوطنية من النص عىل مسؤولية الدولة يف
تأمني الرشوط املوضوعية ملامرسة هذا الحق .إال أن قانون
الصحة العامة املعدل رقم  ) 47لسنة  )2008احتوى مواد
تؤكد مسؤولية الدولة يف تقديم الرعاية الصحية بأشكالها
املختلفة.
وقد صادق األردن عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،كام نظم قانون حقوق املع ّوقني رقم ( )31لسنة
2007حقوق هذه الفئة .ويف ما يتعلق بحقوق كبار السن،
فقد تم التأكيد عىل حقوق هذه الفئة يف جملة القوانني
واألنظمة والتعليامت التي رشعت لغايات تنظيم العمل
واستحقاق املعونة االجتامعية وتنظيم وترخيص دور
املسنني ،وتعترب وزارة التنمية االجتامعية املظلة الرئيسية
للرعاية والعناية بكبار السن يف األردن.
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وهكذا فقد غطت الترشيعات األردنية جزءا ً كبريا ً من أنظمة الضامن االجتامعي العاملة يف األردن
عنارص الحامية االجتامعية بإطار قانوين ضم مجموعة
تتعدد محركات الحامية االجتامعية يف األردن وتنقسم إىل
واسعة من القوانني واألنظمة والتعليامت ،تنفيذا ً
قسمني :قسم حكومي وآخر غري حكومي ،الحكومي منها
لالتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادق عليها .إال ان
يشمل نظام الضامن االجتامعي ،ونظام التقاعد املدين،
معظم الترشيعات املحلية ال تزال تعاين القصور وعدم
ونظام التقاعد العسكري ،وبعض املؤسسات والحمالت
مالءمتها املعايري الدولية .ففي مجال الترشيعات الخاصة
التي تستهدف متكني الفئات املهمشة يف املجتمع ملواجهة
بالتأمينات االجتامعية ،مل يصادق األردن حتى اآلن سوى
صعوبة األوضاع املعيشية ،ومنها الهيئة األردنية الهاشمية،
عىل اتفاقية واحدة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية
وحملة الرب واإلحسان وتكية أم عيل وغريها .أما الهيئات
املتعلقة بالضامن االجتامعي ،وهي اتفاقية رقم  102لعام
غري الرسمية فتتمثل مبنظامت املجتمع املدين املختلفة،
 1952واملتعلقة باملعايري الدنيا للضامن االجتامعي .وحتى
التي تقدم املساعدات االجتامعية بصورها املختلفة للفقراء
اآلن مل يصادق عىل اتفاقية رقم  121لعام  1964واملتعلقة
واأليتام .ويف السنوات األخرية ازداد انخراط املجتمع املدين
بإعانات إصابات العمل ،واتفاقية رقم  128لعام 1967
يف برامج الحامية االجتامعية ،نتيجة عجز الدولة عن القيام
واملتعلقة بإعانات العجز والشيخوخة والورثة ،واتفاقية
بدورها بشكل كاف ،وعدم قدرة مؤسسات الدولة املختلفة
رقم  130لعام  1969واملتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات
عىل الوصول إىل الرشائح كافة التي تحتاج فعلياً لالستفادة
املرض ،واتفاقية رقم  183لعام  2000واملتعلقة بحامية
من برامج الحامية االجتامعية ،وما ساهم يف زيادة تدخل
20.
األمومة
املجتمع ايضاً لتقديم خدمات الحامية االجتامعية .ويف ما
ويف ما يتعلق بحامية األطفال ،مل يقر األردن لغاية اآلن
يأيت عرض مقتضب ألهم نظم الضامن االجتامعي العاملة
مرشوع قانون حقوق الطفل ،مبا ينسجم مع االتفاقيات
يف األردن ،وبعض برامج التأمينات االجتامعية.
الدولية يف هذا املجال .كام مل تضع الحكومة األردنية آليات
فعالة لتطبيق املادة  74من قانون العمل التي تحظر
تشغيل األطفال باألعامل الخطرة .ويف مجال حامية املرأة ،الضامن االجتامعي:
مل تعدل الحكومة نصوص قانوين التقاعد املدين والعسكري يعد الضامن االجتامعي أكرب شبكة حامية اجتامعية من
يف ما يتعلق باملرأة الخاضعة لقانون التقاعد املدين أو حيث عدد املستفيدين منه ونوع الحامية االجتامعية التي
يقدمها .ويعتمد ،كغريه من أنظمة الضامن االجتامعي يف
العسكري والتي تتقاىض راتباً موروثاً ،إذ خصص لها راتب
العامل ،عىل مساهمة العاملني وأصحاب العمل ،سواء أكان
تقاعد عن خدماتها ،فهي تعطى الراتب األكرب ،ويوقف صاحب العمل قطاعاً خاصاً أم قطاعاً عاماً .وصدر قانون
اآلخر بدعوى عدم الجمع بني أكرث من راتب تقاعدي ،الضامن االجتامعي يف األردن كقانون مؤقت يحمل الرقم
عىل الرغم من أن كال الراتبني هو استحقاق نتيجة جهد  30لسنة  ،1978نتيجة للتطور االقتصادي واالجتامعي
وعمل واقتطاعات مختلفة .كام ان راتب التقاعد يقطع يف اململكة ،حيث استهدف الفئات العاملة غري املشمولة
عن الزوجات والبنات واألمهات يف حالة زواجهن ،ويعاد بنظم وقوانني تقاعدية أخرى مثل التقاعد املدين والتقاعد
إليهن استحقاقهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات ،وإذا العسكري ،الذي كان ال بد معه من وجود مظلة اجتامعية
21
اقتصادية ،تضفي حامية عىل تلك الفئات املنتجة .وأُدخلت
تكرر زواجهن يقطع الراتب التقاعدي نهائياً.
عدة تعديالت عىل القانون ،وكان آخرها القانون املؤقت
رقم ( )7لسنة  2010الذي أقره مجلس األمة يف كانون
األول/ديسمرب من عام  .2013ويقدم الضامن االجتامعي

التقاعد العسكري:
هو أحد أنظمة التقاعد الحكومية وبدئ العمل به عام
 .1959ويشمل املنتسبني كافة للقوات املسلحة األردنية
واألجهزة األمنية األخرى املعينني قبل عام  ،2003حيث تم
بعد ذلك وقف شمول منتسبي القوات املسلحة األردنيـة
الجدد بقانون التقاعد العسكري وإخضاعهم ألحكام
قانون الضامن االجتامعي .ويحصل املتقاعدون ،مبوجب
هذا النظام ،عىل راتب تقاعدي أسايس وبحد أعىل ال
يتجاوز ( )125باملائة من الراتب األسايس األخري ،إىل جانب
العالوات الشخصية والعائلية ،هذا باإلضافة إىل شمول
املتقاعدين وعائالتهم بنظام التأمني الصحي العسكري.
يعتمد متويل هذا النظام عىل مبدأ خصم االشرتاكات من
التقاعد املدين:
هو أحد أنظمة الحامية االجتامعية الحكومية ،وبُدئ العمل املشرتكني والحكومة ،حيث تتم تغطية جزء من نفقات
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تأمينات للمشرتكني ضد (إعانات الشيخوخة (التقاعد)،
إعانات إصابات العمل ،اإلعانات العائلية ،إعانات األمومة،
إعانات العجز وإعانات الورثة ،إعانات البطالة  -بشكل
جزيئ).
يغطي الضامن االجتامعي يف الوقت الراهن ،حسب األرقام
الصادرة عنه ،نحو ) (66باملائة من إجاميل املشتغلني يف
اململكة .ويبلغ عدد املشرتكني يف الضامن االجتامعي ما
يقارب مليوناً و( )50ألف مشرتك ،فيام تتدىن نسبة النساء
املشموالت بالضامن ،إذ يبلغ عددهن ( ) 258ألف مشرتكة،
أي ( )25باملائة .إال أن هذه األرقام تخضع للمساءلة ،إذ
إن أرقام وزارة التخطيط تتحدث عن أن ) (44باملائةمن
العاملني يف األردن يعملون يف القطاع غري املنظم ،وغري
خاضعني ألي شكل من أشكال الحامية االجتامعية .ويتم
تطبيق الضامن االجتامعي إلزامياً عىل جميع منشآت
األعامل ،يف حني يتم تطبيقه اختيارياً بالنسبة للعامل الذي
يعمل لحسابه الخاص سواء أكان مقيامً داخل اململكة أم
خارجها ،وربات البيوت أو بعض القطاعات االقتصادية غري
املنظمة.
يعد الضامن االجتامعي يف األردن من نظم الحامية
االجتامعية املتامسكة ،إال أنه كغريه من قطاعات الحامية
االجتامعية يعاين من ضعف الشمول ،وبالرغم من
أن أعداد املشرتكني يف الضامن االجتامعي ازداد خالل
السنوات األربع السابقة بشكل ملموس بسب التعديالت
التي أُجريت عىل قانونه يف عام  ،2010إذ أصبح يغطي
جميع منشآت األعامل .ويعاين كذلك قصور تغطية مجمل
أنواع التأمينات االجتامعية (الرعاية/الحامية الصحية).
وكذلك يعاين بشكل دائم تخوفات إفالسه ،وبالتايل يتم
رفع االقتطاعات عىل املشرتكني وأصحاب األعامل أو
تخفيض املنافع وخاصة يف ما يتعلق مبعادلة الحسبة
التقاعدية .وال تقوم الحكومة بدفع أية مخصصات سنوية
من موازنتها لصندوق الضامن ،مع أن أعدادا ً كبرية من
الدول ترفد صناديق الضامن مبخصصات سنوية لتعزيز
قدراته الحامئية وتوسيعها.

به يف عام  .1959ويشمل موظفي الجهاز الحكومي املدين
املصنفني والقضاة وموظفي السلك الدبلومايس وأعضاء
مجليس األمة والوزراء .يف عام  1995تم وقف شمول
املوظفني الجـدد املعينني يف الجهاز املدين بقانون التقاعد
املدين ،وأصبحت التعيينات يف الجهاز املدين كافة ،خاضعة
لنظام الضامن االجتامعي ،باستثناء كبار موظفي الدولة.
ويحصل العاملون واملتقاعدون مبوجب هذا النظام عىل
مجموعة من املنافع مثل إعانات الشيخوخة (التقاعد)،
إعانات إصابات العمل ،اإلعانات العائلية ،إعانات األمومة،
إعانات العجز وإعانات الورثة .ويتضمن هذا النظام يف
الوقت الراهن بعض النصوص التمييزية ،إذ مينح كبار
موظفي الدولة امتيازات تقاعدية ال تحصل عليها الغالبية
الكبرية من موظفي القطاع العام املدنيني ،خاصة يف رشوط
التقاعد ،إذ يشرتط عىل املوظفني العاديني خدمة ال تقل
عن ( )20عاماً الستحقاق الراتب التقاعدي ،بينام يحق
لكبار موظفي الدولة التمتع بالتقاعد بعد خدمة تقل عن
( )10سنوات .وهنالك جدل كبري يدور حالياً يف األردن
حول هذه االمتيازات باتجاه إلغائها ،خاصة بعدما رفض
امللك مسودة القانون الذي رفع إليه من قبل مجليس
النواب واألعيان الذي يتضمن هذه االمتيازات ،مطالباً
أعضاء املجلسني بتطوير قانون أكرث عدالة .وقد جاء ذلك
بعد احتجاجات واسعة من قبل غالبية الفئات والرشائح
االجتامعية.

التقاعد من اشرتاكات الخاضعني لنظام التقاعد العسكري،
يف حني تتم تغطية الجزء املتبقي من الخزينة العامة .وتم
إنشاء صندوق التقاعد املبكر للعسكريني لتغطية الفرتة
بني إحالتهم عىل التقاعد 22.وترشف مديرية التقاعد يف
وزارة املالية األردنية عىل تنفيذ قانون التقاعد العسكري.
ويشمل هذا النظام مجموعة من املنافع تتمثل يف إعانات
الشيخوخة (التقاعد) ،إعانات إصابات العمل ،اإلعانات
العائلية ،إعانات األمومة ،إعانات العجز وإعانات الورثة.
صناديق النقابات املهنية
توفر النقابات املهنية ،وهي مؤسسات تعمل وفق قوانني
خاصة متثل مصالح عرشات اآلالف املهنيني من أطباء
ومهندسني ومحامني وممرضني وغريهم ،نظم حامية
اجتامعية متنوعة ،يتم متويلها بشكل كامل من اشرتاكات
األعضاء ،وتغطي رواتب تقاعدية للمشرتكني املتقاعدين
إىل جانب توفري تأمينات صحية وصناديق تكافل اجتامعي.
وتتسم هذه الصناديق باالستقرار ،حيث يديرها أشخاص
وخرباء منتخبون من قبل الهيئات العامة للنقابات املهنية
ذاتها ،وتخضع للمتابعة والرقابة من قبل الهيئات العامة
للنقابات.
التأمينات الصحية:
صدر أول نظام للتأمني الصحي الحكومي يف األردن عام
 ،1965حيث كان يعتمد عىل الخدمات املقدمة داخل
املستشفيات واملراكز الحكومية للمشرتكني واملنتفعني
وعالج غري القادرين مجاناً ،وجرت عدة تعديالت عىل
النظام كان آخرها عام  ،2004ومبوجب التعديل أنشئ
صندوق التأمني الصحي الذي ُي َّول من املخصصات التي
ترصد يف املوازنة العامة لحساب الصندوق ،واقتطاعات
بدل االشرتاك املقررة مبقتىض أحكام هذا النظام ،وأمثان
األدوية ،وبدل مقرر مبقتىض أحكام هذا النظام ،وعوائد
استثامر أموال الصندوق والهبات والتربعات التي ترد
للصندوق رشيطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت
من مصدر غري أردين ،وأي إيراد يتأىت للصندوق مبوجب أي
ترشيع آخر.

كل من األطفال دون سن السادسة،
يغطي التأمني الصحي ًّ
ومتقاعدي الضامن االجتامعي من موظفي الحكومة
ومنتفعيهم ،وأزواج موظفات الحكومة العامالت
واملتقاعدات ،وأبناء وبنات املوظفة املشرتكة بني سن (18
و )25عاماً ،وعامل املياومة املتقاعدين ،وسكان املناطق
النائية ،وسكان املناطق األشد فقرا ً ،واألردنيني غري القادرين
بناء عىل دراسات اجتامعية رسمية ،واملصابني باألمراض
املزمنة مثل مرىض الفشل الكلوي والرسطان ،واملسنني
فوق ستني عاماً والنساء الحوامل .ويغطى التأمني الصحي
ما يقارب ثلثي املواطنني.
القسم الثالث :واقع التغطية االجتماعية
تناولت الترشيعات األردنية عنارص الحامية االجتامعية
بإطار قانوين ضم مجموعة واسعة من القوانني واألنظمة
والتعليامت ،إال أن معظم الترشيعات املحلية ال تزال
تعاين القصور وعدم مالءمتها املعايري الدولية ذات العالقة.
ويف مجال الترشيعات الخاصة بالتأمينات االجتامعية ،مل
يصادق األردن حتى اآلن عىل أربع اتفاقيات دولية تتناول
مختلف قضايا التأمينات االجتامعية ،إال اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم  102لعام  1952واملتعلقة باملعايري
الدنيا للضامن االجتامعي والتي متت املصادقة عليها يف
بداية عام  ،2014ومل يصادق عىل اتفاقية رقم  121لعام
 1964واملتعلقة بإعانات إصابات العمل واتفاقية رقم
 128لعام  1967واملتعلقة بإعانات العجز والشيخوخة
والورثة ،واتفاقية رقم  130لعام  1969واملتعلقة بالرعاية
الطبية وإعانات املرض واتفاقية رقم  183لعام 2000
واملتعلقة بحامية األمومة .23وكذلك االتفاقية رقم () 87
الخاصة بحرية التنظيم ،وهي من معايري أرضيات الحامية
االجتامعية التي استُعرضت أعاله.
ويف ما يتعلق مبدى مواءمة منظومات الحامية االجتامعية
يف األردن أعىل معايري الحامية االجتامعية الواردة يف توصية
منظمة العمل الدولية  202املتعلقة بأرضيات الحامية
االجتامعية ،نجد أن منظومة الحامية االجتامعية ما زالت
مشتتة من جانب ،وضعيفة عمودياً وأفقياً ،إذ ال تشمل
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جميع املواطنني ،وال تقدم التغطيات كافة .وبالتايل ميكن
القول إنها ال تتمتع بصفة الشمول ،وال تلبي االحتياجات
الخاصة كافة ،للفئات االجتامعية املستضعفة ،وغري قادرة
عىل إدماج العاملني يف القطاع غري املنظم يف منظومة
الضامن االجتامعي ،وقارصة من حيث ضعف متويلها
واستناد أعمدتها األساسية ،عىل اشرتاكات املستفيدين
فقط ،وكذلك هنالك دامئاً تساؤالت عىل مستوى شفافية
واستخدام معايري الحوكمة الرشيدة يف إدارة بعض
عنارصها وخاصة صندوق الضامن االجتامعي ،وما زال
هنالك ضعف يف اتساق السياسات االقتصادية واالجتامعية
وسياسات العمل (التشغيل) يف إطار الحامية االجتامعية،
وما زال هنالك ضعف أيضاً يف تعزيز التناسق بني مختلف
املؤسسات املسؤولة عن توفري الحامية االجتامعية.
باإلضافة إىل ذلك ،ما زالت مستويات جودة العديد من
خدمات الحامية االجتامعية متدنية .وما زال هنالك عدم
احرتام كامل لحرية التنظيم النقايب واملفاوضة الجامعية
للعاملني ،والتشاور مع مختلف املنظامت املدنية ذات
العالقة .وهذا األمر يحتل أولوية ،باعتباره رضورياً لبناء
حالة من التوازن بني مكونات املجتمع املختلفة .وهنالك
ضعف يف توفري الحامية لألطفال وخاصة املترسبني من
املدارس وامللتحقني بسوق العمل .وهنالك ضعف يف توفري
الدخل األسايس عند املستوى األدىن لألجور ،عىل األقل
لألشخاص كافة يف سن العمل ،وغري القادرين عىل العمل،
وخاصة يف حاالت املرض والبطالة واألمومة واإلعاقة،
باإلضافة إىل املسنني.

من املؤسسات العامة وتحرير التجارة الخارجية واألسعار
والضغط عىل األجور وزيادة الرضائب غري املبارشة وغريها
من السياسات غري االجتامعية ،إىل جانب تخيل الدولة
عن دورها يف توفري الحقوق االقتصادية واالجتامعية ومن
ضمنها الحامية االجتامعية ،أدى كل ذلك إىل مزيد من
الضغوط عىل قطاعات واسعة من املواطنني ،وتسبب يف
إضعاف نظام الحامية االجتامعية يف األردن.

إىل جانب ذلك ،هنالك ضعف شديد يف أدوار منظامت
املجتمع املدين األردنية يف املساهمة يف النهوض لتحسني
واقع التمتع بالحامية االجتامعية ،وخاصة املنظامت التي
يفرتض أن تلعب دورا ً أساسياً يف ذلك ،وهي املنظامت
النقابية العاملية ،حيث تراجع دورها يف حامية غالبية
عامل األردن ،وعىل وجه الخصوص يف مجال الحامية
االجتامعية .واقترصت جهودها عىل املشاركة يف مناقشات
اللجان النيابية املتخصصة يف الضامن االجتامعي ،حيث
شاركت بعض املنظامت النقابية العاملية يف أعامل
لجنة العمل والتنمية االجتامعية أثناء مناقشة مقرتح
قانون الضامن االجتامعي .والالفت يف هذه املناقشات،
أن املنظامت النقابية العاملية املستقلة (غري معرتف بها
من قبل الحكومة) ،هي التي لعبت دورا ً ملموساً يف
تحسني نصوص قانون الضامن االجتامعي ،عىل خالف
اتحاد النقابات العاملية الرسمية ،الذي كانت مشاركته
شكلية ،ومل تسمح موازين القوى االجتامعية واالقتصادية
القسم الرابع :التوجهات المستقبلية والبدائل والسياسية يف األردن يف فرض تطبيق الرعاية الصحية عىل
ت
مشرتيك ومتقاعدي الضامن االجتامعي ،إذ ما زال هذا
المق�حة
الحق غري مطبق.
يف ضوء االستعراض التحلييل يف أقسام التقرير السابقة،
يتضح أن السياسات االقتصادية التي نفّذت يف األردن كذلك فإن دور املنظامت النقابية القامئة ما زال ضعيفاً يف
خالل العقود املاضية ،والتي كانت تقوم عىل فلسفة خلق حالة من الضغط االجتامعي إلنفاذ وتطبيق قانون
اقتصاد السوق الحر بصيغته النيوليربالية ،والتي اعتمدت الضامن االجتامعي الجديد ،حيث ما زال مئات آالف
سياسات اقتصادية تقشفية جاءت وفق االتفاقيات العاملني محرومني من االنتفاع من هذا الحق ،بسبب
الثنائية مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،وركزت رفض أرباب العمل إرشاكهم فيه.
عىل رفع الدعم عن السلع األساسية وخصخصة العديد وميكن القول إن منظومة الحامية االجتامعية يف األردن
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بحاجة إىل إصالحات جوهرية لضامن تغطيتها جميع 6.6رضورة اإلرساع يف تطبيق جميع املنافع الواردة يف
قانون الضامن االجتامعي ،وعىل وجه الخصوص
مستحقيها باعتبارها حقاً ،وميكن تلخيص هذه اإلصالحات
الرعاية الصحية للمشرتكني واملتقاعدين باعتبارها أحد
مبا يأيت:
املعايري األساسية يف الحامية االجتامعية.
1.1إعادة النظر يف النموذج التنموي القائم حالياً
والسياسات االقتصادية املنبثقة عنه ليصبح قامئاً عىل 7.7رضورة اإلرساع يف إنفاذ قانون الضامن االجتامعي
ليغطي جميع العاملني ،وعدم السامح ألصحاب العمل
منظومة حقوق اإلنسان ،مبا فيها الحامية االجتامعية،
بعدم إرشاك العاملني لديهم يف منظومة الضامن تهرباً
وتوجيه كافة السياسات نحو إنفاذ هذه الحقوق.
من دفع التزاماتهم املالية.
2.2رضورة مصادقة الحكومة عىل اتفاقيات منظمة
العمل الدولية املتعلقة بالضامن االجتامعي8.8 ،رضورة زيادة مخصصات اإلنفاق العام عىل الخدمات
الصحية يف املوازنة العامة للدولة بهدف تحسني جودة
واملتمثلة يف اتفاقية رقم  121لعام  1964واملتعلقة
الخدمات الصحية املقدمة للمواطنني.
بإعانات إصابات العمل ،واتفاقية رقم  128لعام
 1967واملتعلقة بإعانات العجز والشيخوخة والورثة،
9.9رضورة زيادة مخصصات اإلنفاق العام عىل خدمات
واتفاقية رقم  130لعام  1969واملتعلقة بالرعاية
التعليم يف املوازنة العامة للدولة بهدف تحسني جودة
الطبية وإعانات املرض ،واتفاقية رقم  183لعام 2000
خدمات التعليم املقدمة للمواطنني.
واملتعلقة بحامية األمومة.
----------------------------------------------------3.3رضورة امليض قدما ً نحو ادماج معايري أرضيات الحامية  1-دائرة االحصاءات العامة ،التقارير السنوية ،أعوام متفرقة ،األردن.
االجتامعية الواردة يف توصية منظمة العمل الدولية  2-وزارة املالية االردنية ،نرشة مالية الحكومة العامة  ،آب.2014
 3دائرة االحصاءات العامة االردنية ،النرشة الشهرية ألسعار املستهلك ،آذار .2014رقم  202يف مختلف الترشيعات ذات العالقة بالحامية  4-دائرة االحصاءات العامة ،دراسة حالة الفقر يف األردن لعام 2012.
 5منظمة العمل الدولية  ،تقرير االستخدام العاملي للعام .2013االجتامعية.
4.4رضورة إجراء تعديالت هيكلية عىل املنظومة اإلدارية
الحكومية لتوحيد مرجعيات املؤسسات التي تقدم
خدمات الحامية االجتامعية ،وعدم تشتتها ،األمر الذي
من شأنه توسيع قاعدة املستفيدين من جهة ،ووقف
الهدر يف نفقات الحامية االجتامعية الناجم عن هذا
التشتت من جهة أخرى.
5.5االنتقال الفعيل إىل توحيد نظم الضامن االجتامعي
والتقاعد املدين والعسكري يف إطار املؤسسة العامة
للضامن االجتامعي ومن دون متييز بني صغار العاملني
وكبار العاملني يف القطاع العام ،األمر الذي سيؤدي
إىل تقليل أعباء نظم التقاعد املدين والعسكري عىل
خزينة الدولة.

 6املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،التقرير السنوي لعام  ،2013عامن ،األردن. 7دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير الفقر يف األردن.2012 ، 8وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،دراسة القطاع غري املنظم.2012 ، 9وزارة الصحة االردنية ،املوقع اإللكرتوين http://www.moh.gov.jo 10وزارة الرتبية والتعليم األردنية ،املصدر السابق. 11وزير الرتبية والتعليم ،ترصيحات صحفية ،األردن ،آذار .2014 12املركز الوطني لحقوق اإلنسان ، ،دراسة «واقع اإلنفاق عىل حقوق التعليم والصحةوالعمل يف موازنات الحكومات األردنية» 2010 ،
 13وزارة املالية األردنية ،نرشة مالية الحكومة العامة ،األردن ،آب .2014 14املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ،مرجع سابق. 15وزارة املالية األردنية ،مرجع سابق. 16االعالن العاملي لحقوق االنسان.1946 ،17العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.1966 ، 18مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،بيان صادر عن املرصد العاميلاألردين حول القانون املؤقت للضامن االجتامعي ،آذار  /مارس .2013
 20املركز الوطني لحقوق اإلنسان ،تقرير حالة حقوق اإلنسان يف األردن لعام 2012 21-قانون التقاعد العسكري األردين ،املصدر السابق.
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اعداد :د .جاسم ي ن
حس�
وخب� اقتصادي
باحث ي

البحرين

الجمعيات المساهمة ف ي� إثراء التقرير:
ئ
النسا� ،الجمعية البحرنيية للشفافية  ،التجمع القومي ،الجمعية
االتحاد العام لنقابات عمال البحرين ،االتحاد
ي
البحرينية لحقوق االنسان ،جمعية نهضة فتاة البحرين ،اللجنة االهلية ،جمعية وعد

رضورة اعتبار الحامية االجتامعية ،حقاً أصيالً يف إطار العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مبا يف ذلك حقوق العمل والصحة
والتعليم واملعيشة الالئقة ،وبأن للحكومة ،دورا ً محورياً يف ضامن توافر هذه
الحقوق ،فهي الجهة التي تسيطر عىل إمكانيات البالد.
مقدمة
يالحظ يف البحرين وجود خلط بني الحامية االجتامعية
كامهي مع ّرفة دوليا ًوبني شبكات األمان االجتامعي.
لهذاتستخدم البحرين بعض األدوات الشائعة عاملياً ،مثل
توفري مساعدات مالية لألرامل واليتامى لتحقيق األمان
االجتامعي ،وتشكيلة من املساعدات والدعم واملعونات
والعالوات فيام يخص الحامية االجتامعية لقطاع واسع
من املواطنني ،وإلىحد ما املقيمني والوافدين .تتضمن
مشاريع الحامية االجتامعية أمورا ًكعالوات للمتقاعدين
تضاف إىل املعاشات التقاعدية.كام يُق ّدم عون خاص لذوي
االحتياجات الخاصة واملسنني.

يف املجموع ،توفر الحكومة مشاريع مختلفة يف إطار
الحامية االجتامعية تتضمن مساعدات مالية وأخرى عينية.
وقد تم تعزيز املساعدات التي تقدمها الجهات الرسمية
لفئات مختلفة من املجتمع باستحداث مساعدات جديدة
وأخرى تم تطويرها يف السنوات القليلة املاضية.
ورمبا سنحت الظروف املوضوعية من خالل زيادة وتنويع
املساعدات يف السنوات القليلة املاضية بامتصاص جانب
من الخلل يف النظام االجتامعي،فضالً عن تعزيز مبدأ إعادة
توزيع الرثوة يف إطار السعي لتحقيق العدالة االجتامعية.
لكن من املؤكد وجوب حصول املستحق عىل مساعدات
من الدولة ،توفر له سبل العيش الكريم،يف ظل اإلمكانيات
املتوافرة املتاحة ،وهي بشكل عام متاحة يف البحرين.

يضاف إىل الضامن االجتامعي ،الدعم املقدم للبعض
السلع واملواد واملنتجات الرئيسة والحيوية ،مثل املشتقات
النفطية والكهرباء والطحني التي تقدم للمواطن واملقيم.
بيد أن برنامج الدعم يتعرض لضغوط من قبل مؤسسات
عاملية ،مثل صندوق النقد الدويل،تطالب بإعادة هيكلة
الدعم وتقنينه ،بحجة ضامن وصوله إلىغري املقتدرين
تحقيقاً ملبدأ العدالة ،وهو رأي له وجهان ،بعضه صائب
وبعضه اآلخر يتناقض مع منظومة الحقوق االقتصادية
واالجتامعية العاملية ،حسب اعتقاد منظامت املجتمع
املدين.

بناءعىل ماتقدم،يؤخذ عىل السلطة تحاشيها الحديث
عن خط الفقر ،أو تشجيع إجراء دراسات حديثة يف هذا
املجال ،حيث تعود آخر دراسة ألكرث من عقد من الزمان.
ومن املؤكد أنه ال ميكن تجاهل وجود ربط بني انتشار
شبكات األمان االجتامعي وتحدي الفقر أو الحاجة .فهذه
الشبكات يتسع دورها ويتعاظم كلام أخلّت الدولة بدورها
االجتامعي والتنموي.ولهذا الحظنا يف البداية ضعف الرؤية
للحامية االجتامعية مقابل االعتامد الواسع آلليات شبكات
األمان االجتامعي.

كام يتميز برنامج األمان االجتامعي مبساهمة أطراف
أهلية ،عرب شبكات األمان أو ما يعرف بالجمعيات الخريية
(الصناديق الخريية يف السابق).تقدم الجمعيات الخريية
مساعدات لألرس املستحقة مكملة للمعونة املقدمة من
الجهات الرسمية،مبا فيهاالعودة لاللتحاق باملدارس ،وشهر
رمضان ،من خالل مساهامت أهلية باتت ميرسة عرب
التحويالت املرصفية.

من جهة أخرى ،يخىش أن تستغل السلطة بعض
التحديات املالية التي تعيشها البالد ،مثل تنامي ظاهرة
املديونية العامة ،للحد من برامج دعم السلع واملنتجات
األساسيةبغية توفري النفقات.حقيقة القول ،تساهم
مشاريع الدعم يف تعزيز سبل العيش الكريم لقطاع واسع
من املواطنني والوافدين عىل حد سواء ،ومن األجدى
السعي لتوفري أموال عامة عرب أبواب أخرى يف امليزانية
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االقتصادية واالجتامعية ،تقف أسباب سياسية وراء هذه
وليس من خالل برامج الحامية االجتامعية.
األحداث ،عرفتها البالد يف مطلع ،2011من قبيل املطالبة
القسم أ
الول :دور الدولة ف ي� التنمية ف ي� البحرين
بالرشاكة يف صنع القرارات والتوزيع العادل للرثوة ومحاربة
تلعب الدولة دورا ً محورياً يف العملية التنموية يف البحرين ،أشكال الفساد املايل واإلداري كافة.
كام يتجىل ذلك من خالل نفقات املوازنة العامة.بلغة من جهة أخرى ،ال توجد رضائب عىل دخل األفراد
األرقام ،شكلت النفقات الفعلية للقطاع العام  3.31مليارات واملؤسسات يف البحرين (مع بعض االستثناءات بالنسبة
دينار أو  8.8مليارات دوالر يف السنة املالية .2013وهذا للرشكات األجنبية العاملة يف القطاع النفطي) .ورمبا تحتاج
يعني أن مرصوفات الحكومة متثل نحو  30%من الناتج السلطة إىل قرار موحد يضم دول مجلس التعاون الخليجي
املحيل اإلجاميل ،األمر الذي يؤكد الدور الحيوي للقطاع لفرض أي نوع من الرضائب حتى ال تخرس مزايا تنافسية يف
العام يف إدارة دفة االقتصاد املحيل ،ويف السياق نفسه ظل املنافسة بني دول املنظومة الخليجية لجذب التجارة
توفري األموال ملشاريع األمان االجتامعي لبعض الفئات واالستثامرات.
والحامية االجتامعية عىل النطاق الواسع.
ويبدو جلياً أن سياسة تحويل البحرين إىل مالذ رضيبي،
وتم رصد عجز فعيل قدره  410ماليني دينار ( 1.1مليار أثرت بوضوح عىل اهتامم الدولة بالحقوق االقتصادية
دوالر) يف السنة املالية  ،2013مشكالً أكرث من  12%من واالجتامعية ،بالرغم من أن األنظمة الرضيبية يف العامل قد
النفقات و  3.7%من حجم الناتج املحيل اإلجاميل ،وهي وجدت ليك تؤمن الحد األدىن من هذه الحقوق.
من النسب املرتفعة عاملياً وإقليمياً.يتناىف هذا األمر مع
أحد رشوط مرشوع االتحاد النقدي الخليجي ،والذي دخل ويف هذا الصدد ،كشفت تجربة فرض  1%عىل دخل الفرد
حيز التنفيذ مطلع العام  ،2010والذي يقيد عجز املوازنة العامل يف إطار تنفيذ مرشوع التأمني ضد التعطل (والذي
دخل حيز التنفيذ يف العام ،)2007بغية تقديم مبالغ مالية
العامة عند  3%من الناتج املحيل اإلجاميل.
للعاطلني والباحثني عن العمل وتقديم التدريب لهم،إىل
وقد تعزز دور الحكومة يف التنمية يف أعقاب أحداث عدم استعداد الكثريين لتحمل هذا العبء املحدود أصالً.
فرباير  ،2011ألسباب تشمل تردد بعض مستثمري القطاع التصور املوجود لدى قطاع واسع من العاملني ،يقوم عىل
الخاص لالستثامر،بسبب الظروف السياسية واألمنية التي رضورة تحمل السلطة دون غريها تداعيات البطالة ،ألن
مرت بها البالد.كام زادت األهمية النسبية للدور الحكومي بعض سياساتها ،مثل إفساح املجال أمام العاملة املغرتبة
يف الشأن االقتصادي املحيل ،من خالل الدعم املايل أو ما للعمل يف البالد،تتسبب يف معضلة البطالة (املزيد حول
يعرف يف األوساط العامة باملارشال الخليجي ،عرب التزام هذا املوضوع يف أماكن أخرى يف التقرير).
أربع دول أعضاء يف مجلس التعاون ،وهي السعودية
واإلمارات والكويت وقطر ،بضخ مليار دوالر سنوياً يف وفيام يخص الكلفة املالية ،توجد التزامات مبارشة عىل
البحرين عىل مدار  10سنوات (والحال نفسه يف ُعامن) .الدولة القيام بها ،وتتمثل يف إنجاز مشاريع محددة
توظّف أموال املارشال الخليجي لتنفيذ مشاريع تنموية للمشمولني ضمن مشاريع الضامن االجتامعي ،وأخرى غري
مثل بناء وحدات سكنية للمواطنني ،ما يعني مواجهة محددة تشمل سلعاً مدعومة تقدم للجمهور بشكل عام.
الجانب املعييش الندالع األحداث.باإلضافة إىل الجوانب ما ميكن تأكيده عبارة عن تطوير مشاريع جديدة يف مجال
الضامن االجتامعي ،وزيادة العالوات املالية ،األمر الذي
 -1حسن املدحوب« ،ختامي  56% :2013نسبة تنفيذ املرشوعات يف  ،2013الوسط عدد 4284
( 29/08/2014 http://www.alwasatnews.com/4284/news/read/890648/1.html،)31/01/2014تعزز يف السنوات القليلة املاضية.
131

فحسب أفضل اإلحصاءات املتوفرة ،تبلغ الكلفة املالية الجدول رقم 2
ملشاريع الضامن االجتامعي  260مليون دينار بحريني أو البحرين :الحامية االجتامعية واملوازنة العامة املعتمدة
 674مليون دوالر يف السنة املالية  2014والتي تنتهي بنهاية للسنة املالية 2014
العام ،توفرها الدولة من خالل مخصصات املوازنة العامة.
مليون دينار مليون دوالر
يغطي هذا الرقم أمورا ًمثل صندوق الضامن االجتامعي ،السنة
8،955
3،385
وعالوة األرس محدودة الدخل ،وعالوة أخرى للمتقاعدين إجاميل إيرادات النفط والغاز
)(56
)(21
(الجدول رقم .)1بعض التفاصيل املتعلقة بهذه املشاريع احتياطي األجيال القادمة
)(2،539
دعم مبيعات منتجات النفط والغاز )(960
موجودة يف القسمني الثاين والثالث من التقرير.
يف السوق املحيل
صايف إيرادات النفط والغاز
اإليرادات غري النفطية
اإلعانات من الدول الصديقة
صايف اإليرادات
املرصوفات املتكررة
الدعم الحكومي املبارش
مجموع املرصوفات املتكررة
نفقات املشاريع
إجاميل املرصوفات
العجز املعتمد

الجدول رقم 1
مخصصات مشاريع الضامن االجتامعي يف البحرين للعامني
 2013و 2014
2014
2014
2013
الفئة العمرية
مليون دينار* مليون دينار مليون
دوالر
69
26.0
صندوق الضامن االجتامعي 26.0
12
4.4
4.4
الخريية امللكية
278
105
105
عالوة األرس محدودة
الدخل
214
81
77
عالوة املتقاعدين
90
40
40
عالوة اإليجار
11
4
4
عالوة تخفيض األقساط
674
260.4
256.4
اإلجاميل

2،404
352
37
2،793
2،495
661
3،156
551
3،707
)(914

6،360
931
98
7،389
6،600
1،749
8،349
1،457
9،806
)(2،417

املصدر :وزارة املالية ،مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني  2013و http:// 2014
www.mof.gov.bh/arb/ShowDataFile.asp?rid=2633

*الدينار يساوي  2.65دوالرين أمريكيني
املصدر :وزارة املالية ،مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني  2013و http:// 2014
www.mof.gov.bh/arb/ShowDataFile.asp?rid=2633

وترتفع املخصصات املالية املرتبطة بشكل الفت بعد إضافة
املشاريع األخرى ،مثل برنامج دعم السلع (املشتقات
النفطية ،الكهرباء واملاء وبعض املنتجات األساسية) ،كام
يتبني من الجدول رقم  2بالنسبة للسنة املالية .2014
ويوضح الجدول ثقل دعم املشتقات النفطية عىل وجه
التحديد عرب عدم تحصيل بعض اإليرادات من جهة ،وقيمة
الدعم املبارش من جهة أخرى.

دعم املواد األساسية والسلع الرئيسية
ويف هذا الصدد ،نرى لزاماً إعطاء بعض التفاصيل حول
برنامج الدعم،نظرا ً لتميز البحرين بتوفري سلع ومنتجات
مدعومة ،يحصل عليها املواطن واملقيم والزائر دومنا النظر
إىل ظروف الفرد املالية.كام تحصل املؤسسات التجارية
عىل السلع واملنتجات املدعومة ،وهي من النقاط محل
النقاش واإلثارة يف البالد ،بحجة أن الدعم يجب أن يذهب
إىل غري املقتدر دون سواه.عىل سبيل املثال ،تحصل املطاعم
والفنادق عىل اللحوم الحمراء املدعومة وتقوم ببيعها
لروادها بأسعار مضاعفة.وهي من املسائل التي يثريها
باستمرار البنك الدويل وصندوق النقد مع الدول التي
متر بصعوبات اقتصادية ألسباب تشمل الدور االجتامعي
للدولة.
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يتكون برنامج الدعم الحكومي من  )1املشتقات النفطية لجدول رقم3
والغاز  )2الكهرباء واملاء  )3ثالث سلع إسرتاتيجية،وهي الدعم الحكومي املو ّجه إىل السلع واملواد األساسية للعامني
تحديدا ً اللحوم الحمراء والطحني والدواجن.الكلفة املالية  2013و2014
مبلغ الدعم (مليون األهمية النسبية %
ملرشوع الدعم عبارة عن  1.3مليار دينار أي  3.4مليارات السلع واملواد
دينار)
دوالريف العام( 2013الجدول رقم .)3بكل تأكيد يعد الرقم
47.1%
610
الغاز
ضخامً بدليل تشكيله ما بني  11و  12يف املئة من حجم
27.0%
350
الكهرباء واملاء
الناتج املحيل اإلجاميل للبحرين ،وهي من النسب املرتفعة
20.7%
268
النفط
حسب قراءة صندوق النقد الدويل.بل ترتفع الفاتورة
3.9%
51
اللحوم الحمراء
الحقيقية للدعم بصورة أكرب ،بعد إضافة الخدمات
1.1%
14
الدقيق
اإلسكانية والتعليمية والصحية واألموال النقدية املقدمة
0.2%
3
الدجاج
لألرس املحتاجة والعالوات الخاصة باملتقاعدين وغري ذلك.
100.0%
1،296
املجموع
وهو دعم رضوري وواجب عىل الدولة ،ألنه جزء ال يتجزأ
املصدر :صحيفة الوسط البحرينية  28 -كانون الثاين يناير  2014نقال عن مصادر
من دورها يف تحقيق األمن والعدالة.
رسميةhttp://www.alwasatnews.com/4161/news/read/851492/1.html
يف التفاصيل ،يعترب الغاز حجر الزاوية بتشكيله ثالثة أرباع املجموع الكيل لقيمة الدعم املقدم للمشتقات النفطية يف
العام  ،2012لكن أقل يف كل من  2013و ( 2014الجدول رقم .)4يقدم الغاز بصورة أساسية إىل املؤسسات التجارية
والصناعية ،ويف مقدمتها رشكة (ألبا) العاملة يف مجال األملنيوم.وتبني أن السلطات تتحاىش الحديث عن الدعم املقدم
إىل الغاز عند طرح مرشوع دعم املشتقات النفطية تحاشياً لإلحراج ،حيث يجري الحديث عن القيمة الكلية للدعم.
الجدول رقم 4
تفاصيل الدعم املقدم للقطاع النفطي (املشتقات النفطية والغاز)
السنة
بنزين ممتاز
بنزين جيد
ديزل
كريوسني
إسفلت
أخرى
مجموع املشتقات النفطية
الغاز
املجموع

2011
مليون دينار

2012
%
للمجموع مليون دينار

%
للمجموع

58.5
41.8
71.4
8.9
9.2
6.8
196.6
604.4
801

61.9
41.9
75.4
9.1
11.5
7.2
207
634.3
841.3

7.4
5.0
9.0
1.1
1.4
0.9
24.6
75.4
100.0

7.3
5.2
8.9
1.1
1.2
0.9
24.6
75.5
100.0

%
2013
مليون للمجموع*
دينار*
9.1
80.2
6.2
54.3
11.1
97.7
1.3
11.8
1.7
14.9
1.1
9.3
30.5
268.3
69.5
610.0
100.0
878.3

%
2014
مليون للمجموع*
دينار*
9.7
93.5
6.6
63.3
11.9
113.9
1.4
13.7
1.8
17.4
1.1
10.9
32.5
312.6
67.5
648.0
100.0
960.6

* مقدرة عىل أساس النسب املئوية للدعم الفعيل عام  2012واملوازنة للعامني  2013و 2014
املصادر :الهيئة الوطنية للنفط والغاز ))Nogaوصحيفة الوسط ( 11كانون الثاين يناير  - )2011موقع وزارة املالية (مرشوع قانون موازنة السنتني املاليتني )2014 – 2013
http://www.mof.gov.bh/arb/ShowDataFile.asp?rid=2633
صحيفة الوسط ( 17نيسان أبريل http://www.alwasatnews.com/3875/news/read/764920/1.html)2013
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وقد ُرصد توجه رسمي ،ورمبا ج ّدي ،يف العام  2013باتجاه
تقليص الدعم من خالل بوابة القطاع الصناعي مثل الحد
من دعم اإلسفلت والغاز والديزل.لكن تبني للسلطات
صعوبة تحقيق هذا األمر ،كام تجىل من خالل انسحاب
أعضاء مجلس النواب من جلسة  24كانون األول ديسمرب
 2013بغية إظهار امتعاضهم من قرار رفع كلفة الديزل ولو
بشكل محدود .وقد ُعلّل ذلك بالخشية من احتامل قيام
الرشكات التي سوف تتحمل كلفة تشغيلية أعىل يف حال
رفع أسعار الديزل بتحويل جانب من النفقات اإلضافية
2
عىل املستهلكني ،وبالتايل يكون املواطن هو الخارس األكرب.
وعىل هذااألساس ،أرجأت السلطة قرار رفع سعر الديزل
إىل حني التوافق بني السلطتني التنفيذية والترشيعية بغرض
إرضاء بعض النواب ،ورمبا رأت يف ذلك فرصة إللقاء اللوم
عىل البعض اآلخر لوقف عملية تعديل برنامج الدعم.
بقراءة رسيعة ،ارتفعت القيمة من  168مليون دينار يف
العام  2007إىل  350مليون دينار يف  926( 2013مليون
دوالر) .وقد رصد املبلغ نفسه للعام .2014ميثل هذا الرقم
 27%من كلفة دعم املشاريع ،وهي نسبةمعتربة.الالفت
هو حصول األجانب عىل  12%من قيمة الدعم املقدم
للكهرباء واملاء ،وهي نسبة غري مرتفعة ،مع األخذ باالعتبار
حقيقة تشكيلهم نحو نصف السكان وثالثة أرباع القوى
العاملة.ويف كل الحاالت ،فإن املاء والكهرباء يعتربان من
بني الرضورات األساسية للمواطنني ،وهو ما يفرض عىل
الدولة تجنب إثقال كاهل الفقراء والطبقة الوسطى عرب
إجراءات تقشفية تعود بالرضر عىل االستقرار االجتامعي
والسيايس للبالد.

خالل النمو السكاين والرتكيبة السكانية وامليول االستهالكية
لدى البعض.وهي جوانب ال بد أن تؤخذ باالعتبار ،لكن
ليس عىل حساب ذوي الدخل املحدود أو املتوسط الذين
قد يترضرون من اتخاذ إجراءات اقتصادية عىل حساب
البعد االجتامعي.

فيهاالحصول عىل عمل الئق ،والحق يف تشكيل النقابات
العاملية ،والسعي لتوفري العيش الكريم للجميع ،مع
التأكيد عىل املساواة بني الرجل واملرأة.كام يتميز املجتمع
املدين يف البحرين بنشاطه وتذكريه السلطة بصورة مستمرة
بالتزاماتها التي قطعتها عىل نفسها عند إقرار االتفاقية.

بالتأكيد ،يقتيض الصواب فتح نقاشات داخل البالد ،وعرب
مساهمة املجتمع املدين،لتبادل اآلراء حول كيفية ضامن
استدامة برنامج الدعم ،بالنظر ألهميتة الدعم ملعيشة
املواطنني والوافدين عىل حد سواء.يعد هذا األمر مهامًيف
ضوء تحذيرات الجهات الدولية ذات العالقة ،مثل صندوق
النقد الدويل ،حول إمكانية خروج األمور عن السيطرة
بسبب الكلفة املالية .نظرا ًألهمية املالحظات أو «النصائح»
التي يقدمها الصندوق ،فإن املصلحة الوطنية تقتيض
االنتباه إىل الخلفية النيوليربالية التي تهيمن حالياً عىل
رؤية مؤسسات التمويل الدولية ،والتي تعطي األولوية
للنجاعة االقتصادية كام تفرتضها ،عىل حساب األبعاد
االجتامعية.عموماً ،يجب أن تبقى حامية القدرة الرشائية
للمواطنني ضمن األولويات.
ن
الطار ش
الت�يعي وخصائص أنظمة
الثا� :إ
القسم ي
الحماية االجتماعية

خدمات خاصة باملسنني

يوجد تنوع يف برامج الحامية االجتامعية ،وهو أمر صحيح
نظرا ً لتباين الحاجات والظروف املعيشية للمواطنني
املحتاجني إىل دعم ومساعدة من الجهات الرسمية
للتكيف مع الظروف املعيشية.ويف هذا اإلطار ،وقّعت
البحرين مجموعة من االتفاقيات التي تصب يف مجال
الحقوق ،مثل العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،والذي أُقر يف عام  2006ودخل
حيز التنفيذ يف  3يناير/كانون الثاين.وقد صادقت البحرين
3
عىل هذا العهد يف  27سبتمرب/أيلول .2007

مام ال شك فيه ،يساهم برنامج الدعم الحكومي لعدد
من السلع والخدمات،يف ضامن توافر الحد األدىن من
العيش الكريم لقطاع كبري من املواطنني،فضالً عن املقيمني
والوافدين.بيد أنه رمبا مل ينتبه صناع القرار يف حينه إىل
التداعيات أو الكلف املالية املرتبطة مبسألة الدعم ،من تتضمن هذه االتفاقية مجموعة من الحقوق ،مبا
 -2عيل املوسوي« ،النواب ينسحبون من جلستهم أمس احتجاجا عىل رفع سعر الديزل» ،الوسط عدد
،)25/12/2013( 4127
( http://www.alwasatnews.com/4127/news/read/841189/1.htmlتم االطالع يف
)01/04/2014

 -3وكالة أنباء البحرين“ ،الثقافة السياسية :العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية”،)07/02/2012( ،
( http://www.bna.bh/portal/news/492952تم االطالع يف )26/07/2014
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وزارة الصحة
وزارة البلديات والتخطيط
العمراين

وزارة العمل

يالحظ يف هذا الصدد استحداث مساعدات وخدمات
جديدة وتعزيز البعض اآلخر يف السنوات القليلة املاضية،
األمر الذي لقي استحسان الكثريين.فقد أفصحت الجهات
الرسمية مطلع العام  2014عن توجه الستصدار بطاقة
تخفيض للمسنني يف إطار تقديم املساعدات لفئات خاصة.
إن الكلفة املالية لهذه الخدمة غري واضحة ،لكن يُعتقد
أنها ليست مرتفعة بشكل نوعي ،حيث الحديث عن
عدم توريد بعض اإليرادات للخزانة العامةوليس تقديم
مساعدات مالية جديدة.وقد تبني عدم وجود اعرتاض
يذكر عىل هذه املسألة يف الشارع البحريني ،ألن الفئة
املستهدفة تستحق الدعم نظري الخدمات التي قدمتها
لسنوات طوال ،ويشاع أن نسبة كبرية من املسنني تعاين
من محدودية مستويات الدخل ً بعد التقاعد.

الغرفة الخاصة يف مستشفىالسلامنية الطبي
رسوم البناءرسوم شهادات إثبات امللكيةرسوم البلدية إليجار البيوتوالشقق
-رسوم استقدام خادم

رسوم تجديد استقدام العاملمن خالل هيئة تنظيم سوق
العمل
رسوم إصدار بطاقة الهويةالجهاز املركزي للمعلومات
املصدر :صحيفة األيام  1آذار مارس 2014
http://www.alayam.com/Issue/2014/9091/PDF/07.pdf

تشري اإلحصاءات املتوفرة إىل أن السواد األعظم من
املسنني هم من الفئة العمرية  60حتى  74عاماً.يبلغ
متوسط العمر يف البحرين  76.6سنة ،حسب إحصاءات
تقرير التنمية البرشية للعام  ،20144أي يف مصاف بعض
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب.بالعودة إىل الوراء ،بلغ
املتوسط قرابة  70سنة يف العام  ،1980حسب إحصاءات
األمم املتحدة ،ما يعني حصول قفزة يف املجاالت ذات
العالقة ،وخصوصاًالرعاية الصحية.
ذوو اإلعاقة
امتدادا ً إىل مسألة تقديم الدعم لفئات خاصة ،يحصل
املع ّوقون كأفراد عىل مخصصات مالية شهرية من وزارة
التنمية االجتامعية.وقد القت خطوة رفع مستوى املخصص
بداية العام  2014بنسبة  50يف املائة من  100دينار
إىل  150دينارا ًشهرياً( 397دوالرا ً) استحسان مؤسسات
5
املجتمع املدين.

فحسب تقرير منشور يف صحيفة األيام البحرينية يف مارس
 2014نقالً عن وزارة التنمية االجتامعية ،يستفيد 37،437
مس ًّنا من التخفيضات الخاصة التي دشنتها الحكومة فيام
يخص  11خدمة حكومية مصنفة حسب خمس وزارت،
كام يتضح من الجدول رقم .5
الجدول رقم5
الخدمات التي يحظىفيها املسنون بنسبة تخفيض 50%
حسب الجهة
ويتبني من الجدول رقم 6حصول ارتفاع تلو اآلخر يف
الخدمة
الجهة
الكلفة الكلية عىل املوازنة العامة للمخصصات املقدمة
وزارة الداخلية

-تجديد رخص القيادة

تجديد سجل املركبة الخاصة-تجديد جواز السفر

 -4الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ،تقرير التنمية البرشية لعام ،2014
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdfتم اإلطالع يف .)25/07/2014
 -5حسن املدحوب« ،إقرار رفع مخصصات املعوقني  50دينارا ً...وهجوم نيايب عىل التنمية»،الوسط عدد
،)20/11/2013( 4092
( http://www.alwasatnews.com/4092/news/read/830169/1.htmlتم االطالع يف
)01/04/2014
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للمع ّوقني خصوصاً من العام .2011فقد بلغت الزيادة تحصيل رسوم مواقف السيارات يف املستشفيات ،وهي
املالية ملخصصات املع ّوقني أكرث من  10ماليني دينار (نحو من األمور التي تالقي استحسان املراجعني ومستخدمي
السيارات.
 26مليون دوالر) يف العام .2013
تشمل أسباب ارتفاع قيم املخصصات أمورا ً مثل استعداد التأمني ضد التعطل
املع ّوقني للتسجيل للحصول عىل املساعدات والخدمات يحمل مرشوع آخر يف مجال الحامية االجتامعية ويشمل
الحكومية ألسباب لها عالقة بانتشار املعلومة من جهة ،قطاعاً واسعاً من املواطنني،مسمى التأمني ضد التعطل،
وإمكانية حصول املع ّوق عىل مبالغ شهرية ال ميكن حيث طرح يف منتصف ( 2007عىل املستوى اإلقليمي
االستهانة بها.لكن يشرتط عىل من يتلقى مخصصات أقرت السعودية مرشوعها حول املوضوع نفسه يف .)2014
مع ّوق ،عدم حصوله عىل مخصصات أخرى مقرة للمعوق يتعامل مرشوع التأمني ضد التعطل يف البحرين مع
مبوجب قانون آخر،تحاشياً لالزدواجية ،وهو أمر ميكن تداعيات البطالة أو التعطل وهي الكلمة املحببة لدى
تف ّهمه.
بعض املسؤولني).
جدول رقم 6
يتميز املرشوع مبساهمة العاملني يف القطاعني العام
املستفيدون من مخصصات اإلعاقة
والخاص بجزءمن تكلفة التمويل.تحديدا ً ،يلزم مرشوع
السنة عدد املستفيدين املبالغ املمنوحة املبالغ املمنوحة التأمني ضد التعطل ثالثة أطراف (العاملني واملؤسسات
دوالر أمرييك
دينار بحريني
(فرد)
والحكومة) باملساهمة يف التمويل لتغطية  3%من مجموع
3،003،889
1،135،470
3،208
2005
رواتب األفراد املؤمن عليهم ،حيث تسدد االشرتاكات عىل
4،987،301
1،885،200
3،093
2006
النحو اآليت:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4،990
5،774
6،204
6،678
7،447
8،180
8،811

3،093،748
3،500،900
3،896،000
4،241،550
9،198،050
10،244،700
10،144،200

8،184،518
9،261،640
10،307،000
11،221،031
24،333،465
27،102،381
26،836،507

املصدر :صحيفة الوطن  1آذار مارس 2014
http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.

وحسب صحيفة األيام املحلية اليومية نقالً عن مركز
خدمات املع ّوقني يف وزارة التنمية االجتامعية ،فقد تم
توظيف  602من ذوي االحتياجات الخاصة ما بني 2008
و  ،2013حيث تؤكد األرقام أن الغالبية العظمى من
الوظائف هي من نصيب ذوي اإلعاقة الذهنية واإلعاقة
الجسدية6.تشمل الوظائف املشهورة بالنسبة للمع ّوقني
 -6أحالم معيوف 602« ،من ذوي االحتياجات الخاصة تم توظيفهم يف  5سنوات» ،األيام عدد
( http://www.alayam.com/News/alayam/Local/223268.)1/03/2014(9091تم االطالع يف
)01/04/2014

· 1%من األجر يدفعها املؤمن عليه شهرياً.
· 1%من أجور املؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل
شهرياً ،ويتحمل صندوق العمل (جهة حكومية)
سداد حصة أصحاب العمل عن املؤمن عليهم
العاملني يف القطاع األهيل.
· 1%من أجور املؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.
يف املجموع ،تتحمل الحكومة نحو نصف تكلفة املرشوع،
حيث تدفع نسبة  1%فيام يخص العاملني يف القطاع
الخاص ،لكنها تتحمل  2%بالنسبة للعاملني يف القطاع
العام ( 1يف املئة كونها صاحب العمل و 1%أخرى كونها
السلطة).كام يتحمل املوظفون يف القطاعني العام والخاص
نحو 30%من التكلفة.بدورها تتحمل املؤسسات باقي
التكلفة أي  ،20%حيث إن املطلوب منها املساهمة
بنسبة  1%بالنسبة للعاملني يف القطاع الخاص.وقد بدأت
الجهات الرسمية بتحصيل رسوم املرشوع ابتداء من راتب
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شهر حزيران يونيو  2007بهدف جمع مبلغ وقدره 36
مليون دينار ( 95مليون دوالر) يف العام  2008أي خالل
أول سنة كاملة للتطبيق.7
يتميز املرشوع مبنحه املواطن العاطل (يشارك العامل
األجانب يف املرشوع لكنهم يحصلون عىل مساهمتهم
عند انتهاء عقد العمل يف البالد) مساعدة مالية،فضالً عن
تدريب إضافة إىل فرص للعمل.يحصل العاطلون َح َملَة
املؤهالت الجامعية ،عىل مبلغ قدره  150دينارا ً (397
دوالرا ً) شهرياً مقابل  120دينارا ًشهرياً للذين ال يحملون
شهادات جامعية.الحد األقىص للحصول عىل مساعدة
التأمني ضد التعطل هو  6أشهر متتالية.
هذه املساعدات تقدم للذين مل يعملوا من قبل،بيد أنه
يختلف الوضع فيام يتعلق باألفراد الذين سبق لهم العمل
واملؤمن عليهم لكنهم خرسوا وظائفهم وبالتايل أصبحوا
عاطلني.بدورهم يحصل من فقدوا وظائفهم عىل تعويض
بواقع  60%عىل أساس معدل األجر الشهري خالل االثني
عرش شهرا ً السابقة ،لن يقل املبلغ عن  150دينارا ً وال يزيد
عن  500دينار شهرياً ( 1323دوالرا ً) ،رشط إكامل  12شهرا
كحد أدىن يف الوظيفة.
الحد األقىص لرصف اإلعانة هو ستة أشهر متصلة ،كام أن
هناك رشوطاً ال بد من توافرها للباحث عن عمل ألول
مرة،تشمل أال يقل عمره عن  18سنة ،وأن يكون راغباً
يف العمل ،وأال يكون قد بلغ سن التقاعد ،وأال يزاول أي
عمل تجاري.كام أن العاطل ملزم بااللتحاق بدورة تدريبية
واجتيازها بنجاح يف حال طلب منه ذلك.ومن حق الجهة
الرسمية إيقاف رصف املعونة قبل انتهاء املدة ،يف حال
رفض العاطل وظيفتني تعرضان عليه أثناء فرتة األشهر
الستة.
من جملة األمور املثرية ،تعرض املرشوع إىل امتحان صعب
خالل أزمة  ،2011حيث تبني عدم استعداد السلطة لتوفري
دعم لبعض الذين تم ترسيحهم من وظائفهم ألسباب

سياسية ،مثل املشاركة يف االحتجاجات السياسية يف أعقاب
أحداث شباط فرباير ،األمر الذي أضاف لغطاً آخر حول
جدوى املرشوع برمته.
مهام يكن من أمر ،ال يزال مرشوع التأمني ضد التعطل
يف البحرين غري مقبول عند البعض ،عىل الرغم من ميض
سنوات عدة عىل تنفيذه.وتبني من خالل التجربة ،أن
املجتمع يؤمن مببدأ التكافل االجتامعي ،لكن يختلف
األمر عند البعض يف حال تطلب قبول التزامات مالية تجاه
مرشوع مثل التأمني ضد التعطل.تكمن حجة املعارضني يف
أن الحكومة وحدها يجب أن تتحمل األمور املرتبطة بغري
العاملني كونها السلطة ،ويف أن سياساتها مسؤولة عن خلق
معضلة البطالةـ لكن من شأن الحوار بني األطراف ذات
العالقة ،أي الدولة وأصحاب األعامل والعامل مع اهتامم
املجتمع املدين ووسائل اإلعالم،معالجة األمور وحسمها.
القسم الثالث :واقع التغطية االجتماعية ف ي� البحرين
تتنوع املساعدات الحكومية املقدمة يف إطار برامج
الحامية االجتامعية ،لكونها تخدم أغراضاً مختلفة ،وهو
أمر ميكن تفهمه .فهناك مساعدات مالية شهرية للعديد
من األرس وخصوصاً األرامل،إضافة إىل دعم للمتقاعدين
يضاف إىل الراتب التقاعدي بغية التكيف مع ظروف
املعيشة،فضالًعن األرس محدودة الدخل حسب املفهوم
املحيل ،بغية التكيف مع متطلبات املعيشة.نتعرض يف هذا
القسم لجملة املساعدات والفئات املشمولة دومنا تجاهل
بعض التحديات التي تواجه أنظمة الضامن االجتامعي من
قبيل النمو السكاين.
صندوق الضامن االجتامعي

 -7جاسم حسني« ،التأمني ضد التعطل يف البحرين »،املستثمرونhttp://mosgcc.com/mos/maga� ،
( zine/article.php?storyid=816تم االطالع يف .)30/03/2014
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ففي إطار مخصصات صندوق الضامن االجتامعي ،تقدم
وزارة التنمية االجتامعية ،وهي الوزارة املعنية ،العون
لألفراد والحاالت عىل النحو اآليت:
 )1العجز عن العمل  )2املسن  )3املع ّوق  )4األرملة )5
املطلقة  )6اليتيم  )7األرسة  )8أرسة املسجون  )9املهجورة
 )10البنت غري املتزوجة  )11الولد.

تركز املساعدات عىل األرس ،مبا يف ذلك أرسة مكونة من
شخص واحد ،األمر الذي يعني ،عىل وجه الخصوص ،دعم
املرأة .وهي خطوة محل ترحيب املهتمني ،كام تجىل
ذلك من خالل عمليات البحث امليداين.ويوجد تصور بأن
األقدار شاءت بقاء بعض النساء وحيدات،لكن يقتيض
الصواب تقديم العون لهن ومساعدتهن للتكيف مع ضنك
املعيشة ،دومنا الحاجة إىل طلب املساعدة من جهات غري
رسمية.ومن هنا يربز دور الدولة يف توفري برامج للحامية
وميكن تفهم تذمر البعض من قسوة الرشوط التي تفرضها
االجتامعية تساهم يف معالجة التحديات املحلية.
الجهات الرسمية التخاذ قرار مبنح الدعم لألرس.يف املقابل،
بيد أنه تبني من خالل عمليات البحث والتحري،وجود تكمن حجة الجهات الرسمية يف أنها ملزمة بالحفاظ عىل
قاسم مشرتك لدى نسبة ممن يعتقدون أنهم يستحقون املال العام للبالد ،والتي تعترب محدودة يف كل األحوال.
الدعم ،مفاده أن رشوط االستحقاق صعبة نسبياً ،إذ تقوم
من جملة األمور االيجابية ،تقدم وزارة التنمية االجتامعية
الوزارة بإجراء دارسة مستفيضة لكل حالة.كام تخضع
مساعدات مالية متنوعة لألرس التي تنطبق عليها رشوط
األرس التي تحصل عىل مساعدات اجتامعية إىل مراجعات
االستحقاق من خالل مخصصات صندوق الضامن
دورية من دون علمها بكل تأكيد ،حتى يتسنى للوزارة
االجتامعي.كام تتميز مساعدات الوزارة باالنتظام
الوقوف عىل مستجدات الظروف املوضوعية لكل أرسة،
واالستمرارية،ما يعد أمرا ً مريحاً ملن يحصل عىل العون ،لكن
ومدى أهليتها الستمرار تسلم املساعدات.ورمبا ميكن
برشط عدم حصول تغيري مادي بالنسبة لألرس املستحقة
تفهم ذلك،إذا كان لغرض الحفاظ عىل املال العام،وليس
أصالً ،مثل مغادرة أحد أبنائها بسبب عامل الزواج ،ما قد
بداعي الحد من املخصصات املالية أينام كان ممكناً.
يعني تخفيض مستوى الدعم عىل أقل تقدير.
عىل سبيل املثال ،يتم رفض طلب أي متقدم من الفئات
ويف تطور لقي ترحيب املجتمع املدين ،أصدرت وزارة
املستحقة واملشار إليها أعاله ،يف حال تبني وجود سجل
التنمية االجتامعية القرار الوزاري رقم  64لعام 2013
تجاري باسم مقدم الطلب بحجة إمكانية الحصول عىل
بحيث ال ميكن أن تقل قيمة املساعدة الشهرية عن 70
عائد مايل من السجل.ويقوم البعض بتأجري السجالت
دينارا ً ( 185دوالرا ً) للفرد الواحد ،و 120دينارا ً ألرسة
التجارية عىل الوافدين مقابل مبالغ متفق عليها سلفاً،
مكونة من فردين.ويضاف مبلغ  25دينارا ً  ) 66دوالرا ً)
وهو ترصف مخالف للقانون ،حيث تعرف هذه العملية
لكل فرد من أفراد األرسة التي يزيد عددها عن شخصني.
بالتأجري من الباطن وهي مخالفة للقانون بطبيعة الحال.
وتبني من خالل التجربة واالطالع ،وجود حاالت إلناث
مهجورات تنطبق عليهن رشوط االستحقاق لكن تم رفض
طلبهن بسبب امتالكهن سجالت تجارية تدر عليهن عوائد
من خالل التأجري.
متكنها من استصدرا سجل آخر بصورة ميرسة.ويف نهاية
املطاف ،مل تنجح كل الجهود املبذولة ملنحها املساعدة
الشهرية ألنها مل توافق عىل التخيل عن السجل.يشار إىل
وجود فرتة زمنية قبل بدء تدفق املساعدات ،ما يعني
خسارة عائد السجل خالل الفرتة الزمنية التي تفصل
بني إلغاء السجل وبدء تدفق مساعدات وزارة التنمية
االجتامعية يف حال املوافقة عىل الطلب أصالً.

ويف حديث مع واحدة تنطبق عليها رشوط االستحقاق،
شددت عىل أنها قررت االحتفاظ بالسجل ألن ذلك مينحها
نوعا من االطمئنان ،وال تريد خسارة السجل خشية عدم

الجدول رقم 7
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املساعدات املالية املقدمة لألرس املستحقة ضمن صندوق مام ال شك فيه ،تعمل املؤسسة الخريية امللكية ضمن موازنة
محدودة نسبياً قياساً إىل صندوق الضامن االجتامعي الذي
الضامن االجتامعي
املساعدة الشهرية بالدينار يتبع وزارة التنمية االجتامعية.ويبدو جلياً من الجدول
عدد أفراد األرسة
رقم  8أن األرس املستحقة تعتمد أساساً عىل مخصصات
70
الحد األدىن للفرد
صندوق الضامن االجتامعي.
120
األرسة املكونة من فردين
املبلغ اإلضايف لكل فرد لألرس التي تضم 25
أكرث من فردين
املصدر :صحيفة الوسط البحرينية  13 -يناير 2014http://www.
alwasatnews.com/4146/news/read/846887/1.html

تعترب قيمة امليزانية الكلية لصندوق الضامن االجتامعي
الفتة،حيث رصد مبلغ  26مليون دينار (نحو  69مليون
دوالر) مقارنة مع  4.4ماليني دينار للخريية امللكية يف
موازنة السنة املالية ( 2014الجدول رقم .)1عموما،
يعتقد أن الذين يحصلون عىل مساعدات من صندوق
الضامن االجتامعي وإىل حد كبري الخريية امللكيةعىل وجه
التحديد،يرصفون األموال،يف املتوسط ،داخل االقتصاد
الوطني ألن مستويات الدعم رمبا ال تسمح لهم بالسفر
إىل الخارج.

إن ما تضمنه القرار الوزاري املشار إليه ،عرب إضافة مبلغ
محدد لكل فرد من أفراد األرسة التي يزيد عددها عن
فردين ،أمر حسن.تقليدياً ،كانت األرسة التي يزيد عدد
أفرادها عن شخصني تحصل عىل  150دينارا ً بغض النظر
عن العدد الكيل.ال شك يف أن التغيري اإليجايب ويساهم يف
تعزيز العدالة االجتامعية ،ألنه من األهمية مبكان تقديم
كام هو الحال مع صندوق الضامن االجتامعي،توفر
مساعدات عادلة بدل االختزال بقصد التبسيط.
الحكومة موازنة مؤسسة الخريية امللكية ،لكن مل يتم
كام تشتهر الوزارة بتقديم مساعدات مالية إضافية لألرس تطوير آليات تذكر للمساءلة،لكونها تخضع لإلرادة
املستحقة يف بعض املناسبات الدينية،مثل شهر رمضان امللكية.كام أن الظرف السيايس حتى نهاية  ،2014عىل أقل
املبارك.يكمن الغرض من هذا العرف،يف تقديم العون تقدير ،مل يكن ليسمح مبساءلة الخريية امللكية نظرا ً لرتؤس
لألرس لتغطية النفقات املرتفعة مبا يف ذلك رشاء مالبس أحد أبناء عاهل البالد (الشيخ نارص بن حمد آل خليفة)
عيد الفطر.يالحظ أن األرس التي تستحق املساعدات ،تأيت منصب رئيس مجلس أمناء املؤسسة.بيد أنه تبني بالتجربة
يف مقدمة الفئات التي يوفر لها العون يف حال تقرر تقديم استعداد السلطة الترشيعية ملامرسة دور رقايب بطريقة أو
أية مساعدات جديدة للمواطنني.
أخرى عىل صندوق الضامن االجتامعي من خالل االستفادة
من بعض األدوات الربملانية املتوافرة.
الخريية امللكية
بدورها ،تقدم مؤسسة الخريية امللكية ،والتي تتبع الديوان الجدول رقم 8
املليك ،مساعدات مالية لفئات يعتقد أنها رمبا تستحق متويل الضامن االجتامعي والخريية امللكية (عالوات لألرس
مساعدات خاصة مثل اليتامى واألرامل عىل وجه التحديد .املستحقة)مليون دينار

وال ينحرص نشاط املؤسسة الخريية امللكية داخل البحرين،
بل يتخطى الحدود من خالل تقديم يد العون لقضايا
إنسانية خارج اململكة ،مثل بناء مدارس ومراكز صحية
8
ألرس الالجئني.
 -8زينب التاجر« ،السيد للوسط مساعدات الخريية امللكية لسورية إنسانية وال تطبيع مع إرسائيل»،
الوسط عدد http://www.alwasatnews.com/4033/news/read/812345/1.،)22/09/2013( 4033
( htmlتم االطالع يف )01/04/2014

املخصص

2013

2014

صندوق الضامن االجتامعي (وزارة
التنمية االجتامعية)
املؤسسة الخريية امللكية

26.0

26.0

4.4

4.4

املصدر :وزارة املالية ،مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني  2013و 2014
http://www.mof.gov.bh/arb/ShowDataFile.asp?rid=2633
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عالوات خاصة باألرس محدودة الدخل واملتقاعدين
ال تقترص املساعدات املتعلقة بالحامية االجتامعية
باألرس املستحقة ضمن ضوابط وزارة التنمية االجتامعية
واملؤسسة الخريية امللكية ،بل تتعدى ذلك لتشمل
مخصصات للمتقاعدين وأخرى لألرس املحدودة الدخل
باملفهوم املحيل،بغية تقديم العون لقطاع كبري من الناس
للتكيف مع املتطلبات املعيشية والتي تزداد تعقيدا ًيف
الحياة العرصية.ففي إطار عملية املوافقة عىل مرشوع
املوازنة العامة للعامني  2013و  2014وافقت الحكومة
عىل طلب مجلس النواب بتبني معايري جديدة أكرث كرماً
لدعم األرس محدودة الدخل من جهة ،وإقرار زيادة
علىالعالوة املمنوحة للمتقاعدين من جهة أخرى ،يف إطار
املفهوم الواسع إلعادة توزيع الرثوة بني املواطنني.

ما عرف بالتضخم املستورد ما بني سنتي  2007و،2008
حيث ارتفعت نسبة التضخم إىل معدالت تاريخية تزامناً
مع ارتفاع أسعار النفط إىل مستويات تاريخية ،وانخفاض
قيمة الدوالر األمرييك،فضالً عن ارتفاع قيم املنتجات
املستوردة ،األمر الذي يفرس التسمية.وقتها ظهرت مزاعم
حول قيام بعض الدول املصدرة للمنتجات الغذائية برفع
قيم صادراتها للتعويض عن تدين قيمة الدوالر وارتفاع
كلفة فاتورة الواردات النفطية وبصورة مشرتكة.

االسم التقليدي لهذا املرشوع كان عالوة التضخم ،لكن مل
تعد كلمة الغالء مناسبة يف ظل غياب التهديد التضخمي،
األمر الذي يفرس اسم عالوة األرس محدودة الدخل.تبديل
مسمى العالوة من عالوة الغالء إىل دعم األرس محدودة
الدخل أمر ميكن تفهمه بسبب احتواء معضلة التضخم
بطريقة أو أخرى (تراوحت نسبة التضخم يف البحرين يف
مام ال شك فيه ،تعترب عالوة األرس محدودة الدخل حيوية
 2013يف حدود  3%وذلك حسب تقديرات صندوق النقد
ألصحاب الدخل املحدود ،إذ تبلغ القيمة  100دينار أو
9
الدويل).
 265دوالرا ًشهرياً.خالفاً ملخصصات صندوق الضامن
االجتامعي،لكونها مشاريع حكومية ينظر لها عىل أنها إضافة إىل ذلك ،هناك عالوة خاصة باملتقاعدين يف ظل
إنسانية ،وبالتايل محل ترحيب الجهات ذات العالقة ،وجود شبه اتفاق مجتمعي عىل رضورة مراعاة وتعزيز
تحتاج العالوات املستحدثة مثل األرس محدودة الدخل مصالح هذه الفئة.ففي إطار مترير موازنة  2013و 2014
لوجود رشاكة بني السلطتني التنفيذية والترشيعية لضامن وافقت السلطة عىل طلب مجلس النواب بتعزيز العالوة
إقرارها.الالفت أنه حتى أولئك الذين يقبضون رواتب يف املمنوحة للمتقاعدين حيث أصبحت عىل النحو اآليت:
حدود ألف دينار ( 2666دوالرا ً) يحصلون عىل عالوة غالء الجدول رقم 9
املعيشة بهدف التكيف مع الظروف املعيشية العرصية .توزيع عالوة املتقاعدين (دينار بحريني)
مبلغ الزيادة الدعم املايل
فبحسب ميزانية السنتني املاليتني  2013و  2014تبلغ قيم مستوى الدخل الدعم املايل
(الجديد)
(سابقاً)ً
املساعدات املقدمة لألرس محدودة الدخل عىل النحو اآليت:
75
75

75
50

150
125

أقل من 700
من  700إىل
1،500
املصادر :مجلس النواب ووزارة التنمية االجتامعية ،مملكة البحرين

· 100دينار ( 265دوالرا ً) شهرياً لكل رب أرسة ال
يزيد دخله الشهري عىل 300دينار.
· 70دينارا ً ( 185دوالرا ً) لكل رب أرسة يراوح دخله
ما حدث عبارة عن رفع مستويات املخصصات يف السنتني
ما بني ( 301-700دينار).
املاليتني  2013و ( 2014تتميز البحرين بإقرار موازنة عامة
· 50دينارا ً( 132دوالرا ً) لكل رب أرسة يراوح دخله
ما بني ( 701-1000دينار).
 -9املحرر االقتصادي« ،صندوق النقد الدويل يدعو البحرين إلعادة هيكلة االقتصاد وتقليل الدين
العام» ،الوسط العدد .)20/06/2014( 4304
بالعودة إىل الوراء ،فرضت هذه العالوة نفسها خالل فرتة (http://www.alwasatnews.com/4304/news/read/897050/1.htmlتم االطالع يف )01/07/2014
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لسنتني ألسباب تشمل منح الجهات ذات العالقة فرصة الدفرتي بعد إقرار العالوات،من خالل تبني معايري جديدة
التكيف مع توجهات الحكومة فيام يخص النفقات) .لعالوة الغالء ،وبالتايل رفع مخصصات العالوة فضالً عن
الكلفة املالية ملرشوعي دعم األرس وعالوة املتقاعدين قد إقرار زيادة يف العالوة املمنوحة للمتقاعدين.
تبدو عالية نسبياً ،وتحديدا ً  105ماليني دينار ( 278مليون
لكن تم رصد عجز فعيل قدره  410ماليني دينار ( 1.1مليار
دوالر) و 81مليون دينار ( 214مليون دوالر) يف السنة
دوالر) عىل خلفية تعزيز اإليرادات،ألسباب تشمل الفارق
املالية  2014عىل التوايل ،لكن البعض يرى يف املرشوعني
بني متوسط السعر املعتمد والفعيل للنفط ،وهو القطاع
تعزيزا ًللعدالة ،وهو مطلب اجتامعي مرشوع وحيوي يف
الذي يشكل أكرث من ثالثة أرباع دخل الخزانة وعدم رصف
إطار إعادة توزيع الرثوة.
كافة النفقات املخصصة .ما وجدت الحكومة صعوبة يف
الجدول رقم 10
تقليص مستوى عالوة الغالء من جهة واملتقاعدين من
عالوات خاصة (مليون دينار)
جهة أخرى ،يف إطار مرشوع موازنة  2015و ،2016نظرا ً
لتوقع الشارع باستمرار هذه العالوات.كام أن الظروف
التكلفة املالية يف
التكلفة املالية يف
2014
2013
السياسية ال تساعد عىل إمكانية إنهاء أو الحد من هذه
105
دعم األرس محدودة 105
العالوات.بل ليس من الخطأ الزعم بأن السلطة وافقت
الدخل (عالوة الغالء)
عىل زيادة العالوة املتعلقة باألرس محدودة الدخل
81
عالوة تحسني مستوى 77
واملتقاعدين ألغراض تشمل الحصول عىل دعم شعبي عىل
املعيشة للمتقاعدين
املصدر :وزارة املالية ،مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني 2014و  2012خلفية األزمة السياسية التي متر بها يف البالد منذ فرباير
3362=dir?psa.eliFataDwohS/bra/hb.vog.fom.www//:ptth
.2011
مالحظة :األرقام املخصصة لعالويت األرس محدودة الدخل عالوة اإليجار
من جهة ( 105ماليني دينار) وتحسني مستوى معيشة واستمرارا ً للحديث حول برنامج الحامية االجتامعية ،توفر
املتقاعدين ( 81مليون دينار) من جهة أخرى ،ضخمة الحكومة عالوات أخرى تتعلق بالشأن اإلسكاين وتحديدا ً
قياساًإىل الرقم املخصص لصندوق الضامن االجتامعي عالوة اإليجار وأخرى تتعلق بتخفيض األقساط اإلسكانية.
( 26مليون دينار) للسنة نفسهاأي .2014ال شك ،يوجد تتمثل عالوة اإليجار مبنح  150دينارا ً ( 400دوالر) شهرياً
فرق جوهري وهو تغطية عالوة األرس املحدودة الدخل وذلك بعد ميض فرتة زمنية ( 5سنوات) عىل تاريخ تقديم
لعدد كبري جدا ً من األرس (توجد أكرث من  93ألف أرسة طلب الحصول عىل سكن حكومي لحني حصول املتقدم
يف البحرين).يف املقابل ،تقدم مخصصات صندوق الضامن فعالً عىل السكن.عبء املرشوع عىل املالية العامة عبارة
االجتامعي لنحو  14ألف أرسة.
عن  40مليون دوالر ( 105ماليني دوالر) يف العام .2014
ويف هذا الصدد ،تسبب رفع مخصصات عالويت األرس تخفيض قيمة اإليجار
محدودة الدخل واملتقاعدين،برفع مستوى العجز املعتمد
(وليس الفعيل) إىل  833مليون دينار ( 2.2ملياري دوالر) أيضا ،توفر الحكومة دعامً خاصاً لبعض األرس املستحقة،
للعام ،2013فضالً عن  914مليون دينار ( 2.4ملياري وهو عبارة عن تخفيض قيمة اإليجار الشهري للسكن
دوالر) يف .2014وكانت السلطة قد أعدت مسودة موازنة املقدم من وزارة اإلسكان ،لكن ال ميكن اعتبار كلفة
 2013و  2014بعجز يف حدود  662مليون دينار و  753املرشوع عالية،كونها تشكل  10%من عالوة اإليجارأو 4
مليون دينار عىل التوايل ،لكن حدث ارتفاع مستوى العجز ماليني دينار (نحو  11مليون دوالر).
141

الجدول رقم 10
عالوة اإليجار وتخفيض األقساط لألرس املستحقة (مليون
تقدم الصناديق مساعدات مالية وعينية لألرس املحتاجة،
دينار)
ملساعدتها عىل التكيف مع الظروف املعيشية ،لكن
2014
2013
2012
2011
املخصص
ال تنطبق عليها رشوط صندوق الضامن االجتامعي،
40
40
34
عالوة اإليجار 34
وبالتايل ،تساهم يف تخفيف وطأة العيش ملئات األرس
4
4
4
4
تخفيض
التي تعيش ظروفاً صعبة وتسكن يف مختلف مناطق
األقساط
البالد.بشكل دقيق ،تقدم الصناديق مساعدات نقدية
السكنية
املصدر :وزارة املالية ،مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني 2014و  2012وأخرى عينية ،مثل مكيف هواء أو ثالجة أو كوبونات
3362=dir?psa.eliFataDwohS/bra/hb.vog.fom.www//:ptth
لرشاء قرطاسية مدرسية.تحصل الغالبية عىل مساعدات
شهرية ،لكن البعض اآلخر من ذوي الظروف األحسن
شبكات األمان االجتامعي أو الجمعيات الخريية
حاالً نسبياً،يحصلون عىل مساعدات موسمية ،مثل معونة
فضالً عن املساعدات االجتامعية املقدمة من قبل الحكومة ،الشتاء أو سلة شهر رمضان املبارك أو العودة إىل املدارس.
توجد يف البحرين العديد من الجمعيات الخريية أو شبكات تقوم الصناديق الخريية بتجميع أموال بطرق مختلفة
الضامن االجتامعي.فحتى عدة سنوات خلت كانت تعرف تشمل اشرتاكات شهرية بالتعاون مع املصارف املنترشة
شبكات األمان االجتامعي هذه بالصناديق الخريية ،لكن يف البالد ،حيث تعترب املنامة عاصمة للخدمات املالية.أما
وزارة التنمية االجتامعية ،وهي الجهة الرسمية املناط بها الطرق التقليدية األخرى فعبارة عن جمع أموال بعد انتهاء
إدارة تنظيم شؤون هذه املؤسسات،قررت تحويلها إىل مناسبات مثل صالة الجمعة.وتعزز فرص جمع األموال يف
جمعيات ومل تكتمل هذه املهمة بعد.ورمبا كانت تسميتها شهر رمضان املبارك ألسباب دينية والذي ينتهي بجمع
التقليدية بالصناديق الخريية ،أقرب إىل الواقع بالنظر إىل زكاة الفطرة.
أن كلمة الجمعيات تشمل الجمعيات السياسية يف ظل
من الناحية السلبية ،تتميز الصناديق بتقديم العون يف
غياب قانون يسمح بتشكيل األحزاب.
املجموع ألتباع من املذهب نفسه (السنة أو الشيعة)،
وعىل هذا األساس ،بات لزاماً عىل الجمعيات الخريية إجراء ما يعد أمرا مكرساً لالنقسام املذهبي.هذا الواقع السلبي
انتخابات واالحتفاظ بحسابات محدثة حول اإليرادات تعزز بعد أحداث فرباير  ،2011األمر الذي يشكل تحدياً
وأوجه الرصف وتزويد الجهة الرسمية بالتقارير بصورة بحاجة إىل معالجة.
منتظمة ،وإال تعرضت لعقوبات تشمل تجميد عملها ما كام لوحظ توجه من قبل السلطات لتقنني عمل الصناديق
يعني عدم قدرتها عىل تقديم خدماتها.
الخريية كانعكاس سلبي ألحداث األزمة أو الربيع
بالقاطنني يف محيط عملها.

يختلف نطاق عمل الجمعيات الخريية عن التنمية
االجتامعية ،والتي تتميز بتقديم مساعدات مالية بصورة
منتظمة عرب املوازنة العامة.حقيقة القول ،توفر الجمعيات
الخريية عوناً بسيطاً مع عدم حرمان األرس التي تحصل
عىل مساعدات من الحكومة من العون يف حال العوز.
كام تتميز الجمعيات الخريية املنترشة يف املناطق بدراسة
كل حالة عىل حدة ،وبالتايل يفرتض أن تكون عىل دراية

البحريني منذ فرباير  2011وتحديدا ً فيام يخص موضوع
جمع األموال عرب الحصول عىل تصاريح واضحة ومحددة
10
لغايات جمع األموال.
يتميز املجتمع البحريني بوجود عدد كبري من الناس الذين
يرغبون يف املساهمة يف املجتمع املدين من خالل العمل
 -10عيل املوسوي« ،جمعيات خريية تتهم التنمية بالتضييق عىل جمع املال» ،الوسط العدد 3780
(( http://www.alwasatnews.com/3780/news/read/729783/1.html.)12/01/2013تم اإلطالع
يف )01/01/2014
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التطوعي من دون مقابل .وخري دليل عىل ذلك ،انتشار التحدي السكاين
شبكات األمان االجتامعي يف البالد طوالً وعرضاً ومبسميات
ويف إطار الحديث عن دميومة برامج الحامية االجتامعية مبا
مختلفة عىل النحو اآليت.
يف ذلك ترتيب البحرين يف املؤرشات الدولية ذات العالقة،
ال مناص من اإلشارة إىل مسألة التحدي السكاين ،إذ تشري
البحرين :صناديق وجمعيات خريية واجتامعية وتعاونية
اإلسقاطات السكانية إىل أن العدد الكيل للسكان سوف
(نيسان أبريل )2013
يرتفع بصورة مستمرة،مقرتباً من مليون ونصف املليون
 14صندوقاً خريياً مثل صندوق سار الخريي.
نسمة يف العام  ،2018أي بزيادة نحو  230ألف نسمة
 12جمعية خريية مثل جمعية سيد الشهداء.
مقارنة مع العام  .2012كام يتجىل ذلك يف الجدول رقم
 20جمعية اجتامعية مثل جمعية دار الحكمة للمتقاعدين.
 10حول إحصاءات السكان ،األمر الذي يؤثر عىل تحديات
 10جمعيات نسائية مثل جمعية نهضة فتاة البحرين.
مثل الدعم املقدم لبعض املواد.
 8جمعيات تعاونية مثل جمعية مدينة عيىس التعاونية
تضاف هذه اإلحصاءات إىل التحديات املوجودة أصالً،لكون
االستهالكية (أكتوبر .)2013
املصدر :موقع وزارة التنمية االجتامعية
البحرين تأيت ضمن الدول ذات الكثافة السكانية املرتفعة،
yrotcerid_sogn/sogn/hb.vog.laicos.www//:ptth
حيث تقع ضمن قامئة أعىل  10دول يف العامل من حيث
الكثافة السكانية.يبلغ حجم الكثافة السكانية 1646
التنمية البرشية وعالقتها بالحامية االجتامعية
نسمةيف الكيلومرت الواحد يف البحرين.وقد تم التوصل إىل
يتطلب قياس أداء األمم وفق املعايري واملؤرشات الدولية هذا الرقم عرب تقسيم عدد السكان (مليون
من قبيل مؤرش التنمية البرشية .وجاء يف تقرير التنمية
و 235ألف نسمة عىل مساحة اململكة البالغة 750كيلومرتا ً
البرشية لعام  ،2014ومصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
12
مربعاً).
نجاح البحرين بالتقدم أربعة أماكن وصوالًإىل املرتبة رقم
 44عاملياً.وهذا يعني حلول البحرين يف املرتبة الرابعة بني األمر الالفت اآلخر هو عبارة عن ظهور حقيقة جديدة
الدول العربية بعد كل من قطر والسعودية واإلمارات.
تتمثل بتشكيل األجانب غالبية السكان ،إذ شكلوا قرابة
عىل الرغم من ايجابيته ،ال ميكن االعتامد كثريا ً عىل هذا  52%من مجموع السكان يف  2012والنسبة يف ارتفاع
املؤرش ،نظرا ًلتأثره مبتغري دخل الفرد.إضافة إىل دخل الفرد بشكل متواصل.وعليه انضمت البحرين إىل ثالث دول
من الناتج املحيل اإلجاميل ،يتضمن املؤرش عاميل التعليم أخرى يف مجلس التعاون الخليجي يعترب فيها املواطنون
والصحة ،لكنه ال يأخذ باالعتبار أمورا ً مثل السكن والبيئة أقلية السكان وهي اإلمارات وقطر والكويت.طبعا،
والرصف الصحي.ويف كل األحوال،تشمل نقاط القوة لدى تشكل العاملة الوافدة األكرثية الساحقة يف سوق العمل
البحرين تحديدا ً معياري التعليم بالنظر لشبه القضاء عىل وخصوصاً يف القطاع الخاص ،لكن املسألة املستحدثة هي
األمية،فضالً عن الصحة.وقد كشف التقرير أن متوسط متثيلهم أكرثية السكان يف البحرين.لكن كونهم أجانب
العمر يف البحرين هو 76.6سنة ،أي يف مصاف بعض الدول ال يحرمهم حقوقهم األساسية التي ضمنتها لهم املواثيق
األعضاء يف االتحاد األورويب.وقد تم اعتبار البحرين ضمن الدولية لحقوق اإلنسان ،وال يحجب دورهم يف تنمية
11
الدول الواقعة يف خانة التنمية البرشية العالية جدا ً.
اقتصاد البحرين.
 -11الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ،تقرير التنمية البرشية لعام .2014
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdfتم اإلطالع يف )25/07/2014

 -12ويكيبيديا،Population density»، http://en.wikipedia.org/wiki/Population_density« ،
(تم االطالع يف .)31/03/2014
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ومن شأن الحقائق املرتبطة بالسكان التأثري عىل برامج الدعم املقدم للكهرباء واملشتقات النفطية ،إضافة إىل بعض
السلع مثل اللحوم والطحني.وهذه املسألة يجب التحكم فيها من خالل التمسك باملقاربة الحقوقية التي تعمل عىل
تحقيق التوازن بني الجدوى االقتصادية وحامية الحقوق االجتامعية للجميع.
الجدول رقم 11
السكان يف البحرين من العام  2013لسنوات مقبلة

من جهة أخرى ،تؤكد أرقام الجدولني  11و  12أن موضوع الحامية االجتامعية سوف يبقى حيوياً بالنظر إىل التنوع
الدميغرايف سواء بالنسبة للمواطنني أو األجانب.
الجدول رقم 12
السكان يف البحرين حسب الفئات العمرية (آخر اإلحصاءات املتوافرة)

املصدر :الجهاز املركزي للمعلومات (جدول مستنسخ من املصدر) ttp://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/Statistical%20
Abstract/ABS2011/Ch2/3.pdf

ويالحظ يف هذا الصدد حدوث تغيري يف تشكيلة العاملة الوافدة ،حيث نجح اآلسيويون يف السنوات املاضية،مبن فيهم
13
الفلبينيون،بتعزيز تواجدهم يف البحرين ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي عىل حساب الرعايا العرب.

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء (جدول مستنسخ من املصدر)http://www.cio.gov.bh/cio_ara/SubDetailed.aspx?subcatid=589

املشهور عن بعض اآلسيويني ميلهم للتوفري ،إضافة إىل إرسال األموال إىل الدول التي قدموا منها ،بغية توفري الحياة
الكرمية ألحبتهم يف الوطن األم ،ولهم كل الحرية يف ذلك ألنه حق مكتسب.لكن هذا يعني،حسب اعتقاد البعض،
االعتامد النسبي الكبري لعدد غري قليل من أفراد العاملة الوافدة ،عىل السلع واملنتجات املدعومة عىل املستوى املحيل ،ما
 -13جاسم حسني« ،حول التحدي السكاين يف الخليج »،االقتصادية العدد ،04/11/2011 ،6445 ،تم اإلطالع يف http://www.aleqt.com/2011/06/04/article_545352.html.28/03/2014
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يعني بالرضورة بقاء معضلة كلفة الدعم للمواد األساسية
والسلع الرئيسية.

ألسباب سياسية من نوع آخر يف أعقاب أحداث فرباير
.2011فقد تكرر الحديث عن تعقيد عملية حصول بعض
املفصولينعىل العون املادي املنصوص عليه قانوناًيف إطار
مرشوع التأمني ضد التعطل واملتعلق بالعاطلني والباحثني
عن العمل.وتضمن تربير الرفض الرسمي بأن فصل البعض
حدث ألسباب خاصة ،وهو أمر مل يكون موجودا ً يف قانون
التعطل عند إبرامه.

مهام يكن من أمر ال بد من تأكيد أهمية السامح للعاملة
الوافدة ،وجلها من العاملة اآلسيوية ،باستمرار االستفادة
من برنامج السلع املدعومة مثل الطحني ،حفاظاً عىل
مصالح الجميع مبا يف ذلك السلم األهيل ،لتحايش حصول
اعتداءات أو انتهاكات لحق العمل.التصور املوجود هو أن
األجانب أكرث فقرا ً يف املتوسط من بني سائر املقيمني يف كام نبه البعض اآلخر إىل مزاعم متكررة بتشدد الوزارة
البحرين.
املعنية يف رصف مخصصات مرشوع التأمني ضد التعطل
القسم الرابع :التوجهات المستقبلية والبدائل تحاشياً لحصول عجز أو التعرض النتقادات خالل التقارير
الدورية لديوان الرقابة املالية واإلدارية،وهي تقارير
ت
المق�حة
رسمية تتعلق بأداء مؤسسات القطاع العام.تقليدياً ،دأبت
خالل مناقشة مسودةالتقرير مع الجهات ذات العالقة هذه الوزارة عىل الحد من الرصف أينام كان ممكنا بحجة
من مكونات املجتمع املدين مثل االتحادات النسائية فضالً الحفاظ عىل املال العام.عموماً ،ترى أطراف ذات عالقة،
عن الحركة العاملية إضافة إلىبعض الناشطني يف مجاالت ويف مقدمتها الحركة العاملية ،أن املطلوب من الجهات
عدة،قدمتمجموعة من املقرتحات من قبيل تعزيز الرسمية رصف املخصصات املرصودة يف موازنة املشاريع
مستويات الحامية االجتامعية للفئات األكرث حاجة ،مثل ال أكرث وال أقل.
األرامل عىل سبيل املثال.كام ساهمت املناقشات يف تقديم
جملة من التأكيدات والتوصيات واإلصالحات للنهوض  )3تطوير مشاريع جديدة مثل تقديم مساعدات تخص
بأنظمة وبرامج الحامية االجتامعية ،نوجزها عىل النحو املسنني ،وهي محل تقدير املهتمني لفئة تستحق كل
الدعم لقاء خدماتها للمجتمع.ويف هذا الصدد ،تم تأكيد
اآليت:
أهمية تفعيل برنامج التخفيضات للمسنني ،والذي أقر ألن
 )1اعتبار الحامية االجتامعية ،والتي يعترب الضامن العربة يف التنفيذ ،إذ تبني عىل األقل حتى بداية النصف
االجتامعي جزءا ًمنها ،حقاً أصيالً يف إطار العهد الدويل الثاين من عام  2014عدم التنفيذ الكيل ملقرتح تخفيض
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مبا يف الرسوم املستحقة للمسنني.
ذلك حقوق العمل والصحة والتعليم واملعيشة الالئقة،
وبأن للحكومة،كونها السلطة،دورا ً محورياً يف ضامن توافر  )4تقرتح بعض مؤسسات املجتمع املدين استصدار
هذه الحقوق ،فهي الجهة التي تسيطر عىل إمكانيات بطاقات خاصة لغري املقتدرين من املواطنني دون سواهم،
تسمح لهم بالحصول عىل سلع مدعومة عرب ترتيب خاص
البالد.
بني الجهات الرسمية واألهلية ذات العالقة ،وبالتايل إنهاء
 )2الرتكيز عىل العامل االجتامعي وليس السيايس عند الطريقة الحالية ،والتي مبوجبها يتم توفري السلع املدعومة
تقديم املساعدات ،وهو األمر الذي أصبح محل نقاش ملن شاء ومن دون ضوابط.
وتساؤل بعد أحداث فرباير .2011كام متتأكيد رضورة إبعاد
القناعات السياسية للمواطنني عندتطبيق املرشوعات ،كام يستند هذا املقرتح إىل مزاعم بوجود هدر للرثوة من
ظهرلفرتة خالل رصف مساعدات التأمني ضد التعطل ،ولكن خالل الربنامج الحايل للدعم،نظرا ً لحصول املقتدر وغري
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املقتدر عىل حد سواء عىل سلع ومنتجات مدعومة.فمن
شأن ضامن وصول الدعم لغري املقتدر ،بل تعزيز الدعم
املقدم لهذه الفئة،وضع حدا ً للضغوط التي تتعرض لها
البالد من قبل املؤسسات الدولية ووكاالت املالءة،بخصوص
إعادة النظر يف مستويات الدعم بغية الحفاظ عىل سالمة
املالية العامةفضالً عن تعزيز اإليرادات وتقليص النفقات
الحكومية.
لكن ال يجب أن تفرس السلطة وجود هكذا توجه لدى
البعض مبثابة دعوة لالنقضاض عىل بعض مشاريع الحامية
االجتامعية بحجة الكلفة املالية .فاملجتمع املدين ال يوافق
بالرضورة عىل هذا التصور،ألن توفري الحامية االجتامعية
مبدأ جوهري.ويف هذا الصدد ،ال ميكن إغفال األهمية
النسبية لبعض السلع االسرتاتيجية املدعومة بالنسبة
لغالبية أفراد العاملة املغرتبة مع األخذ باالعتبار حقيقة
مفادها أن العاملة الوافدة من ضمن أكرث الناس فقرا ً يف
البحرين ،وعليه تستحق هذه الفئة الحصول عىل بعض
السلع املدعومة ،لضامن متتعها بسبل العيش الكريم.

وليس العطايا ،حتى ال تتحول الدولة إىل دولة إحسان من
خالل تبني مبدأ تعلم الصيد بدل إعطاء السمك للمحتاج.
فخلق فرص عمل أهم من معالجة تداعيات البطالة.وعليه،
يلزم تشجيع،واألهم من ذلك ،تسهيل األمور للمستفيدين
من برامج الحامية االجتامعية ذات العالقة ،مثل التأمني
ضد التعطل،لالنخراط يف سوق العمل بأرسع وقت ممكن،
بدالً من االعتامد عىل الدعم ،ألن تقديم العون حالة
استثنائية وليس القاعدة.

 )8تعزيز دور الجهات الداعمة للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة مثل مرشوع متكني.تحصل متكني عىل موارد مالية
من مرشوع إصالحات سوق العمل ،من خالل فرض رسوم
إضافية عىل الرشكات املوظفة للعاملة املغرتبة ،واالستفادة
بجزء من املبلغ لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة،
إلقامة مشاريع تدر فوائد تشمل توظيف املواطنني.تعترب
املؤسسات الصغرية واملتوسطة األكرث قدرة عىل إيجاد
وظائف جديدة للوافدين الجدد إىل سوق العمل.يعد هذا
األمر مهامً يف البحرين يف ظل النمو السكاين الطبيعي،فضالً
عن ظاهرة منح الجنسية للبعض والتوافد املستمر للعاملة
 )5الحاجة لتوفري قاعدة بيانات متطورة ومستحدثة املغرتبة.
حول أعداد املستفيدين من الربامج الحكومية،مع األخذ
باالعتبار النمو السكاين وظاهرة اكتساب البعض الجنسية )9 ،إفساح املجال أمام شبكات األمان االجتامعي ،أو ما
حتى يتسنى اتخاذ قرارات صائبة تساهم يف استدامة يعرف بالجمعيات الخريية يف البحرين،لتنفيذ أعاملها
برامج مشاريع الحامية االجتامعية.
الخريية واعتبار نشاطها مساندا ً لعمل السلطة.يف املقابل،
تبني من خالل التجربة وجود دور سلبي لشبكات األمان،
 )6التشدد عىل رضورة إجراء مراجعات دورية للربامج لتسببها يف التأسيس ملشكلة أخرى وتحديدا الطائفية
االجتامعية املقدمة بكل شفافية،للتأكد من تطابقها مع بطريقة غري مبارشة أو غري مقصودة ،عرب توفري الدعم يف
مبادئ النزاهة والحوكمة ،وعدم التسييس والطائفية ،املتوسط ألفراد من الطائفة نفسها ،األمر الذي يتناىف مع روح
وهي من التحديات التي تواجه البالد.ويف السياق تأسيس شبكات األمان هذه.يتطلب األمر إجراء مراجعة
نفسه،استقطاب عطاءات من مؤسسات محلية وإقليمية للمامرسات ،وإذا تطلب األمر تطوير الترشيعات،بغية
ودولية لدراسة واقع برامج الحامية االجتامعية لضامن إبعاد الفكر الطائفي عن الجمعيات الخريية،عرب خطوات
تطابقها مع املعايري الدولية من جهةن وإبداء وجهات تؤكد وجود متثيل أفراد من الطائفتني الكرميتني يف البحرين
نظر محايدة حول املخاطر املالية والتنظيمية والترشيعية يف مجالس اإلدارات.فاملواطنة هي األساس يف إقامة هذه
ألنظمة الضامن االجتامعي من جهة أخرى.
الشبكات ،ويف تحديد االحتياجات واملساعدات.
 )7بخصوص تقديم العون ،تأكيد أهمية تنمية القدرات
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أيضا ،املطلوب من الحكومة أن تكون مساندة للجمعيات العاملة الوافدة يف البحرين وبقية دول مجلس التعاون
الخريية ومسهلة لها لتنفيذ مشاريعها الخريية والتي يجب الخليجي.
النظر إليها بأنها مكملة وليست منافسة لها،وعليه تستحق
كل أنواع الدعم.مل ِ
يأت إنشاء الجمعيات الخريية من فراغ  )11ويف هذا الصدد ،تم تأكيد أهمية اإلتيان بإحصاءات
بل لسد حاجة رضورية ،حيث تقوم غالبية من يعملون يف محدثة حول خط الفقر يف البحرين،من خالل إجراء
هذا املجال بأعامل تطوعية عىل حساب عمل أمور أخرى ،بحوث دورية بهذا الخصوص.لكن ال بأس اإلشارة إىل بعض
وبالتايل يستحقون كل التقدير.
الدراسات القدمية نسبياً والتي تحدثت عن مشكلة الفقر،
فاستنادا ًإىل دراسة صادرة عن مركز البحرين للدراسات
 )10أهمية تنفيذ دراسات ميدانية بني الحني واآلخر والبحوث،يعترب خط الفقر ألرسة مكونة من ستة أفراد
ملعرفة خط الفقر،بغية تبني سياسات صائبة تخدم األرس عبارة عن  337دينارا ًشهرياً ( 892دوالرا ً).وقد تم افرتاض
املحتاجة.فحسب التعريف النسبي املعروف للفقر ،تعترب خط الفقر عىل أنه يعادل نصف الدخل الوسيط (أي 674
أي أرسة فقرية ،إذا مل يكن لديها دخل كاف لرشاء سلة دينارا ًشهرياً).
ثابتة من السلع والخدمات.
لكن حسب دراسة أخرى لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ويف هذا الصدد ،أبدت أطراف مجتمعية تقديرها لقرار تعود للعام ،2004خط الفقر هو  5،2دوالرات (أي نحو
وزارة التنمية االجتامعية رقم ،64والذي تضمن مادة تلزم دينار و 965فلساً) يومياً للفرد الواحد بالنسبة ألرسة مكونة
الوزارة بإجراء دارسة دورية مرة كل خمس سنوات عرب من ستة أفراد.وبناء عىل ذلك ،تصبح أي أرسة فقرية إذا كان
االستعانة مبؤسسة معتمدة يف هذا الشأن ،بغية تحديد دخلها الشهري يقل عن  936دوالر (أي  354دينار).وعىل
الحد األدىن لتوفري متطلبات الحياة الكرمية يف البالد .األساس تم اعتبار  11%من األرس بأنها تعيش تحت خط
وبنظرة أكرث واقعية ،رمبا تحتاج البحرين إىل مؤرش يقيس الفقر يف البحرين.ورمبا مل تنخفض بل زادت نسبة األرس
االحتياجات األساسية وليس بالرضورية خط الفقر ،األمر الفقرية إىل مجموع األرس ،كام سيتجىل ذلك خالل فقرات
الذي يتطلب تعاون الجهات الرسمية وعدم اعتبار األمر أخرى يف البحث.ويالحظ أن السلطة دأبت عىل تقديم
مبثابة انتقاص منها.
دعم مايل من خالل صندوق الضامن االجتامعي لنحو
 10%من أرس املواطنني.ورمبا انخفضت يف اآلونة األخرية
لكن يالحظ تحسس السلطات من كلمة خط الفقر ،نسبة األرس التي تحصل عىل دعم قياساًإىل املجموع عىل
وتعويض ذلك بعبارة متطلبات الحد األدىن لتوفري العيش خلفية زيادة عدد األرس يف البالد بسبب توجه السلطة
14
الكريم ،رمبا بسبب العامل اإلقليمي،لكونها عضوا ً يف نحو تجنيس مواطنني من دول أخرى ألهداف سياسية.
منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ،والتي تشتهر
بقوة القطاعالنفطي فيها عىل خلفية إنتاج النفط والغاز .تتطلب معالجة تحدي الفقر يف البحرين مواكبة الجهد
مام ال شك فيه أن لكل دولة ظروفها املوضوعية ،وعليه الدويل حول قياس االحتياجات األساسية ،عرب إجراء
يجب عدم االنتباه ملا قد يسببه ذلك من إحراج قياساًإىل دارسات بصورة منتظمة بل مستقلة ،دومنا تدخل رسمي
بعض الدول اإلقليمية.فالفقر ظاهرة عاملية ال يخلو منها للتأثري عىل كل نتائج الدراسات.
أي مجتمع مهام اتسعت ثرواته وتطورات إمكانياته ،وهي
مسألة نسبية.عىل سبيل املثال ،الفقر منترش يف أوساط
 -14جاسم حسني« ،خط الفقر يف البحرين» ،الوسط عدد http://www.alwa�،)29/04/2006(1331
(satnews.com/1331/news/read/559054/1.htmlتم اإلطالع يف.)01/04/2014
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 )12إجراء مناقشات واسعة يف فئات املجتمعبخصوص
موضوع التجنيس أو منح الجنسية البحرينية ملواطني دول
أخرى.يشار إىل أن البحرين وحتى قبل عمليات التجنيس
كانت ضمن قامئة الدول العرش ذات الكثافة السكانية
املرتفعة.
تشمل تداعيات التجنيس زيادة تكاليف الربامج
االجتامعية ،ما يشكل استنزافاً لرثوات البالد املحدودة
أصالً ،بالنظر إىل عدم قدرة البحرين ذات املساحة
املحدودة ،عىل استيعاب أعداد كبرية من خالل عمليات
التوطني.ونظرا ً ألن نسبة مهمة من املجنسني يعملون يف
املجاالت األمنية والعسكرية ،يحصل هؤالء عىل أولوية
فيام يخص مختلف الخدمات الحكومية مثل الوحدات
السكنية.فعرب هذه السياسة املثرية للجدل تحصل السلطة
عىل فرص الكتساب والء خاص غري خاضع للرشوط من
قبل املجنسني،فضالً عن االستفادة من املواطنني الجدد
للتأثري عىل نتائج االنتخابات ،لكن عىل حساب اإلمكانيات
املحدودة للبالد.

يف ظل غياب نظام رضيبي أصالً.وإىل حني تبني سياسة
جديدة وعادلة قابلة للتطبيق ،نرى صواب منح العاملة
الوافدة كام هو الحال مع املواطن فرصة االستفادة من
املواد املدعومة.
 )14عدم السامح لجيل معني لالستفادة من ثروات البالد
عىل حساب أجيال أخرى.ويف هذا الصدد ،يقتيض الصواب
احتساب كلفة الفرص االقتصادية لألموال املستخدمة يف
أدوات الضامن االجتامعي ،ألنه ليس باملقدور استخدام
مبلغ بعد تخصيصه لغرض اجتامعي وهو ما يعني تفويت
فرصة االستفادة من املال ألغراض أخرى.

)15ال مناص من مواجهة مختلف التحديات التي تواجه
البالد عرب الرشاكة بني الجهات الرسمية واألهلية يف صنع
الخيارات والسياسات بغية تعزيز أنظمة الحامية االجتامعية
يف البحرين.ورمبا تسببت األحداث التي شهدتها البالد منذ
فرباير  2011يف الحد من مساهمة القوى املجتمعية مبا
يف ذلك املعارضة واملجتمع املدين والحركة العاملية يف
التأثري عىل الترشيعات ،وهو دورها األسايس القائم عىل
الرصد والضغط من أجل حامية الحقوق األساسية القائم
 )13يزعم البعض ،ومنهم دبلوماسيون غربيون ،أن األجانب
عىل الرصد والضغط من أجل حامية الحقوق األساسية
هم األكرث استفادة من بعض أنواع الدعم.وينصح هؤالء
للمواطنني.
بأنه يجب عدم جلب عامل أجانب يف حال تعرث تقديم
رواتب تكفي لتوفري حياة كرمية لهم.فال ميكن أن يعمل شملت التطورات انسحاب املعارضة من مجلس النواب يف
األجنبي ويحصل عىل وظيفة وراتب ،ويف الوقت نفسه مارس  ،2011إلظهار امتعاضها من طريقة إدارة السلطة
يكون عالة عىل منتجات اسرتاتيجية املقصود تقدميها ملن لالحتجاجات التي اندلعت يف فرباير من السنة نفسها،
يحتاج إليها من املواطنني يف مجال الحامية االجتامعية .واملطالبة بتحقيق إصالحات سياسية واقتصادية.
وهو رأي قديجد بعض الصدى يف أوساط بحرينية ،لكن
هؤالء يسقطون من حسابهم تعقد الظاهرة واألزمة أيضا ،تعرضت الحركة العاملية بقيادة االتحاد العام
لنقابات عامل البحرين لتهميش رسمي يف أعقاب اتهامها
البنيوية التي ميربها االقتصاد البحريني باألساس.
باملساهمة يف تأجيج االحتجاجات عرب دعوات للغياب عن
يتطلب تغيري هذا الواقع تبني معادلة مبنية عىل معلومات العمل يف أوج األزمة ولفرتة محدودة كخيار من خيارات
دقيقة وقابلة للتحديث لضامن حصول املستحق من العصيان املدين.ويف إطار معالجة تداعيات األحداث،
العاملة الوافدة عىل سلع ومنتجات مدعومة .ورمبا الحال تطلب من االتحاد العام لنقابات العامل بذل جهود لضامن
نفسه بالنسبة للمواطنني ،عرب التمييز بني املستحق وغري عودة املواطنني الذين تم ترسيحهم من وظائفهم بسبب
املستحق.بيد أنه ليس من اليسري اعتامد نظام ناجع األحداث ،أي التعامل بصورة ردود أفعال رمبا عىل حساب
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السعي للتأثري عىل الترشيعات.
مهام يكن من أمر ،توفر األحداث التي مرت بها البحرين
منذ مطلع  ،2011عىل الرغم من كل تداعياتها ،فرصة إلجراء
مناقشة حول مختلف التحديات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية التي تواجه البالد بغية التوصل إىل حلول
ناجعة ،تساهم يف تطوير اململكة عىل كافة املستويات
يف عامل متغري.وبالنظر إىل املستقبل ،سوف يعتمد مدى

قدرة القوى املجتمعية يف التأثري عىل الخيارات الترشيعية
استنادا لنتائج االنتخابات الترشيعية والبلدية نهاية 2014
مع بقاء تداعياتها ملدة  4سنوات عىل األقل لحني موعد
انتخابات  ،2018استنادا إىل مقاربة حقوقية تعطي
األولوية لإلنسان والحتياجاتها الرئيسية،بعيدا من لعبة
رأساماللقامئة باألساس عىل الربح والتمييز وفصال لنمو
عن التنمية.

عمار ج ّفال
اعداد :دّ .
مخت� البحوث و الدراسات
مدير ب
المغاربية – جامعة الجزائر 3

الجزائر

الجمعيات المساهمة ف ي� إثراء التقرير:
ين
ين
ين
ين
للمكفوف�  -الجمعية
المتخصص�
والمعلم�
للمرب�
الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل  -الجمعية الوطنية
أ
ن
للمصاب�ن
والمه�
المدرس
للدماج
الوطنية للدفاع عن ضحايا اللغام  -الجمعية الوطنية راشدة  -الجمعية الوطنية إ
ي
ي
ي
أ
ت
بال�يزوميا  -الفدرالية الوطنية للصم الجز ي ن
العال  -جمعية "نور لحماية وترقية
ائري�  -النقابة الوطنية لساتدة التعليم ي
للمكفوف� الجز ي ن
ين
ق� ي ز
المعو ي ن
ائري�
(ت�ي وزو)  -المنظمة الوطنية
حقوق العائلة (قسنطينة)  -جمعية أمل لحماية ورعاية
ّ
أ
ين
واتحاد
المكفوف� لوالية البليدة  -جمعية الرحمة للطفولة والمومة المسعفة
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يؤكد التوجه العام لسياسة الدولة مند سنة 2005عىل إرادة ثابتة تهدف
إىل توسيع الحامية االجتامعية إىل فئات اجتامعية عديدة غري مصنفة لكن
تبقى مسألة مدى شمولية التغطية االجتامعية متباينة من قطاع إىل آخر
وضعيفة أحياناً يف بعض القطاعات ،وغري متوازنة بني الجنسني واملناطق.
سياسات الحماية االجتماعية ف ي� الجزائر:
كانت الوضعية االجتامعية واالقتصادية يف الجزائر غداة
االستقالل ،تتسم بفقر واسع ومدقع ووضعية صحية
متدهورة جدا ً .ولذلك متحورت التطلعات ،سواء عىل
مستوى السكان أو السلطات الجديدة ،عىل كيفية معالجة
هذه األوضاع نحو األحسن .واعتمدت الربامج التنموية
األوىل أساساً ،عىل الجمع بني الدعم املقدم من خزينة الدولة
واملؤسسات املتوفرة آنذاك يف ميدان الضامن االجتامعي
وهو األمر الذي أسس لسياسات تنموية اقتصادية ذات
بعد اجتامعي يطمح إىل االستجابة للتطلعات التي حملتها
الثورة التحريرية .وساهمت هذه العوامل يف صياغة رؤية
املواطنني ،وحتى السلطات ،إىل جهود الحامية االجتامعية
يف الجزائر ،بحيث اتجهت مختلف املواقف والجهود
املبذولة يف هذا الشأن نحو عدم التمييز بني نشاطات
مؤسسات التأمني االجتامعي مبفهومها املحدود ونشاطات
الحامية االجتامعية للدولة بشكل عام.

عديدة أهمها :تقديم األطر الترشيعية والنظم الرئيسية
للحامية االجتامعية ،حجم اإلنفاق ومدى تغطية منظومة
الحامية االجتامعية ملجموع فئات الشعب .ثم ننتقل يف
الجزء الثالث إىل تقييم املنظومة ،باالعتامد عىل املعطيات
اإلحصائية املتوفرة وآراء العديد من جمعيات املجتمع
املدين.
الجزء أ
الول :نظام الضمان االجتماعي

يعكس نظام الحامية االجتامعية ألي بلد ،مستوى تطوره
االقتصادي واالجتامعي ،كام أنه يشكل يف الغالب نتاجاً
مبارشا ً لعالقات القوة والرصاع بني مختلف القوى الفاعلة
يف امليدان االقتصادي واالجتامعي والسيايس .ويتضح من
التطور التاريخي ألنظمة الحامية االجتامعية عرب العامل،
أنها كانت دامئاً مرتبطة بتاريخ الحركات االجتامعية التي
ميزت تاريخ اإلنسانية .فقد تم افتكاك الحقوق املتعلقة
بالحامية االجتامعية بفضل تضحيات ثقيلة قدمتها
الحركة العاملية عرب العامل ،ونضاالتها من أجل إقامة
تشمل سياسات الحامية االجتامعية للدولة يف الجزائر ،وترسيخ سياسة اجتامعية عادلة تحد من قسوة السياسات
نشاطات واسعة ومؤسسات عديدة ميكن تقسيمها ،لتسهيل االقتصادية القامئة عىل الربح فقط.
العرض ،إىل جزئني رئيسيني :جزء الضامن االجتامعي ،وجزء
النشاط االجتامعي للدولة .ويشمل الجزء األول مجموع أوال :التطور الترشيعي والتنظيمي ملنظومة الضامن
املستفيدين وذوي الحقوق من خدمات صناديق الحامية االجتامعي يف الجزائر
االجتامعية القامئة عىل مداخيل االشرتاكات الشهرية أ ـ مرحلة ما قبل االستقالل:
ألصناف األجراء وغري األجراء ،يف حني يقوم الجزء الثاين عىل يعود التأسيس ألنظمة الحامية االجتامعية يف الجزائر إىل
مبدأ التضامن الوطني الذي تكفله الدولة يف شكل دعم العهد االستعامري .فقد استطاعت النضاالت العاملية عرب
نقدي أو عيني انتقايئ ملؤسسات وفئات اجتامعية بشكل العامل أن تدفع نحو س ّن قوانني الحامية االجتامعية .ويف
دائم أو مؤقت .وتدفع عىل حساب الخزينة العمومية هذا السياق التاريخي ،صدرت القوانني الفرنسية املتعلقة
للدولة (النشاط االجتامعي للدولة).
بالضامن االجتامعي سنة  .1945لكن الوضع يف الجزائر
ونتطرق يف ما يأيت إىل جزئني بهدف إبراز نقاط جوهرية كان يتم ّيز بالنضال من أجل الحقوق االجتامعية ،أي
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الرصاع بني العامل وأرباب العمل والنضال السيايس من األوىل ملنظومة الضامن االجتامعي بتأسيس  06صناديق
أجل الحرية واالستقالل ،ما جعل املرحلة األوىل املمتدة قطاعية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل،
إىل غاية االستقالل سنة  1962مرحلة النضال املزدوج.
وتخضع للوصاية اإلدارية ومراقبة وزارة العمل والشؤون
والواقع أن السلطات االستعامرية كانت واعية جدا ً لألبعاد االجتامعية وهي كام يأيت:
السياسية للمطالب االجتامعية آنذاك ،ما جعلها تربر 1.1الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
التشدد وتأخري تطبيق قوانني الضامن االجتامعي الصادرة
يف فرنسا وتعديلها بالنسبة للجزائريني إىل غاية  ،1949رغم 2.2الصناديق الجهوية للضامن االجتامعي.
أن الجزائر كانت تعترب حسب القوانني السائدة آنذاك والية 3.3صندوق التأمني عىل الشيخوخة لألجراء.
فرنسية .واتجه تطبيق هذه القوانني يف الجزائر ليشمل عىل
الخصوص القطاعات االسرتاتيجية لالقتصاد االستعامري 4.4صندوق الضامن االجتامعي للموظفني.
مع التمييز بني العامل من أصل أورويب والعامل من أصل 5.5صندوق الضامن االجتامعي لعامل املناجم.
محيل ،بهدف إضعاف كل أشكال التضامن العاميل .وهكذا
سار التطبيق ميدانياً نحو متلص أرباب العمل والسلطات 6.6صندوق التأمني عىل الشيخوخة لغري األجراء.
االستعامرية من تطبيق املبادئ األساسية لنظام الضامن
كام شهدت هذه املرحلة أيضا صدور العديد من
االجتامعي القائم أساساً عىل التضامن بني املشرتكني من
الترشيعات التنظيمية متثلت يف ما يأيت:
مختلف القطاعات ووحدة التنظيم وعىل املساواة أمام
1.1املرسوم  70/215املؤرخ يف  15ديسمرب 1970
القانون.
القايض بإحداث صندوق التأمني عىل الشيخوخة
ب ـ مرحلة :1970 – 1962
لغري األجراء التابعني للقطاع غري الفالحي.
غداة االستقالل ورثت الجزائر يف ميدان الضامن االجتامعي
 11نظاماً مختلفاً وبخدمات متباينة جدا ً ومهيكلة إدارياً
2.2األمر رقم  87 -74املؤرخ يف  17أكتوبر 1974
ضمن نحو  20مؤسسة مكلفة بتسيري النظام العام للقطاع
يوسع شمول الضامن االجتامعي للعامل األجراء
غري الفالحي و 29صندوقاً للنظام الفالحي و 13صندوقاً
يف القطاع غري الفالحي إىل العامل غري األجراء,
لقطاع املناجم ،باإلضافة إىل تسيري صناديق خاصة .وكان
3.3املنشور  74-08املؤرخ يف  30جانفي 1074
أول إجراء يف هذا الشأن صدور القانون  62/157املؤرخ
الذي وضع معظم أنظمة الضامن االجتامعي
يف  31ديسمرب  1962والقايض بتمديد العمل بالترشيعات
تحت وصاية وزارة العمل والشؤون االجتامعية
السابقة ،باستثناء املواد املخالفة للسيادة الوطنية .وكان
باستثناء النظام الزراعي الذي بقي تابعاً لوزارة
أهم ما ميز هذه الفرتة صدور املرسوم  64/364الصادر
الفالحة.
بتاريخ  31ديسمرب  1962واملتعلق بإنشاء الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي.
4.4وتوجت بصدور القانون األسايس للعامل رقم
 78/12املؤرخ يف  05أوت  1978والذي نص
ج ـ مرحلة :1983 – 1970
يف املادة  187عىل حق العامل يف الضامن
بدأ الترشيع الجزائري يف هذا امليدان يتبلور مند 1970
االجتامعي.
بصدور املرسوم التنفيذي رقم  70/116املتعلق بالتنظيم
اإلداري لهيئات الضامن االجتامعي حيث أقيمت األرضية شكلت هذه اإلجراءات التنظيمية دفعاً نوعياً للخدمات
املقدمة للمستفيدين ،ومرحلة انتقالية يف مرشوع اإلصالح
153

العام ملنظومة الحامية االجتامعية يف الجزائر ،لكنها بقيت
ذات طابع قطاعي مقسم ومبعرث .ولذلك رشع مند مطلع
الثامنينيات من القرن املايض يف التمهيد إلصالح جذري
وعام ملنظومة الضامن االجتامعي.
د ـ مرحلة ما بعد  :1983إعادة تأسيس منظومة للضامن
االجتامعي شاملة وموحدة
تعترب قوانني الضامن االجتامعي الصادرة يف أفريل 1983
نقلة نوعية وشاملة يف مسار الترشيعات املتعلقة بالحامية
االجتامعية يف الجزائر ،حيث نصت عىل تحقيق أربعة
أهداف أساسية لتوفري الحامية االجتامعية وضامن الحق
يف االستفادة منها وهي:
1.1توحيد نظم الضامن االجتامعي وإقرار نظام
ضامن اجتامعي واحد قائم عىل مبدأي التضامن
والتوزيع.
2.2توحيد االشرتاكات واملزايا ،من خالل توحيد
القواعد املتعلقة بحقوق املستفيدين والتزاماتهم.

واألمراض املهنية.
4.4القانون  14/83املتعلق بالتزامات املكلفني
يف مجال الضامن االجتامعي.
5.5القانون رقم  15/83املتعلق باملنازعات.
رسمت هذه األهداف والقوانني مستقبل منظومة الحامية
االجتامعية ووضعتها أمام مهمتها التاريخية يف شكل نظام
واسع للحامية االجتامعية ضد مختلف مخاطر الحياة،
حيث تم حسم الكثري من االختالالت السابقة ،وأصبحت
منظومة الضامن االجتامعي يف الجزائر تتضمن مجموع
فروع الضامن االجتامعي املنصوص عليها يف املعاهدات
الدولية وهي :التأمني الصحي والتأمني عىل األمومة
والتأمني عىل اإلعاقة والتأمني عىل الوفاة وحوادث العمل
واألمراض املهنية والتقاعد والبطالة والخدمات العائلية.
بعد سنتني فقط ،أي يف سنة  ،1985تم تطوير املنظومة
الترشيعية املتعلقة بالضامن االجتامعي بصدور املرسوم
 223/1985الذي دمج مختلف صناديق الضامن االجتامعي
القامئة مند االستقالل يف صندوقني اثنني هام:

3.3توسيع قاعدة املستفيدين من الحامية االجتامعية
لتشمل فئات واسعة جديدة.

1.1الصندوق الوطني للتأمينات االجتامعية وحوادث
العمل واألمراض املهنية (.)C.N.A.S

التصحيح الهيكيل تم توسيع نظام الضامن االجتامعي
بإنشاء صندوقني جديدين هام:
1.1الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة ()CNAC
بتاريخ  06/07/1994كمؤسسة عمومية للضامن
االجتامعي تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل
والضامن االجتامعي .وكان الهدف منه واضحاً
ومستعجالً ويتمثل يف تخفيف اآلثار االجتامعية
الصعبة الناجمة عن ترسيح العامل األجراء يف
القطاع االقتصادي.
2.2الصندوق الوطني للتأمني عن العطل املدفوعة
األجر ( )CACOBATHالذي أنشئ بتاريخ
 04/02/1997بهدف االستجابة للظروف
املوسمية لعامل قطاعات البناء واألشغال
العمومية والري وتحمل التعويضات املختلفة
باملرتبطة بها.
ثانيا :املهام والتمويل
أصبحت منظومة الضامن االجتامعي مكونة من  5صناديق
هي:
 .1الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي:

· منح رقم تسجيل وطني للمؤ ّمنني اجتامعياً
واملستخدمني وإعطاؤهم رقامً وطنياً.
· توفري الخدمات االجتامعية املختلفة املتعلقة
بالضامن االجتامعي للفئات املأجورة وغري
املأجورة.
·ربط وتوجيه أهداف وزارة العمل والحامية
االجتامعية يف ما يخص برامجها املتعلقة بالصحة
والربنامج االجتامعي والعائلة.
·الوساطة وتحمل تكاليف العديد من القطاعات
واملؤسسات مثل :الصيدليات املعتمدة
واملؤسسات الصحية ومؤسسات املعالجة باملياه
املعدنية وعيادات إعادة التأهيل.
·املساهمة يف تنمية سياسة الوقاية من حوادث
العمل من خالل الدراسة واقرتاح الحلول والتأمني
عىل الضحايا يف حالة وقوعها.
·تنظيم وتنسيق مامرسة الرقابة الطبية.
·تسيري تعويضات األشخاص املستفيدين من
االتفاقيات الدولية.
-متويل الصندوق:

4.4الرتقيم واالنخراط اإلجباري لكل العامل يف
الضامن االجتامعي ،أجراء ،غري أجراء ،شبه أجراء،
وكذا األشخاص املصنفني ضمن الفئات الخاصة ومع مطلع التسعينيات من القرن العرشين ،شهدت
منظومة الضامن االجتامعي إصالحات جديدة استهدفت:
5.5وحدة مصدر التمويل ( Unicité duمنح مزايا وخدمات خاصة لبعض الفئات من املشرتكني
.)financement
( ،)les cotisantsإنشاء صناديق جديدة ،وتوسيع الحامية
تم ترسيم هذه األهداف يف  5قوانني صدرت دفعة االجتامعية إىل فئات اجتامعية جديدة غري مشرتكة (non
.)cotisantes
واحدة بتاريخ  02/07/1983وهي:
ويف هذا اإلطار تم استحداث الصناديق اآلتية:
1.1القانون رقم  83/11املتعلق بالتأمينات
1.1الصندوق الوطني للضامن االجتامعي لغري
االجتامعية.
األجراء ( .)CASNOSمبقتىض مرسوم تنفيذي
2.2القانون  12/83املتعلق بالتقاعد.
صادر بتاريخ .04/01/1992
3.3القانون  13/83الخاص بحوادث العمل
واستجابة للضغوط االجتامعية التي نجمت عن مخطط

يقوم الصندوق بدور محوري ضمن منظومة الضامن
االجتامعي من حيث الحجم واملهام وخاصة لكونه املؤسسة يهدف نظام الضامن االجتامعي يف الجزائر إىل ضامن
الوحيدة املؤهلة لتحصيل مجموع االشرتاكات وتوزيعها التغطية ملجموع املوطنني :األجراء وغري األجراء وغري
بنسب محددة عىل بقية الصناديق .ويف هذا اإلطار يقوم الناشطني .ولضامن ذلك يستمد متويله من مصدرين هام:
الصندوق طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 92/07 :املؤرخ يف
أ ـ التمويل عن طريق الرضائب :ويتمثل يف تكفل
 04جانفي  1992باملهام اآلتية:
الخزينة العمومية ببعض فصول التعويضات
· تسيري األداء العيني والنقدي للتأمينات
مثل :املنح العائلية منذ أول جانفي 1995
االجتامعية وحوادث العمل واألمراض املهنية.
ونسب املساهامت املقررة عىل الفئات الخاصة
وهي :املع ّوقون ،الطلبة ،العاملون عند الخواص
· تأمني التحصيل واملراقبة عىل تحصيل االشرتاكات
لحسابهم الخاص واملمتهنون ،واملساهامت التي
املخصصة لتمويل األداءات.
تقدمها الدولة يف حاالت العجز املايل لصناديق
·تيسري تعويضات املنح العائلية عىل حساب
الضامن االجتامعي.
الدولة من الخزينة العمومية.
ب ـ التمويل عن طريق االشرتاكات :وهو أهم
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2.2الصندوق الوطني للمعاشات ).)C.N.R

مصدر لتموين منظومة الضامن االجتامعي ،ويتمثل
يف اشرتاكات األجراء وأرباب العمل يف متويل
الصندوق بنسبة محددة مرتبطة مبستوى الدخل.
وقد تطورت هذه النسبة بشكل محسوس عىل
امتداد السنوات املاضية :من  24باملائة سنة 1985
إىل  35باملائة سنة .2011
 تطور نسبة االشرتاكات يف صندوق الضامناالجتامعي:
1985
24

1991
29

1995
31,5

1998
33

2011
35

تنخفض نسب االشرتاك يف الضامن االجتامعي بالنسبة
لفئات اجتامعية أخرى متاشياً مع خصوصيات وظروف
هذه الفئات مثل :قطاع البناء واألشغال العمومية والري.
كام تتحمل خزينة الدولة نسب االشرتاكات املقررة عىل
الفئات الخاصة وهي :املع ّوقون ( ،)0.5الطلبة (،)2.5
العاملون عند الخواص لحسابهم الخاص ( )0.6واملمتهنون
(.)0.1
 حجم املخاطر املؤمنة من طرف صندوق الضامناالجتامعي :يقوم الصندوق بضامن الحامية
للمستفيدين من املخاطر اآلتية:

املصدر :الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
األمومة :تشمل الرعاية املتعلقة باألمومة قانوناً مجموع
واملالحظ أن النسبة األعىل من تكاليف الضامن املراحل والتكاليف املتعلقة بالوالدة ،ولذلك فهي تتضمن
االجتامعي يتحملها املستخدم بنسبة  25باملائة والعامل األداءات العينية للتأمني عىل األمومة ،كفالة مصاريف
الحمل والوضع وتبعاته ،وتغطية املصاريف الطبية
بنسبة  09باملائة كام يبينه الجدول املفصل أدناه:
والصيدالنية ،واإلقامة باملستشفى لألم والطفل ،وتعويض
الحصة التي الحصة التي حصة
الفروع
صندوق املجموع أيام العطل املرضية وعطلة األمومة.
يتكفل بها يتكفل بها الخدمات
املستخدم العامل %االجتامعية%
التأمني عىل املرض :يحق للعامل التعويضات املختلفة
%
املتعلقة باملرض لهم ولذوي الحقوق .و ميثل ذوو الحقوق
14
1.5
التأمينات 12.5
نسبة هائلة من املستفيدين ألنها تتضمن االستفادة من
االجتامعية
الرعاية الصحية للزوج العاطل ،واألبناء املتمدرسني إىل غاية
01
01
حوادث
 21سنة ،واألطفال املكفولني ،والحوايش من الدرجة الثالثة،
العمل
واإلناث دون دخل مهام كان سنهن ،واألوالد مهام كان
واألمراض
سنهم من املع ّوقني ،وذوو املرض املزمن واألوالد املكفولني
املهنية
بحكم كفالة املؤمن واألصول وهم :والدا املؤمن وأصوله
16.5
0.5
6.5
9.5
التقاعد
مهام صعدوا.
03
1.5
التأمني عىل 1.25
البطالة
تشمل األداءات العينية للتأمني عىل املرض قامئة طويلة،
01
0.5
0.5
التقاعد
مبا يف ذلك بعض الخدمات املكلفة جدا وتتمثل يف هذه
املسبق
القامئة عىل الخصوص يف الفحوص اإلقامة باملستشفى
0.5
صندوق
العالج والجراحة والنظارات الطبية األدوية واألجهزة
السكن
االجتامعي
واألعضاء االصطناعية ومعالجة األسنان والعالج بالحاممات
35
01
09
املجموع25 %
املعدنية واملتخصصة ،الجبارة واعادة التدريب الوظيفي
 Source: Financement de l’assurance maladie en Algérie. In:لألعضاء
http://www.coopami.org
حوادث العمل :يتكفل الضامن االجتامعي بتعويضات
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حوادث العمل لفئات عديدة من املجتمع .ويستفيد
من ذلك املؤمنون طبعاً من العامل األجراء وشبه األجراء
وتالميذ مختلف مؤسسات التعليم والطالب واليتامى.
وتخضع العملية لرقابة ومتابعة طبية خاصة إذا كان
الحادث قاتالً أو تسبب يف إعاقة.
األمراض املهنية :ترتبط هذه املجموعة من األمراض ارتباطاً
مبارشا ً بظروف العمل املسببة لها ،ولذلك فهي تعد جزءا ً ال
يتجزأ من األمراض التي يشملها الضامن االجتامعي رشيطة
الترصيح عنهاها من طرف املصاب يف آجال محددة.
نظام املنح العائلية :تقدم املنح العائلية بنسب متفاوتة
حسب مستوى الرواتب ،لكل املؤ ّمنني املتزوجني عن األوالد
أقل من  17سنة واىل  21إذا كانوا يواصلون الدراسة.
التأمني عىل الوفاة :يهدف التأمني عىل الوفاة إىل حصول
أقارب املؤمن له من املصنفني ضمن ذوي الحقوق 1عىل
رأسامل وفاة يقدم دفعة واحدة بعد الوفاة مبارشة.
يحصل املستفيدون عىل حقوقهم يف شكل :تعويضات
عينية أي تعويض املصاريف الطبية والجراحية والصيدلية
واالستشفائية والتحاليل الطبية ،وكذا املصاريف املرتتبة
عىل العالج بالحاممات املعدنية .أو تعويضات نقدية
تدفع للمستفيد يف حالة العجز املؤقت والعجز الدائم
بنسب يحددها أطباء الصندوق حسب خطورة العجز.
 .2الصندوق الوطني للتقاعد:

و 1996و 1997و 1999وذلك بإدخال آليات قانونية
سمحت بتوسيع رشوط الذهاب إىل التقاعد وتخفيفها
من دون املساس بطريقة حساب التقاعد .وهكذا برزت
 3أشكال للذهاب إىل التقاعد وهي :اإلحالة عىل التقاعد
من طرف رب العمل ،طلب التقاعد املسبق وأخريا ً نظام
التقاعد النسبي من دون رشط السن.
والواقع أن هذه اإلجراءات بقدر ما كانت ايجابية
ألنها ضمنت معاشات التقاعد بشكل عام وسهلت عملية
الذهاب إىل التقاعد ووفرت االطمئنان والصيغة املالمئة
ألعداد كبرية من العامل ،كانت من جهة مهددة بالبطالة
ومل تصل بعد إىل سن التقاعد .إال أنها أدت يف الوقت نفسه
أدت إىل ارتفاع فجايئ وكبري لعدد املتقاعدين ،انعكس يف
شكل عجز مايل خطري كاد أن يفلس الصندوق لوال تدخل
الدولة بتحويالت معتربة من الخزينة العمومية.
 .3الصندوق الوطني للضامن االجتامعي لغري األجراء:
تأسس سنة  1992بهدف توسيع القاعدة االجتامعية
املستفيدة من الضامن االجتامعي وضامن خدماته
لفئات واسعة من العامل غري األجراء .وتشمل هذه
الفئة خاصة التجار والسائقني والحرفيني واصحاب املهن
الحرة والصناعيني والفالحني....الخ .وميول الصندوق من
املساهامت السنوية للمنخرطني املقدرة بـ 15باملائة من
العائد السنوي املرصح به ،والخاضع للرضيبة ،مقسمة إىل
قسمني :قسم للتأمينات االجتامعية وقسم للتقاعد .يقوم
نظام الضامن االجتامعي لغري األجراء عىل مبدأ التضامن
االجتامعي الوطني ،ويقصد بذلك مجموعة املقاييس
القانونية واإلدارية التي تكفل للمنخرطني وعائالتهم
التغطية االجتامعية .كام يتمتع الصندوق وفقاً للقانون
باالستقاللية اإلدارية واملالية والشخصية املعنوية التي
تسمح له بالقيام مبهام عديدة.
 .4الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة:

أنشئ الصندوق الوطني للتقاعد بهيكليته الحالية
بتاريخ  02جويلية  1983بعد تعديالت عديدة لهذا النظام.
ويتوىل الصندوق مهام أساسية لضامن الحامية االجتامعية
لفئة املتقاعدين .لكن تشري اإلحصائيات إىل تراجع كبري يف
املداخيل التساهمية (االشرتاكات) لصندوق التقاعد من
 90باملائة سنة  2003إىل  82باملائة سنة  ،2009خاصة مع
إقرار زيادات معتربة يف املعاشات وصلت بالنسبة لبعض
الفئات إىل  40باملائة ابتداء من سنة  .2005وبطبيعة
الحال ،يتم تعويض العجز باستمرار ،بواسطة التحويالت اتجهت سياسة الضامن االجتامعي مند مطلع التسعينيات
من القرن العرشين إىل البحث عن الرتتيبات القانونية
االجتامعية من الخزينة العامة للدولة.
وقد شهد نظام التقاعد تعديالت هامة سنة 1994 :ملسايرة التحوالت الحاصلة يف ميدان الشغل وتسيري
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البطالة .وتركزت هذه الرتتيبات عىل توسيع نظام الحامية
االجتامعية لتغطية أخطار جديدة وتأطريها قانونياً .يف هذا
السياق ،أنشئ الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة سنة
 1994كمؤسسة عمومية للضامن االجتامعي تحت وصاية
وزارة العمل والتشغيل والضامن االجتامعي .وكان الهدف
األسايس من إنشائه تخفيف اآلثار االجتامعية القاسية
املرتتبة عن ترسيح العامل يف العديد من القطاعات
االقتصادية التي تأثرت بعمق من برنامج التصحيح الهيكيل
املربم مع صندوق النقد الدويل.
مرت مهام الصندوق مبراحل وتعديالت عديدة ،حيث رشع
سنة  1994يف القيام مبهام اجتامعية متحورت من جهة يف
تقديم تعويضات لفائدة العامل الذين فقدوا مناصبهم
ألسباب اقتصادية أهمها :غلق العديد من املؤسسات
وتقليص عدد العامل مبؤسسات أخرى .ومن جهة أخرى
بالعمل يف الوقت نفسه عىل تشجيع عمليات إعادة
التأهيل والتدريب للحصول عىل فرصة عمل من جديد.
ويف مرحلة الحقة ،امتدت من  1998إىل  ،2004عكف
الصندوق عىل تنفيذ إجراءات احتياطية إلدماج العاطلني
من العمل يف عامل الشغل بواسطة :التوجيه واملساعدة يف
تأسيس عمل حر تحت رعاية مستشارين منشطني .ومع
تراجع عدد املسجلني يف نظام التأمني عىل البطالة مند سنة
 ،2004تركزت مهمة الصندوق أساساً حول برامج التكوين
واعادة التأهيل لصالح العاطلني املقبلني عىل فتح املشاريع
املدمجة واملدعومة بقروض ميرسة يف إطار ترقية التشغيل.
 .5الصندوق الوطني للعطل املدفوعة عن البطالة
املوسمية لعامل البناء واألشغال العمومية والري:2
جاء تأسيس الصندوق سنة  1997ملساعدة عامل القطاعات
املعنية عىل ضامن دخل مستمر ومضمون ،بسبب ظروف
العمل التي تتسم باملوسمية واالنقطاعات املختلفة بسبب
األحول الجوية مام يؤثر سلباً عىل الظروف املعيشية.
ويغطي الصندوق وفقاً لقواعد تفصيلية محددة العطل
املدفوعة والبطالة املؤقتة الناجمة عن األحوال الجوية.
ويف هذا اإلطار ،يتوىل الصندوق مهام عديدة موجهة
للفئات السالفة الذكر .ونظرا ً لطبيعة وهشاشة فئات

العاملة املوسمية وصعوبة ضبطها ضمن قواعد قانونية
دقيقة ،اتجهت سياسة الصندوق إىل اختزال رشوط
االستفادة بالنسبة لهذه الفئات من العامل يف إجراءات
بسيطة هي :إثبات دفع االشرتاكات ،وتقديم ترصيح
للصندوق بالتوقف عن العمل ،واستيفاء  200ساعة عمل
يف الشهرين السابقني للتوقف.
ثالثا :املميزات الرئيسية لصناديق الضامن االجتامعي
أ ـ املساواة يف الخدمات :تنص القوانني املنظمة رصاحة
عىل حق املؤ ّمنني كافة من الخدمات كافة التي تقدم
يف إطار الحامية االجتامعية ،وال سيام ما يتعلق منها
بالخدمات الطبية املشار إليها يف مهام صندوق الضامن
االجتامعي.
ب ـ املساواة يف التعويضات :يستفيد املؤ ّمنون عموما
من تعويضات عىل الخدمات املدفوعة والدواء..الخ بنسبة
 80باملائة وترتفع هذه النسبة إىل تعويض  100باملائة
للمصاريف العالجية لبعض األمراض ،و بالنسبة لبعض
الفئات الهشة يف املجتمع مثل املع ّوقني واملسنني بدون
دخل..الخ.
ج ـ االستقاللية اإلدارية واملالية :تتوفر صناديق الضامن
االجتامعي وفقاً للقانون عىل مجالس إدارية ،تتمحور
مهامها حول التوجيه والرقابة ،وعىل مدى تطبيق برامج
التسيري اإلداري واملايل ،يف ظل استقاللية محددة بالقوانني
السارية املفعول .وتتمثل صالحيات املجالس اإلدارية يف
املسؤولية التامة عىل تنفيذ األهداف والنتائج املحققة.
لكن تبقى الدولة يف هذا املجال هي القوة العمومية التي
متارس الصالحيات التقليدية املتمثلة يف :الترشيع والوصاية
والرقابة العامة والقيام بدور املرجح ( )le régulateurيف
صياغة السياسات العامة للصناديق .وتربز وصاية الدولة
خاصة يف كونها الجهة الوحيدة التي تقرر حقوق املؤ ّمنني
كام يظهر ذلك من خالل مجموع الترشيعات املنظمة
للقطاع .وهكذا تعمل الدولة مثالً عىل تعديل نسب
االشرتاك وطرق الدفع واملنح العائلية حسب الظروف
االجتامعية املتغرية.

158

ن
الثا� :النشاط االجتماعية للدولة
الجزء ي
يتضمن النشاط االجتامعي للدولة مجموع السياسات
والجهود الرامية عرب العديد من القنوات إىل إعادة توزيع
الدخول واملساعدات لفائدة الفئات االجتامعية املعوزة
والفقرية والهشة ،وبذلك تعترب امليزانية االجتامعية للدولة
I

أداة متميزة ملواجهة الفقر واشكال اإلقصاء .ويتضح حجم
هذا النشاط وقنواته والفئات املستهدفة من قامئة هذه
الفئات املدرجة ضمن أبواب امليزانية العامة للدولة كام
هومبني يف الجدول الرسمي التايل:
جدول توزيع النشاط االجتامعي للدولة حسب ما هو
مقرر يف أبواب امليزانية العامة للدولة:

تحويالت نقدية
دعم الرتبية والتعليم
1
املنح الدراسية ورواتب الطلبة )(Bourses et Présalaires
1.1
املطاعم املدرسية
1.2
نشاطات املساعدة والتضامن ()Actions d’assistance et de solidarité
2
نشاطات لفائدة املكفوفني واملع ّوقني والطفولة املسعفة
2.1
()Enfance assistée
الشبكة االجتامعية
2.2
صناديق تعويض ضحايا األعامل اإلرهابية
2.3
دعم الدولة للصندوق الوطني للسكن
2.4
دعم الدولة للصندوق الوطني لرتقية الشغل
2.5
الصندوق الخاص للتضامن الوطني
2.6
تحويالت أخرى
3
منحة األجر الوحيد للموظفني.
3.1
معاشات مجاهدي حرب التحرير
3.2
نشاطات ثقافية ورياضية (الدعم املايل للحركة الجمعوية)
3.3
خدمات نقدية مبارشة
3.4
 تعويض الفارق ألصحاب املعاشات الصغرية ( - Complémentاملنح العائلية)différentiel servi aux petites pensions
 تعويض الفارق ملجاهدي حرب التحرير (Complément))différentiel servi aux Moudjahidine
 إعانات الصندوق الوطني للتقاعد. تعويضات الفارق يف فوائد القروضBonification( .)d’intérêts

تحويالت غري نقدية:
II
صندوق دعم األسعار.
دعم القطاع الصحي.
دعم املؤسسات املتخصصة للحامية االجتامعية.
صندوق تعويض تكاليف السفر.
امليزانية االجتامعية للدولة ()2( + )1
املصدر :امليزانية االجتامعية للدولة – جداول الجريدة الرسمية.
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يضاف إىل الفصول الثابتة املشار إليها أعاله ،ما
تم إقراره حول تعويضات ضحايا املأساة الوطنية،
والتي شملت مختلف الفئات واألطراف املترضرة
من مدنيني وعسكريني واسالك األمن والسيام
املتوفون واملعطوبون ،ونسبة كبرية من العنارص
التي كانت تنشط يف صفوف الجامعات اإلسالمية.
وكان آخر قانون صدر يف هذا اإلطار سنة 2013
يتعلق بتعويض النساء املغتصبات خالل سنوات
املواجهات املسلحة .وتقدر الفاتورة  -من خالل
مبالغ التعويضات واعداد املترضرين  -مبليارات
الدوالرات ،لكن السلطات مل تقدم أي رقم رسمي
حول املوضوع ،مثل ما هوالحال بالنسبة ملختلف
الجوانب املتعلقة بعملية املصالحة الوطنية.3
توسعت هذه امليزانية ،بشكل واضح ،أفقياً
لتشمل فئات واسعة وعديدة وعمودياً لتشمل
عنارص جديدة يف التشكيالت العائلية ،بهدف
التخفيف من آثار اإلصالحات االقتصادية وبرامج
إعادة الهيكلة لصندوق النقد الدويل واملرتبطة
أيضاً بالتوجه نحو اقتصاد ليربايل .وكانت األهداف
الرئيسية لهذه السياسة االجتامعية تتلخص يف:
·صياغة آليات اجتامعية جديدة
لتخفيف أثر هذه اإلصالحات عىل
الطبقات االجتامعية الهشة يف حدود ما
تسمح به التوازنات االقتصادية الكلية،
واملتجهة نحو املزيد من الفوارق
االجتامعية ونحو ضغط هائل عىل
سوق العمل يف اتجاه تزايد العاطلني
وتضخم النزوح الريفي.

ومتزايدا ً ،وتزامنت هذه الزيادة مع بداية تطبيق برنامج
التصحيح الهيكيل سنة  .1995حيث سجلت النفقات
االجتامعية تطورا ً واضحاً مبعدل سنوي قدر بـ 24.5باملائة
إىل غاية سنة  ،2000وبدلك ارتفعت هذه النفقات من
 11مليار دينار سنة  1990إىل  87.3مليار سنة  1993ثم
 187,4مليار دينار سنة  ،1 1998لتقفز إىل عدة أضعاف
مقارنة بالسنوات املاضية ابتداء من سنة  ،2007حيث
بلغت  838.94ثم  1164سنة  2008لتصل إىل 1212.55
سنة .4 2009
بدأ ارتفاع هذه النفقات ،بشكل واضح ،ابتداء من سنة
 1995بسبب تكفل الدولة بتمويل املنح العائلية التي
بلغت  37باملائة من امليزانية االجتامعية للدولة ،أي أكرث
من الثلث .ثم استمر هذا التطور يف التحويالت محدثاً
نقلة نوعية يف السياسة االجتامعية للدولة ،وارتبط عموماً
بسياسات تكفل ميزانية الدولة بفئات اجتامعية جديدة تم
تطبيقها عرب مجموعة آليات أهمها - :الشبكة االجتامعية،
 دعم الدولة للصندوق الوطني للسكن االجتامعي- ،دعم الدولة للصندوق الوطني لرتقية الشغل....الخ.
وتعد عملية إعادة توزيع املداخيل عرب سياسات التحويالت
االجتامعية للدولة سياسة مستمرة ولو بنسب متفاوتة
من سنة إىل أخرى ،تراوحت ما بني نسبة  3.3باملائة من
املداخيل سنة  1990و  13.8باملائة سنة  .1998وال زال
العديد من أشكال الدعم مستمرا ً خالل العرشية األخرية
بسبب الظروف املالية الجيدة للخزينة من جهة ،ورغبة
النظام السيايس يف رشاء السلم االجتامعي من جهة ثانية.

لكن تقييم هذه السياسات يبقى مرتبطاً بالفئات
املستفيدة ،وبحجم ونوعية الخدمات املقدمة لها.
وهنا يالحظ حقيقة أن التحويالت االجتامعية للدولة
·الحفاظ عىل نظام وطني للضامن
كانت هامة ،وشملت فئات اجتامعية عديدة ومترضرة
االجتامعي كآلية شاملة للتضامن
جدا ً من تزامن تطبيق برامج التصحيح الهيكيل واألزمة
الجامعي والوطني.
األمنية الحادة ،خاصة ما تعلق منها بالتحسن امللحوظ يف
تربز املعطيات الرقمية حول حجم التحويالت االجتامعية الخدمات االجتامعية املتعلقة باملنح العائلية والعالوات
التي قامت بها الدولة الجزائرية مند  1992تطورا ً ملموساً املمنوحة ضمن نظام الشبكة االجتامعية ،واملنحة الجزافية

للتضامن 5املقدمة لألشخاص املسنني بدون دخل ،ومنحة التعويض عن الخدمة ذات املنفعة العامة ( )I.A.I.Gواملقدمة
للعاطلني بدون دخل.
تزايد النشاط االجتامعي للدولة بشكل تصاعدي عىل امتداد السنوات املاضية ،ولدلك ارتفعت املخصصات املالية
املدرجة لهذا الشأن ،كام تزايدت أيضا برامج الدعم املايل لصناديق الضامن االجتامعي ملا تعانيه من عجز مزمن السيام
الصندوق الوطني للتقاعد.
ويقدم الجدول اآليت مقارنة واضحة بني حجم االشرتاكات وحجم التحويالت املالية للدولة يف متويل املنظومة العامة
للحامية االجتامعية يف الجزائر (مليار دينار).
السنة
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2007
2008
2009

التحويالت االجتامعية
(مليار دينار)
87.3
95.4
104.8
143.0
173.6
187.4
205.1
221.6
838.947
1164.067
1212.558

حجم اإلشرتاكات
()Cotisations
59.9908
65.216
78.514
95.2472
110.4542
113.2534
171.475
1193.832
398.414
479.9091
522.3842

املصدر :الديوان الوطني لإلحصاء ،وزارة العمل والشؤون االجتامعية.

يوضح الجدول السابق أن حجم التحويالت االجتامعية للدولة بقي نوعاً ما مستقرا ً من سنة  1993إىل سنة  ،2000ثم
اتجه نحو االرتفاع بقوة إىل غاية  .2009باملقابل بقيت حصة االشرتاكات يف الناتج القومي الخام مستقرة ،بل تقهقرت
أحياناً متسببة يف تراجع الجهد التساهمي ) ،)l’effort contributifما يعني أن نظام الحامية االجتامعية يف الجزائر هو
نظام توزيعي  ،(distributif)6ألن حجم التحويالت االجتامعية الصادرة عن الخزينة تفوق باستمرار حجم االشرتاكات.
تتجه التحويالت االجتامعية إىل قطاعات وفئات عديدة بنسب مختلفة .وتتسم أحياناً بالطابع املؤقت استجابة لظروف
اجتامعية عابرة ،لكن هذه التحويالت ظلت ثابتة بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية ويف مقدمتها الصحة ،أين حافظت
الدولة عىل دورها كممول رئييس للصحة العمومية مقارنة مبصادر التمويل األخرى .ويوضح الجدول التايل أن نصيب
الدولة يف متويل الصحة كان دامئا يفوق حجم التمويل من االشرتاكات والنفقات الفردية.

 -1ـ تقرير املجلس االقتصادي واالجتامعي لسنة  2001ص .35
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نسبة االشرتاكات من
نسبة التحويالت من
الدخل القومي الخام ( )%الدخل القومي الخام ()%
5.04
7.34
4.38
6.41
3.94
5.76
3.71
5.56
3.99
6.26
4.04
6.69
5.30
6.33
4.75
5.43
4.23
8.92
4.37
10.59
5.12
11.88
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جدول التوزيع الوطني للسكان املرقمني حسب الفئات والجنس أكتوبر .2005

جدول تطور مصادر متويل الصحة يف الجزائر ()2009 – 1974
السنة

الدولة

الضامن
االجتامعي

األفراد

السنة

الدولة

الضامن
االجتامعي

األفراد

1974

76.51

23.49

0.00

1999

42.56

29.33

28.10

1979

60.88

38.58

0.54

2000

47.27

26.02

26.70

1983

48.04

49.13

2.83

2001

51.62

25.77

22.60

1986

36.60

61.40

2.00

2002

48.42

26.88

24.70

1987

34.21

64.20

1.59

2003

50.38

27.01

22.60

1988

27.50

51.20

21.3

2004

48.43

24.01

27.50

1992

30.50

38.87

29.3

2005

51.16

23.63

25.20

1994

34.50

37.10

27.00

2006

53.8

27.04

18.8

1996

38.45

35.64

25.90

2007

50.7

30.9

18.4

1997

37.93

32.57

29.50

2008

55.1

31

13.9

1998

34.09

39.70

26.20

2009

55.2

31

13.8

Source: Kaid Tlilane N. « La problématique du financement des soins en Algérie », Revue Internationale de sécurité sociale n°4
vol.57 Editions scientifiques européennes ; Oct- Décembre 2004, p.116.
+ OMS: Rapport sur la santé dans le monde 2002,2004 et 2006. In www.who.int
+ OMS: Rapport sur la santé dans le monde 2010. In www.who.int

أين وصلت التغطية االجتامعية؟
اجتامعياً اىل  5ماليني أجري وناشط و  2.42مليوين متقاعد
تعد مستويات التغطية االجتامعية من املؤرشات الهامة يتقاضون معاشاتهم عىل حساب الصندوق الوطني للتقاعد
يف قياس ظروف الحياة والتطور االجتامعي يف أي بلد .ويف والصندوق الوطني للمؤ ّمنني االجتامعيني غري األجراء .7
هذا اإلطار ،يالحظ أن الجزائر بذلت جهدا ً كمياً معتربا ً يف باإلضافة إىل النسب السابقة ،يتوفر نظام الحامية
تطوير مختلف فروع مكونات منظومة الحامية االجتامعية االجتامعية مند نحو  20سنة عىل آلية جديدة سمحت
عىل مستوى الترشيعات والخدمات والتعويضات والهياكل بتوسيع الحامية لنسبة معتربة من كبار السن سميت باملنح
الجزافية للتضامن .فقد بلغ عدد املسنني املستفيدين من
القاعدية.
وتشري إحصائيات وزارة العمل والشؤون االجتامعية هذا النظام  306.140آالف سنة  ( 2005منهم141.710 :
والديوان الوطني لإلحصاء إىل أن نحو  85باملائة من رجال و  ،)164.430األمر الذي رفع نسبة التغطية بالنسبة
الجزائريني يستفيدون من تغطية الضامن االجتامعي ،للمسنني فوق الـ 60سنة  2005إىل  43باملائة بالنسبة
أي  31مليون من مجموع السكان الذي يبلغ  38مليوناً .للنساء و  62باملائة بالنسبة للرجال .تجدر اإلشارة إىل
ويتضمن هذا العدد من املستفيدين  9.47ماليني مؤمن أن املستفيدين مؤ ّمنني من طرف الدولة ويتقاضون هذه
اجتامعياً باإلضافة إىل ذوي الحقوق .ويقسم عدد املؤمنني املنحة من الخزينة العمومية وبالتايل فهم غري مدرجني
ّ
ضمن إحصائيات منظومة الضامن االجتامعي.
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الفئة
األجراء
املتقاعدون
منح العجز والريوع
منح البطالة
الطلبة
املجاهدون
فئات خاصة
مؤ ّمنون اجتامعيون
آخرون
املجموع

الذكور
3827780
873653
180013
51680
649968
29003
2896004
246004

اإلناث
846288
5185727
115366
2883
588699
82679
329139
86658

املجموع
4674068
1392380
295379
54763
1238667
111682
618815
332662

النسبة %
53.61%
15.97
3.39
0.61
14.21
1.28
7.10
3.82

6147777

2570439

8718216

100%

املصدر :الضامن االجتامعيwww.cnas.org.dz:

يالحظ مبارشة من الجدول أعاله أن أكرب فئة مؤمنة يف الدامئني عىل مستوى مختلف هياكل الضامن االجتامعي.
الجزائر هي فئة األجراء بنسبة  53.61باملائة ،ثم تليها فئة كام تشري إحصائيات وزارة العمل إىل تطور معترب أيضا يف
املتقاعدين والطلبة بنسب 15.97
أعداد مستخدمي هياكل الضامن االجتامعي يف السنوات
األخرية من  2000عون سنة ( 1963غداة االستقالل) إىل
 28ألف سنة  ،2000لريتفع إىل  35ألفاً سنة  .2011ورافق
هذا التطور يف العرشية األخرية مخطط تكوين واعادة
تكوين واسع مس نحو  20ألف عون بهدف التدريب عىل
استعامل التكنولوجيات الحديثة .وهو األمر الذي ساهم
يف تحسني الخدمات وتعميمها وخاصة ما يتعلق منها
بإدخال اإلعالم اآليل يف التسيري.

و 14.21عىل التوايل .كام أن ما ميكن استنتاجه مبارشة من
هذا الجدول أيضاً هو الطابع االجتامعي املوسع لنظام
الحامية االجتامعية يف الجزائر ،حيث إن ما يقارب من
نصف املؤ ّمنني ليسوا أجراء ،أي أنهم ال يدفعون اشرتاكات.
وتبلغ نسبة املشرتكني  28.84باملائة من مجموع السكان
أي الثلث ،لكن قوانني توسيع االستفادة إىل من هم تحت
كفالة املؤمن ،وإذا افرتضنا أن لكل مؤمن  4أفراد تحت
كفالته
(زوجة و  3أطفال) ،فإن ذلك يرفع هذه النسبة إىل رشع مند سنة  2000يف إعادة تهيئة وعرصنة  1450منشأة
 85باملائة.8
جوارية تابعة ملنظومة الضامن االجتامعي .ويف السياق،
عىل مستوى آخر ،وقصد تقريب مصالح الضامن االجتامعي تم ربط املنشآت والصيدليات تدريجياً بشبكة مركزية
وتحسينها ،شهدت منظومة الحامية االجتامعية والقطاع سمحت بتحقيق نتائج هامة نذكر منها:
الصحي خاصة ،تنفيذ برنامج طموح متثل يف اعتامد وانجاز  -تحسني األداء يف الخدمات وترشيد التكاليف.
خطة عمل من أجل تطوير الهياكل الجوارية من طرف
مجموع الصناديق ،لريتفع عدد املنشآت بنسبة كبرية  -محاربة الغش وأشكال التحايل واالختالس التي أرضت
يف ظرف وجيز بإنجاز  579وحدة صحية جديدة خالل كثريا ً بالتوازنات املالية للصندوق......الخ .وذلك بإقرار
العرشية املاضية ( ،)2000-2011أي ما يساوي ثلث عدد آليات جديدة لتحصيل اشرتاكات الضامن االجتامعي
الهياكل املنجزة مند االستقالل والذي بلغ  1.431وحدة واإلصالح الهيكيل للتمويل ،عالوة عىل وضع اسرتاتيجية
سنة  .2011كام تم استحداث خاليا لالستامع واالتصال تعويض األدوية التي تهدف أساساً إىل ترشيد نفقات
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التأمني عن املرض وعقلنة فاتورة الدواء املرتفعة جدا ً الحامية االجتامعية التي أقرت خاصة ما بني  1983و،1987
بواسطة ترقية إنتاج الدواء «الجنيس» 9وتشجيع تصنيع وتدعمت الحقاً بالنصوص الترشيعية املتعلقة بالتأمني عىل
املنتجات الصيدالنية محلياً.
البطالة وضياع منصب العمل والتقاعد املسبق والبطالة
 تعميم بطاقة الشفاء :تم الرشوع يف إنجاز وتعميم بطاقة املوسمية.الشفاء مند سنة  ،2005يف إطار عرصنة قطاع الضامن  -حامية مجموع املكتسبات الواردة يف الترشيعات السابقة
11
االجتامعي وتطوير نوعية الخدمات العالجية يف اتجاه يف شكل خدمات مضمونة للمؤ ّمنني وذوي الحقوق
تطبيق نظام الدفع من قبل الغري للمؤمن لهم اجتامعيا والعمل عىل توسيعها مبا يتامىش والحفاظ عىل الطابع
يف املجاالت املتعلقة باملواد الصيدالنية .وتتمثل يف حصول االجتامعي للسياسات العمومية .12
املؤمن عىل بطاقة الكرتونية تتضمن ذوي الحقوق للحصول واملالحظ أن هذا املسار العام املعتدل للترشيع املتعلق
عىل الدواء مبارشة بدون مقابل ،وتقوم الصيدلية بتحصيل بالحامية االجتامعية ينعكس يف مواقف الجمعيات
مستحقاتها من صندوق الضامن االجتامعي.
واجاباتها حول سؤال عن مدى مواكبة الترشيعات
دخلت بطاقة الشفاء كخدمة جديدة ونقلة نوعية مند
شهر أفريل  ،2007وطبقت كتجربة أوىل عىل مستوى 5
واليات (محافظات) ،ثم تم تعميمها عىل مستوى الرتاب
الوطني .وأكد وزير التشغيل والضامن االجتامعي أنه تم
توزيع أكرث من  5ماليني و  600ألف بطاقة شفاء يستفيد
منها عملياً نحو  18مليون مواطن مبن فيهم ذوو الحقوق
طبعاً .ومن املقرر تعميمها حسب ترصيحات الوزارة
املعنية إىل جميع املؤ ّمنني مع نهاية .10 2013

وميكن أن نستخلص من التوجهات السالفة الذكر يف
ميدان الحامية االجتامعية يف الجزائر أن التوجه الليربايل
للنظام السيايس مند إقرار دستور  1989وبداية التخيل عن
النهج االشرتايك مل ينعكس يف شكل تراجع واضح يف قوانني
الحامية االجتامعية نحو التخيل عن املكتسبات السابقة،
واقترص املرشع يف املرحلة الجديدة عىل بعض التعديالت
من حني آلخر بهدف تكييف بعض القوانني مع سياسات
العمل والتشغيل ،إدخال نظم جديدة للحامية االجتامعية
الستكامل النظم السابقة ،أولضامن تسيري أحسن للقطاع.
والواقع أنه ال ميكن الحديث عن تأثر كبري ملنظومة
الحامية االجتامعية العمومية بالتوجه الليربايل للسياسة
االقتصادية .فلم يحدث أي تعديل ترشيعي عميق يناقض
الترشيعات السابقة ،ويبدوحاليا أن الرهانات األساسية
تتمثل يف - :ضامن استمرارية األسس الترشيعية ملنظومة

االجتامعية الجزائرية للترشيعات الدولية؟ .فقد تباينت
هذه اإلجابات من متحدث إىل آخر« .فاملقارنة بينها تقول
السيدة بغدادي نصرية ليست صحيحة يف كل الحاالت،
لكن يجب االعرتاف بالتقدم الكبري يف العديد من املجاالت
وآخرها مرشوع قانون منحة للمرأة املطلقة» ،ويف التوجه
نفسه ،يرى آخرون «أن الترشيعات املتعلقة بحامية
املع ّوق جيدة ،ولو أنها متأخرة نوعاً ما عن التوصيات
األخرية للمنظمة العاملية للصحة» .يف حني يرى البعض
اآلخر (جامل زايت عن جمعية أمل لحامية ورعاية
املع ّوقني« )....أن الجزائر بعيدة جدا ً عن املستوى الدويل
يف مجال الحامية االجتامعية ،وهي يف حاجة كبرية إىل
مراجعة املنظومة القانونية التي يراها قدمية جدا ً وال
تستجيب لطبيعة التحديات الراهنة».

وعند املقارنة مع عينات من منظومات الحامية االجتامعية
يف العامل ،نجد أن املنظومة الجزائرية متقدمة نوعاً ما عىل
املستوى اإلقليمي ومتوسطة عىل املستوى الدويل .حيث
تشري أرقام األمم املتحدة إىل توفر الجزائر عىل نظام واسع
للحامية االجتامعية مقارنة بدول شامل إفريقيا ومبواصفات
مقبولة أهمها :نظام التقاعد املسبق ،ارتفاع مساهمة
أرباب العمل يف متويل الحامية االجتامعية وبنسبة اشرتاك
عالية حيث تبلغ  34باملائة ،يف حني ترتاجع هذه النسبة يف
تونس إىل  25.25واملغرب  20.39وليبيا .18.2
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 جدول مقارن ملعدالت االشرتاك يف أنظمة الحامية االجتامعية بالبلدان املغاربية لسنة .2005اشرتاكات نظام الضامن االجتامعي ككل
املجموع ()%
اشرتاكات أرباب
اشرتاكات
العمل()%
األفراد()%

اشرتاكات نظام التقاعد
الدول
املجموع%
اشرتاكات أرباب
اشرتاكات األفراد
العمل
()%
( )%
5.25
14.25
10.5
3.75
ليبيا
4.29
11.89
7.93
3.96
املغرب
10.37
11.89
7.76
7.74
تونس
9
17
10
7
الجزائر
املصدر :بني هذا الجدول بناء عىل تقرير األمم املتحدة حول برامج الحامية االجتامعية لسنة .2005

12.95
16.12
14.88
25

18.2
20.39
25.25
34

لكن عىل املستوى الدويل ،يقع نظام الحامية االجتامعية يف الجزائر من حيث حجم النفقات ضمن رشيحة الدول
متوسطة الدخل .ففي االتحاد األورويب يبلغ معدل نفقات الحامية االجتامعية  28باملائة من الدخل القومي الخام،
وتنخفض هذه النسبة يف أوربا الوسطى والرشقية إىل  20 – 10باملائة .أما يف تركيا وتونس فتمثل هذه النفقات 6.9
باملائة و  7باملائة من الدخل القومي الخام .13
 جدول مقارن لعينات من نسب االشرتاك يف الضامن االجتامعي عىل املستوى الدويل.البلد
إيطاليا
فرنسا
بلجيكا
الربتغال
الجزائر
تركيا
تونس
املغرب

نسبة اشرتاكات األفراد
)(%
10.69
15.66
13.07
11
9
14
6.25
3.48

نسبة اشرتاك أرباب العمل)(%
45.16
34.05
24.6
23.75
25
19.50
17.50
16.36

املجموع
)(%

55.85
49.71
37.67
34.75
34.50
33.50
23.75
19.84

املصدر :تم جمع الجدول من إحصائيات :تقرير العمل يف العامل :ضامن الدخل والحامية االجتامعية يف عامل متحول ،مكتب العمل الدويل سنة .2000

الجزء الثالث :االصالحات المطلوبة آ
والفاق:

تعد منظومة الحامية االجتامعية يف الجزائر مبختلف مكوناتها وأنشطتها مهمة جدا ً .وتخضع لسياسات عمومية تدفع
بها نحو الوصول اىل مختلف الرشائح االجتامعية املعنية عرب مجموع الرتاب الوطني الواسع ،لكنها يف الوقت نفسه تعاين
من اختالالت ومؤرشات خطرية نذكر منها:
•قطاع طموح لكنه غري متوازن
ميكن أن نستنتج من عدد الفئات املعنية بالتغطية االجتامعية سواء يف إطار صناديق الضامن االجتامعي أوالنشاط
االجتامعي للدولة ،أن هذه املنظومة تطمح اىل حامية شاملة للسكان تتجاوز األشكال التقليدية للحامية االجتامعية
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(املرض ،البطالة ،الشيخوخة ،اإلعاقة وحوادث العمل)
لتشمل امليزانية االجتامعية للدولة ،والتي تتضمن :مختلف
أشكال التحويالت االجتامعية ،مجانية الرتبية والتعليم
والصحة ،األمر الذي يسمح للفئات االجتامعية الهشة من
االستفادة بسهولة من مجموع الخدمات االجتامعية.
ويؤكد التوجه العام لسياسة الدولة مند سنة 2005
عىل إرادة ثابتة تهدف إىل توسيع الحامية االجتامعية إىل
فئات اجتامعية عديدة غري مصنفة ضمن القوانني السارية
املفعول .وتشمل هذه الفئات رشائح واسعة من املواطنني
الذين تأثروا باإلصالحات الليربالية التي قامت بها الدولة،
ويف مقدمتها ضامن التكفل باألشخاص املرسحني من العمل
مبواصلة االستفادة من كافة الحقوق يف الحامية االجتامعية،
كام شملت سياسة التوسيع فئة القادمني الجدد مليدان
الشغل (ما بني سن  18و  )35والذين تم إدماجهم يف
إطار سياسة :ما قبل التشغيل ( ،)Prêt-emploiوامتد هذا
التوسيع أيضاً إىل فئة أخرى من الشباب حملة الشهادات
والتي كانت مؤطرة ضمن نشاطات ذات مصلحة عامة
وذلك يف إطار سياسة االدماج االجتامعي.14
لكن بالرغم من املجهودات السالفة الذكر ،تبقى مسألة
مدى شمولية التغطية االجتامعية متباينة من قطاع إىل
آخر وضعيفة أحياناً يف بعض القطاعات ،وغري متوازنة بني
الجنسني واملناطق (خاصة بني الشامل والجنوب) .حيث
يشهد قطاع الفالحة ضعفاً مزمناً يف التغطية االجتامعية
بلغت  13باملائة سنة  2003و  16باملائة سنة  .2010كام
تراجع قطاع البناء واألشغال العمومية يف الفرتة نفسها من
 25باملائة إىل  23باملائة .وتراجع قطاع التجارة والخدمات
من  74باملائة إىل  67باملائة  .15وترجع التقارير هذه
الظاهرة إىل انتشار التشغيل بدون ترصيح لدى أرباب
العمل يف القطاع الخاص واستفحال النشاطات االقتصادية
املوازية.

املؤ ّمنني ينشطون يف القطاع الخاص .مع اإلشارة إىل أن هذه
الظاهرة تختلف حسب حجم املؤسسة الخاصة ،حيث إن
عملية التأمني ال تتجاوز نسبة  38باملائة يف املؤسسات
الصغرية ،لكن هذه النسبة ترتفع إىل حدود  80باملائة يف
املؤسسات الكربى .16والواقع أن أرباب العمل ال يرصحون
عن األجري لدى مصالح الضامن االجتامعي من باب التهرب
وتفادي أعباء اجتامعية إضافية  ،17يف حني يتسم القطاع
العام بتغطية اجتامعية لكافة األجراء الدامئني واملؤقتني.
تشهد التغطية االجتامعية املقارنة بني الجنسني والفئات
العمرية أيضاً فروقات واضحة يف أرقام التحقيق الوطني
العائيل حول الشغل لسنة  .2010والتي تشري إىل تغطية
اجتامعية للنساء العامالت تقدر بـ 54.2باملائة والرجال
 49.1باملائة .لكن الفارق بني الجنسني يرتفع بالنسبة للفئة
العمرية فوق الـ 60سنة حيث بلغت التغطية االجتامعية
املضمونة من الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للرجال
 40باملائة سنة  2005وارتفعت إىل  46سنة  .2011باملقابل
بقيت التغطية بالنسبة للنساء يف حدود  32 - 29باملائة،
وتتقاىض النساء بنسبة عالية جدا ً بلغت  77باملائة
سنة  2005و  71سنة  2010معاشات «منقولة» (Une
 18 )Pension de reversionوليس معاشات مبارشة.
ويرجع هذا الوضع إىل النسبة املنخفضة للنساء العامالت
 19عموما ضمن مجموع عدد النساء يف سن العمل.20

ويربز االختالل الكبري يف عدالة توزيع الحامية
االجتامعية حسب غالبية الجمعيات يف التفاوت الجغرايف
لالستفادة من الخدمات والحامية االجتامعية بني الشامل
والجنوب خاصة .فهناك سوء توزيع واضح تقول السيدة
بهادي آمال (جمعية الرحمة للطفولة واألمومة املسعفة)
يف الهياكل بني املناطق والسيام بني الشامل والجنوب......
فمثال مرىض الرسطان الدين يعانون يف املنطق الجنوبية...
يضطرون للسفر مسافات طويلة اىل الشامل ،وال زالت
كام تجدر اإلشارة ،إىل عمق الفارق يف التغطية العيادات الخاصة بالوالدة والعناية بالطفل ضعيفة جدا ً يف
االجتامعية بني القطاع العام والقطاع الخاص ،إذ تؤكد الجنوب....حيث ال تزال الكثري من النساء يتوفني بسبب
أرقام الديوان الوطني إلحصاء إىل أن مجموع األجراء غري ندرة األطباء املختصني وبعد املسافات عن العيادات
الطبية» مع كل ما يرتتب عن ذلك من معاناة صحية ومادية
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عىل املريض والعائلة املعنية» .وتؤكد السيدة بهادي آمال
«أن املناطق الجنوبية تأيت يف آخر نسب التغطية الصحية
والتعليمية والتضامنية».
يف السياق نفسه ،تنوه السيدة بغدادي نصرية (جمعية
نور لحامية وترقية حقوق العائلة) مبختلف املجهودات
املبذولة من طرف الدولة بدءا ً باالهتامم الكبري يف السنوات
األخرية باستقرار األرسة وحاميتها وسن الترشيعات
والقوانني التي تحقق تلك األهداف وتوسيع قامئة الفئات
االجتامعية املعنية بالحصول عىل املساعدات املالية ،لكنها
تؤكد من جهة أخرى عىل محدودية هذه املساعدات
وعدم مسايرتها الرتفاع األسعار وتكاليف املعيشة ،ولذلك
تطالب السيدة بغدادي برضورة توجيه الجهد العمومي
للدولة اىل دعم التشغيل والتنمية ألنهام الضامن الوحيد
لرتقية األرسة».
•تغطية اجتامعية «زبائنية»:
بقدر ما كانت اإلصالحات التي مست منظومة الحامية
االجتامعية يف الجزائر سنة  1983مبثابة تطور تاريخي
كامً ونوعاً ،فقد أسست هذه اإلصالحات أيضا «لزبائنية
سياسية» وبصورة مقننة ،وذلك بسبب االمتيازات الخاصة
التي منحتها بسخاء إىل فئتني هام :املجاهدون  21وفئة
اإلطارات السامية للدولة والحزب الواحد (سابقاً) .فقد
استفادت فئة املجاهدين من امتيازات استثنائية عديدة
خارجة عن النظام العام للتقاعد ومنها :االستفادة من
تخفيض سن التقاعد بـ 5سنوات واحتساب سنوات
املشاركة يف الثورة مضاعفة واالستفادة من التقاعد بنسبة
 100باملائة عند توفر عدد السنوات املطلوبة بدون تحديد
للسن.
أما بالنسبة لفئة إطارات الدولة والحزب الواحد
سابقاً ،فقد استفادت من تأسيس صندوق خاص ممول
باالشرتاكات ودعم الخزينة ،ويستفيد املعنيون من التقاعد
 100باملائة بدون رشط السن ،بل يشرتط فقد  20سنة
عمل منها  10سنوات يف منصب إطار سام .22
عىل املستوى امليداين ،تنترش ظاهرة الزبائنية بشكل

واسع ،ويرى ناشطوا املجتمع املدين أن الظاهرة يف ازدياد
بل وتهدد مبدء العدالة يف االستفادة من العديد من
الخدمات االجتامعية .ولدلك يعتقد البعض ومنهم جامل
زايت (جمعية أمل لرعاية وحامية املع ّوقني مبدينة تيزي
وزو ).......أن «الحديث عن العدالة االجتامعية يف الجزائر
يف االستفادة من التغطية االجتامعية هومستوى مل نصله
لحد اآلن وال زال الحصول عىل موعد لجهاز السكانر يحتاج
اىل وساطات أوعالقات مصلحة أوصداقات ،ويظيف قائالً:
«لقد سيطرت يف القطاع مظاهر «املعريفة» أي الوساطات
يف كل يشء مبا يف ذلك الخدمات الصحية ،باإلضافة إىل
الفساد الذي تعيشه املستشفيات وهجرة الكفاءات
نحوالخارج أونحوالعيادات الخاصة».
•مسألة املع ّوقني وفئات األمراض املزمنة والنادرة:
يعرتف العديد من أعضاء الجمعيات باملكتسبات
املنجزة لصالح هذه الفئات ،فهناك «اهتامم كبري من
الدولة الجزائرية  -حسب رأي بغدادي نصرية (جمعية نور
لحامية وترقية حقوق العائلة مبدينة قسنطينة) -بالجانب
االجتامعي للعائلة الجزائرية وخاصة يف ميدان التعليم
والصحة والسكن....وهو األمر الذي يُلمس يومياً يف تحسن
معيشة األرسة الجزائرية يف املدن واألرياف» .ويف السياق
نفسه ،ترى السيدة بهادي آمال (جمعية الرحمة للطفولة
واألمومة املسعفة) «أن الدولة تويل اهتامماً كبريا ً بالجانب
االجتامعي للفئات املحرومة ،وتضخ املاليني لصالح هذه
الفئات» ،كام يثني السيد جامل آيت سعيد (جمعية أمل
لحامية ورعاية املع ّوقني مبدينة تيزي وزو) عىل «جهود
الدولة املهمة لصالح هذه الفئة وخاصة منها مجانية
الدواء وكذا الحصول عىل منحة جزافية مقدرة بـ 3آالف
دينار .لكن الجميع يشتيك من التعقيدات اإلدارية وسوء
التسيري ضعف العناية باملع ّوقني...الخ .ويف هذا الشأن يرى
السيد معمر صحراوي (رئيس املنظمة الوطنية للمكفوفني
الجزائريني) أن الحامية االجتامعية لهذه الفئة يف تراجع
مستمر مقارنة بالسنوات املاضية ،ويف مقدمة صور الرتاجع
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ضعف منحة اإلعاقة باعتبارها منحة تعويضية عن العجز
البرصي وليست مساعدة اجتامعية .وملراجعة األمر قانونياً
يطالب بإخراج فئة املع ّوقني برصياً من فئة األمراض املزمنة
والتعجيل مبراجعة القانون  8( 02-09ماي  )2002املتعلق
بحامية األشخاص املع ّوقني وترقيتهم .كام يؤكد السيد
صحراوي أيضاً عىل أن منحة  3آالف دينار للكفيف ال
تغطي حاجياته ألكرث من  5أيام ،وهي إهانة كبرية لشخص
تفوق حاجياته اليومية حاجيات الشخص السليم ،ومام
زاد من تدهور وضعية هذه الفئة ،يضيف السيد صحراوي
«غلق املصانع والورشات التي كانت مخصصة ألصحاب
هذه اإلعاقة يف إطار عملية تفكيك القطاع العام ،وعدم
إحيائها رغم الوعود املتكررة للحكومات».
وينسحب هذا الوضع بشكل حاد عىل فئات أخرى
يف حاجة ماسة للرعاية ،حيث يقدر عدد املرىض املصنفني
ضمن األمراض النادرة بـ 35ألفاً ،وتعيش هذه الفئة وذويها
طبعاً ظروفاً صعبة تجعلها خارج املنظومة الصحية وغري
متمتعة بحقوقها مثل باقي املواطنني ،وغالباً ما يعيش
املريض وأهله ضياعاً متواصالً بني مختلف العيادات
واملصالح االستشفائية ،لكن بدون تكفل الئق .يف هذا
السياق ،تشري القواعد املتعارف عليها يف األوساط الطبية
إىل تصنيف املرض ضمن صفة األمراض النادرة عندما
يصيب شخصاً واحدا ً من  2000شخص .وهنا تبدو الحالة
الجزائرية متأخرة جدا ً .فقد تم الكشف عىل املستوى
الدويل إىل حد اآلن عىل  8آالف مرض نادر ،ويتم التعرف
إىل أمراض نادرة جديدة مبعدل  5أمراض يومياً ،أما يف
الجزائر فال زال العدد املعروف واملصنف يف حدود 200
فقط.
ويرجع هذا الوضع إىل عدة أسباب نذكر منها:

أصبح قليالً جدا ً عدد األطباء املستعدين للبحث عن
إجابات تتطلب الرتكيز والجهد والوقت .وهكذا تبقى
غالبية األدوية والفحوصات املتعلقة بها عىل حساب
املريض لعدم معرفتها أوعدم اعتامدها من طرف صندوق
الضامن االجتامعي.
رغم ذلك ،بدأت أصوات العديد من األطباء ترتفع
يف اإلعالم واملؤمترات الطبية وتلح عىل تطوير االهتامم
باألمراض النادرة ويف مقدمة املطالب :القيام بإحصاء
دقيق لهذه الفئة من املرىض ملعرفة حجمها وتأسيس مخرب
مرجعي لكشف األمراض النادرة ومتابعتها.23
•مسألة «االستقاللية» يف التسيري:
بالرغم من القوانني املنظمة ،يبدو أن مهام الهياكل
اإلدارية املسرية تنحرص يف التصويت عىل ميزانيات التسيري
التي تصبح سارية املفعول فقط بعد موافقة الوزارة الوصية.
ما يدل عىل محدودية القرار لدى الهيئات التمثيلية
ملؤسسات الحامية االجتامعية .ويربز هذا الواقع جليا يف
كون الدولة هي التي تحدد حقوق املؤ ّمنني واملستفيدين
من الضامن االجتامعي ،وهي التي تحدد نسبة االشرتاكات
والزيادات وطرق دفع املنح العائلية ..الخ.
كام تشري التجربة أيضاً إىل نوع من االحتكار يف التمثيل
واملرتبط بطبيعة التنظيم النقايب الذي كان مهيمناً إىل عهد
قريب .وقد انعكس الجمود النقايب ،إن صح التعبري ،داخل
املجالس بفرض األشخاص «املمثلني» أنفسهم ولفرتات
طويلة ساهمت بقوة يف انتشار مظاهر سلبية نذكر منها:
الزبائنية ،ترسيخ املكاسب الفردية وتراجع بعض الخدمات
االجتامعية مثل العطل العائلية واملخيامت وتقلص
االستفادة منها يف دوائر محدودة ذات عالقات بالهيئات
التمثيلية يف الصناديق (املجالس).

ضعف االهتامم بهذه الفئة عموماً لدى أصحاب القرار
•ضعف الرقابة عىل القطاع الخاص:
يف ميدان الرعاية الصحية باعتبارها ليست أولوية .إذ ال
يوجد حتى اآلن أي إحصاء دقيق للظاهرة .كام تفتقر
تجمع اآلراء عىل ضعف هيئات الرقابة التي يفرتض أن
املنظومة الصحية إىل مخابر وتجهيزات متطورة ملتابعة متارسها السلطات العمومية عىل نشاطات القطاع الخاص
هذه الفئة ورعايتها .ومع انتشار ظاهرة «طب البيزنس» وال سيام وزارة العمل ووزارة الصحة.
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الدولية .وعليه يرى السيد معمر صحراوي (رئيس املنظمة
الوطنية للمكفوفني) ان القطاع الخاص يف الجزائر وبدالً
من أن يساهم يف تخفيف العبء عىل املواطن جاء ليزيد
من معاناته بسبب انعدام الرقابة وتحوله اىل عملية
تجارية بحتة.»...

ويربز هذا التقصري والضعف بشكل خطري اوأل ـ يف
ظاهرة تهرب أرباب العمل من عملية تأمني العامل األجراء
وعدم دفع املستحقات املقررة والتالعب بعقود العمل
ومامرسة التمييز يف التوظيف عىل مستوى الجنسني وعىل
مستوى الفرق بني طالب العمل األعزب وطالب العمل
املسؤول عن عائلة .وثانيأ ـ يف بداية ظهور نظام صحي
•املؤرشات السلبية لسوق العمل:
ثنايئ .فقد كان من املتوقع طبعاً أن تنعكس توجهات
شهدت منظومة الحامية االجتامعية مند االستقالل
السلطات العمومية نحو الليربالية االقتصادية عىل طبيعة
املنظومة الصحية القامئة مند االستقالل .وهكذا رسعان ما تطورا ً كمياَ وهيكلياً واجتامعياً واسعاً جدا ً .وعموماً سار
شهد قطاع الصحة بعد دستور  1989بداية بروز ثنائية هذا التطور ،إىل عهد قريب ،عىل التوفيق بني الجهد
التساهمي (القائم عىل االشرتاكات الفردية لألجراء وارباب
واضحة يف الخدمات الصحية :قطاع عام وقطاع خاص.
العمل) والتوزيعي (القائم عىل مساهامت امليزانية
والواقع أن التطور الرسيع للقطاع الخاص بدون رقابة االجتامعية للخزينة العمومية) .لكن الرتاجع املستمر
قوية ،بل يف ظل غياب خطري لدور السلطات العمومية ،لالقتصاد املنتج للرثوة من جهة ورغبة النظام يف تعميق
بل
وتواطئها أحياناً قد فتح املجال أمام ظهور «رأساملية الهيمنة عىل املجتمع وضامن السلم االجتامعي من جهة
24
الصحة»
مام
املالية،
املداخيل
حجم
الرئييس
هدفها
أخرى ،دفعاً مبنظومة الحامية االجتامعية نحو آفاق خطرية
يهدد وقد يعيد النظر يف الحق يف الرعاية الصحية لفئات نذكر منها أوأل ـ  -التحول املستمر اىل نظام ريعي يعتمد
واسعة من املواطنني .وذلك بالتأسيس لنظام ثنايئ انتقايئ أساساً عىل خزينة الدولة وميول مند سنة  2000بنسبة 70
حسب قدرات الدفع وانحصار الخدمات الصحية الهامة يف باملائة من الرضيبة النفطية ،بل وأكرث من ذلك تم ربط
العيادات الخاصة التجارية وتحويل املستشفى العمومي نظام التقاعد بتلقي رسوم من الرضيبة النفطية بدأت
اىل مؤسسة لتقديم االسعافات البسيطة.
بنسبة  2باملائة سنة  ،2000ثم ارتفعت إىل  3باملائة مند
تدعم هذا التوجه يف اآلونة األخرية بصدور قانون إنشاء سنة  .2010وهذا ما يجعل من الحامية االجتامعية نظاماً
املستشفيات الخاصة يف أفريل  .2014وبالنظر اىل املرحلة هشاً مرتبطاً بتقلبات سعر النفط التي ال تخضع للقرار
التي يعيشها البلد واملتميزة بالتمركز الحاد للرثوة ووصول الوطني الداخيل .ثانيأ ـ الدفع بالحامية االجتامعية نحو
«األغنياء الجدد» إىل مستوى التأثري يف السياسات العامة ،اختالالت خطرية تهدد مستقبلها واستمراريتها .حيث تشري
وانفالت رأس املال الخاص ،يتزايد الخوف من االنعكاسات االحصائيات مند سنة  2007إىل تفوق عدد املؤ ّمنني غري
السلبية للقطاع الخاص وهي:
النشطني ( )assurés inactifsعىل عدد املؤ ّمنني النشطني
 أسعار الخدمات الصحية يف قطاع تجاري تؤدي مبارشة ( .)actifsوارتفعت نسبة غري النشطني من  34باملائة سنة 1995اىل  49.5سنة .252004
اىل تقليص االستفادة من الحق يف الخدمات الصحية.
والواقع أنه وبالرغم من االستقرار السيايس وأهمية
 رضب مبدأ التضامن الذي يعترب القاعدة الصلبةاملوارد النفطية ،تتجه بعض املؤرشات العميقة يف سوق
واملؤسسة للحامية االجتامعية
العمل إىل التدهور باستمرار ،وتنعكس سلباً عىل أشكال
 التوجه تدريجياً نحو انتقاء األخطار وانتقاء الخدمات متويل منظومة الحامية االجتامعية ،ويف مقدمة هذهاملقدمة ،ما يهدد باختزال الحامية الصحية وخروجها عن املؤرشات نشري إىل:
املقاييس املنصوص عليها يف الترشيعات الوطنية والعهود
169

 التطور البطيء جدا ً لنسبة السكان العاملني مقارنة بواسطة توزيع الريع الذي يصبح مصدر رشعية سياسية.باألعداد الكربى من الشباب القادمني لسوق العمل.
فالنظام الحاكم يوزع املزايا عىل النخب لضامن والئها،
 الرتاجع املستمر لنسب الوظائف الدامئة وتزايد ويوزع عىل مختلف الرشائح االجتامعية إلحداث تبعيةتجاه مؤسسات الدولة وبالتايل ضامن االستقرار االجتامعي
الوظائف املؤقتة والهشة.
والسيايس.
 مبوازاة تراجع العمل املهيكل واملقنن ،تتزايد أشكالوقد سارت العالقة بني االجتامعي والسيايس يف الجزائر
عديدة من العمل املوازي وغري الرسمي ،ومنها العمل يف
البيوت والوظائف الهامشية يف قطاع االقتصاد املوازي ضمن هذا اإلطار عىل امتداد سنوات طويلة ،بل تدعمت
الذي بلغ حسب تقارير املجلس االقتصادي واالجتامعي بقوة يف السنوات األخرية وخاصة مند سنة  ،2000حيث
 40باملائة من مجموع النشاط االقتصادي وهي نسبة تعمق الطابع الريعي/التوزيعي للحامية االجتامعية بفعل
املداخيل النفطية املعتربة وتجاوز سعر النفط عتبة الـ100
خطرية جدا ً.
دوالر مند سنة  .2006وكان لهذا التطور آثاره املبارشة عىل
•الطابع الريعي لسياسات الحامية االجتامعية يف ردود الفعل السياسية واالقتصادية للنظام الريعي متثلت
الجزائر وانعكاساته السلبية:
عىل الخصوص يف:
حول السؤال :ما هو دور املجتمع املدين يف ترقية
 شعور النظام السيايس بأنه ال يحتاج اىل مختلفالحامية االجتامعية يف الجزائر؟ جاءت الردود متقاربة جدا الرشكاء السياسيني واالجتامعيني لتربير رشعيته سمح له
حول ضعف التنظيامت املجتمعية يف صياغة السياسات بغلق مجاالت الحوار املجتمعي والسيايس والتضييق عىل
العامة للحامية االجتامعية ،فالبعض يرى يف دور املجتمع الحريات العمومية والنقابية خاصة.
املدين مجرد وسيط بني األرسة والدولة تنحرص مهمته يف
 إهامل االقتصاد املنتج لصالح االسترياد املحتكر طبعاًالتنبية والتحسيس فقط (بغدادي نصرية) ،يف حني يبدى
العديد من الناشطني قلقاً كبريا ً من هذا الدور الهاميش من طرف طغمة محدودة من «رجال األعامل» .وهكذا
املنوط بتنظيامت املجتمع املدين« .لألسف الشديد  -تقول قفزت واردات الجزائر من  9.4مليارات دوالر سنة 2001
السيدة بهادي آمال  -املجتمع املدين الجزائري ليس له إىل  39.1سنة  2008أي بزيادة تقدر بـ 300باملائة يف ظرف
أدوات الضغط عىل الوصاية لتحقيق حامية اجتامعية أكرب  7سنوات ،وباملقابل تراجعت حصة القطاعات املنتجة يف
للفئات املحرومة والتي هي بحاجة اىل الرعاية االجتامعية .الدخل الوطني بالنسبة لنفس الفرتة بـ 5باملائة يف الصناعة
ويقترص دوره عىل تنبيه السلطات اىل أهمية الحامية و  8باملائة يف الزراعة .26
 تهميش الحوار االجتامعي مع مختلف التنظيامتاالجتامعية ألنها سمة املجتمعات القوية» .ويرى آخر
أن واضعي القوانني التنظيمية يف الجزائر ال يستشريون السياسية واملجتمعية والنقابية وتحويله اىل لقاءات
املعنيني ،فيتم الترشيع دون ارشاك التمثيل الفئوي يف شكلية هدفها املوافقة عىل قرارات جاهزة صادرة يف
صياغة القوانني األمر الدي يجعلها غري منسجمة وبعيدة الغالب عن رئيس الجمهورية مبارشة  .27وبالفعل ،يبدو
واضحاً أن قطاع الحامية االجتامعية يف الجزائر تهيمن
عن الواقع».
تتميز النظم السياسية الريعية بخصائص معينة منها عليه الحكومة ،وهو مرتبط ارتباطا شديدا ً مبختلف
توظيف الحامية االجتامعية كأداة كربى لدعم الرشعية أشكال الدعم التي تصدر عن الخزينة العمومية ،وهامش
السياسية .فالدولة الريعية هي التي تحصل عىل مداخليها االستقاللية الفعلية للهيئات املعنية محدود جدا ً .كام
من الريع النفطي ويقوم النظام السيايس بدعم سلطته أن مساهمة القطاع الخاص تبقى ضعيفة ومضطربة ،ما
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يدفع الحكومة اىل التدخل باستمرار لتغطية العجز وتوفري
املوارد املالية الالزمة .باملقابل يساهم هذا الوضع بقوة
يف حامية الطابع الريعي للسياسات العمومية يف الجزائر
ويجعلها متناقضة مع التطلعات الهادفة اىل مزيد من
االنفتاح السيايس ومع تنمية اقتصاد منتج للرثوة مبا يحمله
هذا التوجه من إمكانية بروز فاعلني سياسيني واقتصاديني
مؤهلني للمطالبة باملشاركة يف عمليات صياغة السياسات
العمومية.
وباختصار فإن النظام السيايس الريعي ال يسمح
بربوز مراكز قوة سياسية ومجتمعية مستقلة قادرة عىل
منافسته  ،28وذلك بتوظيف الريع وتوجيهه نحوالتوزيع
واالسترياد أي نحو تنمية ثقافة االستهالك وليس اإلنتاج ،ما
يساهم يف تحويل الحامية االجتامعية تدريجياً من كونها
نظاماً تضامنياَ بني رشائح املجتمع العاملة وغري العاملة
اىل عمليات «صدقة» واسعة هدفها االسرتاتيجي تعميق
تبعية املجتمع للسلطة الحاكمة.
___________________________________________________
 )1تشمل عبارة دوي الحقوق عددا ً كبريا ً من املحيط العائيل للمؤمن
مام يوسع االستفادة من التأمني اىل فئات واسعة تصل إىل إضعاف عدد
املؤمنني كام هومفصل أعاله ضمن نقطة التأمني عىل املرض.

أساس ضامن الحامية االجتامعية لجميع أفراد الشعب بواسطة الطرق
التضامنية العامة.
 )7ترصيحات السيد جواد بوركايب ،املدير العام للضامن االجتامعي
بوزارة العمل والتشغيل والضامن االجتامعي
 )8إدا أخدنا باالعتبار بعض سامت املجتمع املرتبطة خاصة بقيم التضامن
والتكافل والرتابط العائيل مثل وجوب رعاية األصول والتكفل بالبنت
العانس والفرد املعوق واليتامى.....الخ نجد أن معدل  4أفراد ميكن أن
يكون أقل من الحقيقة.
 )9يقصد بالدواء الجنيس تصنيع دواء أجنبي محلياً برخصة من املخرب
األصيل املنتج للدواء.
 )10ترصيحات الوزير بالصحف اليومية بتاريخ  .30/03/2011والواقع أن
العملية سارت جيدا ً وبلغت نسبة عالية من التغطية الوطنية لكنها تعرثت
مند منتصف عام .2013
 )11انسجمت القوانني الصادرة مع هدا التوجه ومنها القانون83- :
 11بتاريخ  2/7/1983املعدل واملكمل واملتعلق بالتأمينات االجتامعية.
القانون  83-12املعدل واملكمل واملتعلق بالتقاعد .القانون  83-13املعدل
واملتعلق بحوادث العمل واألمراض املهنية .القانون  83-14املعدل واملكمل
واملتعلق بنسب االشرتاكات يف الضامن االجتامعي.
 )12ميكن مالحظة هدا التوجه من خالل مراجعة املرسوم رقم94-11 :
الصادر بتاريخ  26ماي  1994املعدل واملكمل واملتعلق بتأسيس التأمني
عل البطالة – املرسوم  94-10املؤسس لنظام التقاعد املسبق  6واألمر رقم:
 01 – 97بتاريخ  11جانفي  1997املؤسس للتأمني عىل البطالة بسبب
األحوال الجوية

 )2املرسوم التنفيدي رقم 97-45 :املؤرخ يف  4فيفري .1997
 )3مل يتم نرش أي تقارير رسمية مستقلة ومفصلة حول الجوانب اإلحصائية
لعملية املصالحة الوطنية (أعداد القتىل ،التكلفة االقتصادية ،التعويضات،
أعداد األشخاص املعنيني مبختلف إجراءات املصالحة...الخ).
 )4ملزيد من التفاصيل حول هدا املوضوع انظر الدراسة املفصلة
(بالفرنسية):
-Nacer-Eddine Hammouda et Walid Merouani, « Le système
algérien de protection sociale: entre Bismarkien et Beveridgien »,In Algérie: 50 ans de développement Etat-Economie-société, ed CREAD, division: développement humain et Economie sociale Alger 2012
 )5املنح الجزافية للتضامن = Allocations forfaitaires de solidarité
 )6تقسم الدراسات النظرية أساليب الضامن االجتامعي عموماً اىل
النظام األملاين الدي أنشئ يف عهد بيسامرك ويسمى النظام البيسامريك
ويعتمد أساساا ًعىل دور اشرتاكات العامل يف استمرار نظام التأمني والحامية
االجتامعية والنظام االنجليزي الدي طرحه اللورد بيفريدج ويقوم عىل
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 )13تقرير العمل يف العامل :ضامن الدخل والحامية االجتامعية يف عامل
متحول ،مكتب العمل الدويل سنة .2000
 )14بهدف معالجة البطالة يف أوساط حملة الشهادات من جامعيني
وخريجي مراكز التكوين املهني والرتبصات ،لجأت السلطات اىل سياسة
ما قبل التشغيل وتعني توظيف مؤقت لحامل الشهادة مقابل عالوة
شهرية بسيطة ملدة محددة يف انتظار توظيفه باملؤسسة أوان يجد وظيفة
يف مؤسسة أخرى .وكان من مربرات ذلك :اكتساب الخربة وإعطاء األمل
وحامية الشباب من االنحراف .انظر املرسوم التنفيذي رقم08-126 :
املتعلق بإجراءات املساعدة عىل اإلدماج املهني واملرسوم التنفيذي املتعلق
بإجراءات االندماج االجتامعي للشباب حملة الشهادات 08-127 :املؤرخ
يف  30أفريل 2008
 )15انظر دراسة :نرص الدين حمودة ووليد مرواين ،مصدر سابق.
 )16انظر نفس املرجع السابق ص.9 :
 )17نذكر بأن األعباء االجتامعية املقررة عىل أرباب العمل محددة بـ25
باملائة من الراتب.
 )18املعاشات املنقولة تعني استفادة الزوجة من معاش زوجها بعد وفاته.

 )19تجمع اإلحصائيات الصادرة حول نسبة النساء العامالت بالجزائر عىل
نسبة 16-17 :باملائة من مجموع النساء يف سن العمل.

tional organisé par LEAPPA, université Alger 3 , le 11-12 oct
2012, PP 288-301.

 )20تم جمع املعطيات واألرقام السابقة من موقع الصندوق الوطني
للتقاعد (.)Centre National de Retraite = CNR

 )25انظر:
- Conseil national économique et social, Rapport sur la
conjoncture économique et sociale du 2eme semestre 2004,
janvier 2005 , P 120.

 )21األشخاص الذين يثبتون مشاركتهم يف حرب التحرير ويتوفرون عىل
بطاقات خاصة بذلك.
 )22انظر الجريدة الرسمية – املرسوم رقم 83-617 :املؤرخ يف 31 :أكتوبر
 1983واملتعلق مبعاشات التقاعد لإلطارات السامية للحزب والدولة.
 )23طالب املشاركون يف املؤمتر الدويل املنعقد باملستشفى املركزي
بالعاصمة مبناسبة اليوم العاملي لألمراض النادرة يوم  28فرباير بعملية
إحصاء جدية لعدد املرىض يف الجزائر وفتح مخرب مرجعي متخصص
باألمراض النادرة للكشف واملتابعة .صحيفةLe quotidien d’Oran :
ليوم السبت  01مارس .2014

 )26تقرير املجلس الوطني االقتصادي واالجتامعي ،لجنة :آفاق التنمية
االقتصادية واالجتامعية بعنوان :عنارص للنقاش حول ميثاق للنمو ،جويلية
 2005الصفحة.22 :
 )27اعتمد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عىل هذا األسلوب بقوة = أي
الترشيع بإصدار املراسيم الرئاسية العديدة دون أي نقاش مبا يف ّلك النقاش
الربملاين

 )24ملزيد من التفصيل حول هذه النقطة انظر:
- Ghania Graba, La place du système de sante dans la protection sociale, dans une situation de transition: le cas algérien,
in l’Etat et la protection sociale, acte du colloque interna-

 )28ملزيد من االطالع حول الدولة الريعية يف الجزائر انظر:

د .عبد الحميد الياس سليمان
أستاذ مساعد ،رئيس وحدة البحوث
والتدريب واالستشارات
معهد الدراسات والبحوث االنمائية
جامعة الخرطوم

- Rachi Ben Dib, l’Etat rentier en Algérie en crise: éléments
pour une économie politique de transition en Algérie, Alger
OPU, 2006.
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إن غياب سياسة واضحة املعامل للحامية االجتامعية يعترب مع ّوقاً أساسياً
أمام منظومة الحامية االجتامعية ،إذ يصعب يف غياب تلك السياسة
التخطيط والتنفيذ والتنسيق املطلوب للنهوض بربامج الحامية االجتامعية.
مقدمة:
يعترب السودان من أكرب الدول األفريقية والعربية مساحة،
عىل الرغم من انفصال جنوب السودان يف العام  2011م،
والذي أدى إىل فقدان نحو ثلث مساحة السودان مبا عليها
من سكان وموارد طبيعية .ولقد عاىن السودان منذ أن
نال استقالله يف العام  1956الرصاعات والحروب الداخلية،
التي أدت إىل استنزاف موارده املادية والبرشية لفرتة زادت
عن نصف قرن ،ومازالت الرصاعات املسلحة مشتعلة يف
عدة أجزاء يف البالد ،عىل وجه الخصوص ىف مناطق دارفور،
جنوب كردفان ،والنيل األزرق.
ونسبة لالفرازات السلبية التي ترتبت عن الرصاعات
وانعكاساتها عىل مجمل األوضاع االقتصادية واالجتامعية،
باإلضافة إىل تعرض البالد إىل العديد من الكوارث الطبيعة،
فقد أدت هذه االوضاع إىل عمليات حراك سكاين واسع
متثلت يف النزوح الداخيل ،اللجوء إىل الدول املجاورة ،إضافة
إىل الهجرة الداخلية .أيضاً مت ّخض عن األوضاع االقتصادية
الصعبة التي مرت بها البالد ،إضافة إىل العديد من العوامل
األخرى ،انتشار الفقر بصورة واسعة وسط السكان ،خاصة
يف املناطق الريفية ،حيث تقدر نسبة السكان تحت خط
الفقر بنحو  46.5%حسب آخر اإلحصاءات املتوفرة.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد مثّل ارتفاع مع ّدالت البطالة ،خاصة
وسط الشباب ،تح ّدياً آخر ،حيث وصلت نسبتها حسب
مسح القوى العاملة لعام  2011بنحو  ،18.5%مع تركزها
بصفة خاصة وسط النساء ويف املناطق الحرضية.
إن هذه الصورة العامة ألوضاع السكان تعكس بجالء
الدور الكبري والهام املناط مبنظومة الحامية االجتامعية

يف السودان ،وذلك لعظم التحديات التي تواجه تلك
املنظومة ،من حيث ارتفاع عدد السكان الذين هم يف
حاجة لخدمات املنظومة ،إضافة إىل التحديات الكبرية
التي يتوقع أن تواجه توفري املوارد املالية والبرشية الكافية
لإليفاء باالحتياجات املتعاظمة للفئات املستفيدة ،خاصة
يف ظل الظروف االقتصادية الحالية والتي نجمت عن
انفصال الجنوب .هذا االنفصال الذى نتج عنه فقدان
البالد لنحو  75%من جملة االحتياطات النفطية والتي
كانت تشكّل قبل ذلك نحو  50%من إيرادات املوازنة
العامة وأكرث من  90%من جملة الصادرات.
املجتمع السوداين معروف بطبيعة تكوينه الثقايف
واالجتامعي والديني ،أنه مجتمع تكافيل إىل حد بعيد،
ولذلك فإن تلك القيم السائدة ،تلعب دورا ً كبريا ً ومؤثرا ً
داخل منظومة الحامية االجتامعية السائدة .فعىل سبيل
املثال ،نجد أن البناء املجتمعي ىف السودان ،يسود فيه منط
األرسة املمتدة 1والتى نجدها منترشة ىف املناطق الجغرافية
كافة ،ووسط التكوينات القبلية والعرقية السائدة كافة .أن
هذا النوع من البناء األرسي يعترب شكال من أشكال توفري
الحامية لكافة املنتسبني لذلك النوع من األرس .أيضاً تسود
ىف املجتمع املحيل روح املشاركة الطوعية عند اإلصابة بأي
أمر طارئ وحدوث هزات اجتامعية وىف الظروف كافة
التى يحتاج فيها الفرد إىل املساعدة املجتمعية مثل ما
يعرف (بالنفري) ،حيث يستنفر أفراد املجتمع للمساعدة
 -1يحدد مصطلح األرسة املمتدة نوع األرسة التي متتد خارج األرسة النواة املكونة من األجداد والعامت
واألعامم وأبناء العم الذين يعيشون جمي ًعا بالقرب من بعض أو يف منز ٍل واحد .ويف بعض الظروف،
تعيش األرسة املمتدة إما م ًعا أو يف مكان أفراد األرسة النواة؛ العائلة التي تعيش يف مكان واحد بجوار
األقارب إضافة إىل العائلة النواة .عىل سبيل املثال الوالدان املسنان يتنقالن مع أبنائهام نتيجة لكرب
سنهام .تُكلف هذه األماكن القامئني عىل الرعاية مجموعة واسعة من املطالب ،ال سيام مع األقارب
النساء الاليت يخرتن القيام بالواجبات تجاه أرستهن املمتدة)http://ar.wikipedia.org(.
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وتقديم العون ،من أجل القيام بعمل خاص ألحد األرس
(مثل تشييد منزل) أو من أجل إنشاء مرفق عام يستفيد
منه املجتمع املحىل مثل املدارس .عليه ميكننا القول إن
تلك القيم التكافلية والرتابط األرسي واملجتمعي الوثيق،
قد كان له إسهاماته الواضحة واملؤثرة ىف مقدرة الفئات
الضعيفة ىف املجتمع السوداين عىل مجابهة الظروف
املعيشية الصعبة كافة التي واجهها السودان طوال تاريخه.
يهدف هذا التقرير إىل تقييم منظومة الحامية االجتامعية
يف السودان ،وذلك من واقع التحديات الكبرية واملاثلة
التي تجابهه ،وذلك ضمن مطلوبات إعداد تقرير الراصد
العريب لعام  2014والذي تم تخصيصه لدراسة واقع نظم
الحامية االجتامعية يف العام العريب.
ينقسم التقرير إىل أربعة أقسام ،القسم األول ،يخصص
لدراسة دور الدولة يف التنمية بالرتكيز عىل دور الدولة
يف تأمني الحامية االجتامعية للمواطنني .أما القسم الثاين،
فهو مخصص الستعراض اإلطار الترشيعي وخصائص
أنظمة الحامية االجتامعية يف السودان .يف القسم الثالث،
نستعرض واقع التغطية االجتامعية يف السودان عرب
الرتكيز عىل مك ّونات برامج الحامية االجتامعية املختلفة
وما تقدمه من خدمات تغطي الرشائح املستهدفة عىل
اختالف مكوناتها .وأخريا ً يتناول القسم الرابع التوجهات
املستقبلية والبدائل املقرتحة لتطوير نظام الحامية
االجتامعية يف السودان.
الجزء أ
الول :دور الدولة ف ي� التنمية

الطبيعية ،املقاطعة االقتصادية ،الديون املرتاكمة وغريها من
التحديات ،إال أن السودان قد نجح يف إجراء بعض التق ّدم
يف عدد من املؤثّرات خاصة املتعلقة بالصحة والتعليم
واملستوى املعييش( .)2ولكن ميكن الجزم بأن التق ّدم الذي
حدث ىف التنمية قد أعاقته بصورة كبرية ومؤث ّرة الرصاعات
التى ظلّت تستنزف موارد السودان املادية والبرشية .حالياً
يواجه السودان العديد من التحديات التنموية نتيجة
للظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية التى مي ّر بها.
شهد السودان خالل العقد املنرصم أكرب طفرة إمنائية ىف
ناتجه املحيل االجاميل منذ االستقالل .فقد ازداد إجاميل
الناتج املحيل بصورة كبرية من  10باليني دوالر يف العام
 1999إىل  53بليون دوالر العام  .2008وارتفع نصيب
الفرد من إجاميل الناتج املحيل من  384دوالرا ً إىل 1,393
دوالرا ً خالل الفرتة نفسها .وقد تحقق هذا اإلنجاز بفضل
صادرات البرتول واالستثامرات األجنبية املبارشة ،التي
جذبها النمو املطرد لصناعة البرتول بالدرجة األوىل .3غري
أنه وبالرغم من هذا النمو الجيد ،إال أن هنالك أدلة تشري
إىل تصاعد معدالت الفقر ،وإىل أن اإلجراءات الحالية
الرامية لتخفيف حدته غري كافية .أي أن النمو االقتصادي
الكيل مل يرتجم إىل ما يوازيه من تحسني يف مستوى التنمية
البرشية وتخفيف يف حدة الفقر .وقد أدى ضعف قدرات
املؤسسات الحكومية وضعف وضع البنية التحتية ،الذي
أفرزته سنوات النزاع الطوال ،إىل إضعاف القدرة عىل
صياغة وتنفيذ إصالحات اقتصادية هيكلية ،وإىل وضع
سياسات ف ّعالة لتخفيف حدة الفقر وتقديم الخدمات
بشكل فعال.

أوالً -األداء التنموي يف السودان :األداء ،املعوقات ويعد عدم توفر القدرات البرشية الكافية ،ومحدودية
إمكانية الحصول عىل الخدمات االجتامعية ،من أهم
والتحديات
تفش الفقر وانعدام املساواة يف البالد .وضع تقرير
عوامل ّ
مثل غريه من دول العامل األخرى ،فقد تبنى السودان اإلطار التنمية البرشية العاملية ) (2013الذي يصدره برنامج
التنموي املعروف باألهداف ( )MDGsالتنموية لأللفية األمم املتحدة اإلمنايئ السودان يف املركز رقم  171فيام
( )Millennium Development Goalsكإطار تخطيطي
للتنمية .وعىل الرغم من التحديات الكبرية التي واجهت
 -2حكومة السودان ( )2010تقرير السودان لألهداف التنموية األلفية ،املجلس القومي للسكان،
السودان واملتمث ّلة يف الرصاعات املسلّحة ،والكوارث الخرطوم.
 -3البنك الدويل ( ،)2010السودان :نحو منو مستدام عريض القاعدة ،التقرير رقم ( ).
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يختص مبؤرش التنمية البرشية .4ويعكس هذا الرتتيب
تفش الفقر بصورة واسعة مع محدودية
املتدين للسودان ّ
التحصيل التعليمي للسكان ،إضافة إىل تدين الخدمات
الصحية حسب مقياس معدالت األمراض والوفيات .وتشري
مؤرشات األوضاع والخدمات الصحية إىل وجود العديد
من التهديدات الصحية التى تنعكس عىل الحالة الصحية
للسكان بصورة عامة ،وعىل وجه الخصوص وضع صحة
األمومة والطفولة .تبلغ معدالت وفيات األطفال تحت سن
الخامسة 83لكل  1000حالة والدة حية ،أما معدل وفيات
لكل  1000حالة والدة حية .عىل
الرضع ،فيقف عند ّ 60
ّ
الرغم من انخفاض معدالت وفيات األطفال عن معدالتها
السابقة ،اال أنها ما زالت مرتفعة وبعيدة عن الهدف
املنشود تحقيقه وفقاً إلطار األهداف التنموية لأللفية.
ميثل سوء التغذية مشكلة كبرية خاصة وسط األطفال ،إذ
تق ّدر نسبة األطفال دون الخامسة املصابني الذين يعانون
نقصان الوزن بنحو  .31%5أما معدل وفيات األمهات
فيبلغ حسب اخر املسوحات  216حالة لكل 100,00
والدة ح ّية وهو ما يعكس انخفاضا ملحوظا ىف وف ّيات
األمهات والتى تبقى بال ّرغم من ذلك مرتفعة .يواجه قطاع
الصحة العديد من التحديات وأه ّمها اتساع القطر وتوزّع
السكان وحراكهم الواسع ،نتيجة لعوامل النزوح والهجرة
ومنط املعيشة الرعوي ىف الكثري من املناطق ،ما يص ّعب
من مه ّمة نرش وتقديم الخدمات الصحية لهم .أيضاً هنالك
تحد يتمثل ىف توفر املوارد املالية والبرشية الألزمة ىف ظل
الظروف االقتصادية الصعبة وهجرة الكوادر املؤهلة ،وىف
ظل المركزية تقديم الخدمات الصحية التى ترتب عليها
ضعف املوارد املتاحة ملستويات الحكم الوالئية .إىل جانب
ذلك ،فإن السودان معرض للعديد من التهديدات الصحية
الناجمة عن التدهور البيئي من صنع االنسان نتيجة سوء
استغالل املوارد الطبيعية.

نجد أن األم ّية ما زالت كبرية وسط السكان ،وكذلك ما
زالت معدالت القيد دون الطموح .ويجدر بالذكر كذلك
أن أرقام القيد املدريس تحكمها العديد من التفاوتات
الجغرافية واالقتصادية الواسعة .بلغ مع ّدل إجاميل القيد
املدريس العام ىف التعليم األساس نحو 82%العام ،2009
وهو ما يشكّل ارتفاعأ كبريا ً عن املعدل الذى كان سائدا ً يف
مطلع التسعينات من القرن املنرصم .والبد لنا هنا من أن
نشري إىل وجود الكثري من التفاوتات الجغرافية والنوعية
ىف مستويات القيد مبختلف مراحل التعليم .عموماً يواجه
التعليم العديد من املعوقات ،من أهمها املعوقات املالية
التي تواجهها املدارس الحكومية نتيجة نقص املوارد املالية
الألزمة ،خاصة ىف ظل تطبيق النظام الفدرايل الذى نقل
مسؤولية الخدمات التعليمية إىل الواليات واملحليات
دون توفر موارد مالية وبرشية كافية .أيضاً هنالك مشكلة
الضغط املالزم لذلك عىل اآلباء لتوفري مساهمتهم يف تكلفة
التعليم ىف ظل االنتشار الكبري للفقر والبطالة.

عىل صعيد األداء االقتصادي ،كان الستقالل النفط يف
العام 1999أثر كبري عىل تحسن األداء االقتصادي ،حيث
شهدت معدالت منو الناتج اإلجاميل منوا ً مضطردا ً ومستقرا ً
راوح ما بني  5%و 7%يف املتوسط خالل الفرتة 2000-
 .2008وقد أسهم قطاع النفط كذلك يف ازدياد وترية
تدفق االستثامرات األجنبية املبارشة Foreign Direct
) Investment (FDIوالتي ارتبطت يف معظمها بقطاع
النفط .ولكن عىل الرغم من األداء االقتصادي الجيد الذي
متيز به السودان خالل الحقبة املذكورة ،إال أن منط النمو
الذي كان سائدا ً مل يكن عريض القاعدة ،بحيث تركز
يف قطاعات معينة (عىل وجه الخصوص قطاعي النفط
والخدمات) ومل يؤدي بالتايل إىل خلق فرص توظيف
واسعة ،ما يعني أن العائد من النمو قد اقترصت عوائده
عىل فئة ض ّيقة من السكان .لقد أدى ذلك الوضع إىل تفاقم
أما بالنسبة للتعليم فإن أرقام القيد املدريس فقد شهدت مشكلة البطالة ،والتي وصلت نسبتها إىل نحو  18.5%يف
تحسناً ملحوظاً خالل العقدين األخريين ،ولكن بصفة عامة العام  2011م ،وتركزت البطالة يف املناطق الحرضية وبني
 -4برنامج
undp.orgاألمم املتحدة اإلمنايئ ،)2013( ،تقرير التنمية البرشية  ،2013أنظر موقع الربنامج  www.النساء والشباب عىل وجه خاص ،حيث وصلت نسبة
البطالة وسط النساء إىل  % 32.1مقارنة بنسبة %13.3
 -5حكومة السودان ( )2010تقرير السودان لألهداف التنموية األلفية ،املجلس القومي للسكان،
الخرطوم.
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للرجال .وبلغت نسبة البطالة وسط النساء ىف املناطق
الحرضية إىل ما نسبته  43.9%مقارنة مع نسبة 25.6%
ىف املناطق الريفية .ويعزى ذلك إىل عمل معظم النساء
الريفيات ىف القطاع الزراعى الذى ال يحتاج إىل مؤهالت
علمية كام هو الحال ىف املناطق الحرضية .أما يف املناطق
الريفية ،حيث يرتكز االعتامد عىل القطاع الزراعي ،فقد
بلغت نسبة البطالة  16%مقارنة بنسبة  22.9%يف املناطق
الحرضية .6عليه فإن مشكلة البطالة يف السودان تعترب من
أهم التحديات االقتصادية واالجتامعية التي تواجه البالد،
خاصة يف ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي مير بها
السودان اليوم نتيجة النفصال الجنوب ،وكذلك استمرار
النزاعات املسلحة يف بعض أجزاء البالد.

هنا البد لنا من اإلشارة إىل أن التأثريات السلبية لألزمة
االقتصادية ،كان لها مردود سلبي عىل األوضاع املعيشية
للسكان ،خاصة ذوي الدخل املحدود من العاملني يف
القطاعني العام والخاص ،وبالطبع العاملني بالقطاع غري
املنظم.
لقد أدى ارتفاع املستوى العام لألسعار نتيجة الرتفاع
معدالت التضخم وسحب الدعم الحكومي الذي كان
يق ّدم لعدد من السلع الهامة مثل املحروقات ،إىل انخفاض
الدخل الحقيقي للسواد األعظم من السكان ،والذين كانوا
ظل معدالت البطالة العالية ،وهذا
يعانون أصالً خاصة يف ّ
ما يشكل تحدياً كبريا ً أمام منظومة الحامية االجتامعية
القامئة ،نسبة الزدياد الطلب عىل خدماتها ،نتيجة لتفاقم
األوضاع االقتصادية الصعبة من ناحية ،ومن ناحية أخرى
صعوبة توفري املوارد املالية الألزمة للمنظومة ىف ظل
االنخفاض الحاد إليرادات املوازنة العامة وتوجيه معظم
اإلنفاق العام إىل املجهود الحرىب نتيجة التساع رقعة
الرصاعات املسلحة.

لقد أدى انفصال جنوب السودان إىل تأثريات اقتصادية
واجتامعية وسياسية عميقة عىل السودان .ولعله من
املمكن القول أن أهم تأثريين مبارشين لذلك يف الوقت
الراهن هام األثر االقتصادي الناجم عن ذهاب جزء كبري
من اإليرادات النفطية ،وكذلك اشتعال الرصاع املسلح يف
واليتي النيل األزرق وجنوب كردفان بني ما يعرف بالجبهة الفقر يف السودان
الثورية التى تضم قطاع الشامل بالحركة الشعبية وبعض
الحركات املسلحة بدارفور من ناحية والجيش السوداين يعترب انتشار الفقر أحد التحديات التنموية الكبرية التي
تواجه السودان .كام أن قضية الفقر تشكل تحدياً كبريا ً
من ناحية أخرى.
أمام منظومة الحامية االجتامعية ألي بلد .حسب آخر
لقد ترتّب عىل انفصال جنوب السودان ذهاب نحو  75%مسح أرسي أجري يف العام  2008م فقد بلغت نسبة
من اإليرادات النفطية ،والتي كانت تشكل العمود الفقري الفقر بني السكان نحو  46.5%مع وجود تباينات واضحة
لالقتصاد السوداين ،إذ نجد أن اإليرادات النفطية كانت بني الريف والحرض وبني واليات السودان املختلفة ،حيث
تساهم بأكرث من  50%من إيرادات املوازنة العامة للدولة بلغت النسبة عىل سبيل املثال  26%يف والية الخرطوم،
وأكرث من  90%من جملة الصادرات .عليه فقد أدى فقدان وترتفع إىل ما يقرب من  69يف والية شامل دارفور .وتصل
ذلك القدر الكبري من اإليرادات إىل نشوء أزمة اقتصادية نسبة الفقراء بني سكان الريف إىل  57.6%مقارنة بـ26.5%
خانقة متثلت مظاهرها يف انخفاض معدالت منو الناتج ىف املناطق الحرضية .وهذا ما يعكس اتساع الهوة ىف
القومي اإلجاميل ،وارتفاع معدالت التضخم بصورة كبرية مستويات املعيشة بني الريف والحرض ىف السودان .كذلك
تجاوزت الـ  ،40%انخفاض سعر رصف الجنيه السوداين توجد تباينات بني مستويات الفقر وسط الذكور واإلناث،
وظهور السوق السوداء للنقد
األجنبي ،ازدياد عجز املوازنة حيث تبلغ معدالت الفقر وسط الذكور نحو %13.3
7
وتفاقم العجز يف ميزان املدفوعات .
 -6سليامن ،النعيم ( )2014القوى العاملة ىف السودان  ،2011ورقة مقدمة ىف رشة العمل نتاج مسح
القوى العاملة  ،2011فندق برج الفاتح ،ديسمرب  ،2013الخرطوم.
 -7طه ،حسن أحمد (« )2013تقييم الربنامج الثالىث الستدامة االستقرار االقتصادى ”2014 – 2012
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مقارنة مبا نسبته  32.1%وسط النساء .8إن هذه التباينات للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له وألرسته».
يف نسب الفقر هي يف الواقع انعكاس الختالالت كبرية اتجهت دول العامل حديثاً إىل تبنى مفهوم ارضيات الحامية
مؤثرة يف مستويات التنمية بني واليات السودان املختلفة ،االجتامعية والتى هي عبارة عن مجموعات من ضامنات
ما يعد أحد التحديات الكبرية التي ينبغي التعاطي معها .أساسية من الضامن االجتامعي محددة عىل املستوى

النزاعات املسلحة

الوطني ،تضمن الحامية الرامية إىل القضاء عىل الفقر
واالستضعاف واالستبعاد االجتامعي أو التخفيف من
وطأتها .ومن املمكن تحقيق مثل هذه الضامنات من
خالل خطط قامئة عىل االشرتاكات أو غري قامئة عليها،
وسواء أكانت قامئة عل ىرشط إثبات الحاجة أم ال.

التضامن االجتامعي؛
 -2الحق بالحصول عىل املنافع التي ينص عليها
القانون؛
 -3عدم التمييز واملساواة بني الجنسني واالستجابة
لالحتياجات الخاصة؛
 -4وجوب أن تكون املنافع مالمئة وقابلة للتوقع؛
 -5التوازن املعقول بني مصالح الجهات املمولة لخطط
الضامن االجتامعي ،وبني مصالح الجهات؛ املستفيدة
منها؛
 -6التناغم مع السياسات االجتامعية والسياسية
والتشغيلية؛
 -7تنوع األساليب والنهج مبا يف ذلك آليات التمويل
وأنظمة التطبيق؛
 -8اإلدارة املالية وإدارة الشؤون بطريقة سليمة
وشفافة؛
 -9االستدامة املالية والرضيبية واالقتصادية؛
 -10إرشاك منظامت أصحاب العمل والعامل فضالً
عن التشاور مع ممثيل املنظامت األخرى واألشخاص
املعنيني
 -12املسؤولية العامة واملبارشة للدولة ( .الدولة هى
املسؤول االول واالخري عىل برامج الحامية االجتامعية)

االجتامعي يكون مبوجبها جميع األشخاص الذين
يحتاجون إليها ،خالل دورة الحياة ،قادرين عىل
تحمل تكلفة الرعاية الصحية األساسية والحصول
عليها ويكون لديهم أمن الدخل عىل األقل عند
الحد األدىن من املستوى املحدد وطنياً  .وينبغي
أن تهدف سياسات أرضية الحامية االجتامعية
إىل تسهيل سبل الحصول بفعالية عىل السلع
والخدمات األساسية وتعزيز األنشطة االقتصادية
املنتجة واالضطالع بها بتعاون وثيق مع سياسات
أخرى تعزز القابلية لالستخدام وتحد من السمة
غري املنظمة والهشاشة وتستحدث فرص عمل
الئقة وتروج روح تنظيم املشاريع.9

لقد عرف السودان النزاعات املسلحة منذ أن نال
استقالله يف العام  ،1956والتي استمرت حتى اليوم
عىل الرغم من انفصال جنوب السودان رسمياً يف العام
2011م .اليوم تشمل رقعة النزاع املسلّح ثالث جبهات
تتمثّل يف دارفور بوالياتها الخمس ،والية جنوب كردفان ىف هذا الخصوص فقد أكد مؤمتر العمل الدويل يف
ووالية النيل األزرق .لقد نتج عن الرصاع املسلح الذي دورته املائة حول ما يتعلق باالستنتاجات بشأن الضامن
طال أمده ،استنزاف موارد السودان املادية والبرشية إىل االجتامعي ( )٢٠١١ما يأيت:
جانب تفاقم األوضاع اإلنسانية يف مناطق النزاعات عىل
“إن سد ثغرات التغطية من أوىل األولويات إذا ما
وجه الخصوص .تشري اإلحصاءات املتوفرة إىل أنه يوجد
أريد تحقيق النمو االقتصادي املنصف والتامسك
اليوم ما يراوح بني  2مليونني و 4.5مليون نازح بسبب
االجتامعي والعمل الالئق لجميع النساء والرجال.
الحرب ،إضافة إىل أعداد مقدرة من الالجئني بدول الجوار.
واالسرتاتيجيات الوطنية الناجعة الرامية إىل
عليه فإن النزاع املسلح الذي تشهده البالد ،وما ينجم عنه
مد نطاق الضامن االجتامعي مبا يتمىش مع
من افرازات سالبة ،ينعكس سلباً عىل منظومة الحامية
األولويات الوطنية والجدوى اإلدارية والقدرة
االجتامعية ويضعها أمام تحد كبري يتمثل أساساً يف توفري
عىل تحمل التكاليف ،تساهم يف تحقيق هذه
املوارد الرضورية لتوفري التغطية الألزمة لألعداد الضخمة
األهداف  .وينبغي لهذه االسرتاتيجيات الوطنية
من املتأثرين بالحرب بصورة مبارشة أو غري مبارشة (مثالً
أن تهدف إىل تحقيق التغطية الشاملة للسكان
توفري الحامية لألعداد املتزايدة من الداخلني إىل القطاع
بتقديم مستويات دنيا من الحامية عىل األقل
غري املنظم نتيجة للهجرة الداخلية بسبب الحرب).
البعد األفقي وأن تضمن تدريجياً مستويات
أعىل من الحامية تسرتشد مبعايري الضامن
االجتامعي املحدثة ملنظمة العمل الدولية البعد
ثانياً -تأثري التطورات العاملية عىل مسألة الحامية
العمودي .ويتسق البعدان املتعلقان بتوسيع
االجتامعية
التغطية مع امليض قدماً نحو االمتثال الشرتاطات
اتفاقية الضامن االجتامعي املعايري الدنيا١٩٥٢،
يعترب الضامن االجتامعي حق من حقوق اإلنسان كام تنص
رقم ( ،)١٠٢ويتساويان يف األهمية وينبغي
عىل ذلك املادة  22من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
السعي إىل تحقيقهام يف آن واحد ،حيثام أمكن
والتى جاء فيها« :لكل شخص بصفته عضوا ً يف املجتمع
ذلك .وينبغي أن يهدف البعد األفقي إىل التنفيذ
الحق يف الضامنة االجتامعية» .وتنص املادة  25عىل ما
الرسيع ألرضيات الحامية االجتامعية الوطنية
يأيت« :لكل شخص الحق يف مستوى من املعيشة كاف
التي تشمل ضامنات أساسية من حيث الضامن
 -8الجهاز املركزى لالحصاء (« )2010املسح األرسى القاعدي للسودان 2009م» الجهاز املركزى

مثل غريه من بلدان العامل العريب فقد ظل السودان مطبقاً
ملا يعرف «بسياسات إجامع واشنطن» كنموذج لتحقيق
التنمية االقتصادية ،وذلك منذ العام  1978عندما بدأ أول
تعاون بني صندوق النقد الدويل والسودان .ومنذ ذلك
الحني ظل السودان يطبق الوصفات اإلصالحية املرتبطة
بتلك السياسات بصورة أو أخرى .وقد شهد العام 1992
تم تحديد عدد من املبادئ التى يجب تطبيقها بشأن بداية تطبيق برامج اقتصادية متوافقة مع تلك السياسات
الحامية االجتامعية تتمثل يف ما يأيت:
تحت مسمى «سياسات التحرير االقتصادي» والتي ظلت
 -1أن تشمل الحامية الجميع باالرتكاز عىل مبدأ
مطبقة حتى اآلن .اشتملت الوصفات املطبقة عىل عدد من
 -9مكتب العمل الدوىل (« )2011أرضيات الحامية االجتامعية من أجل العدالة االجتامعية وعوملة اإلجراءات املتعارف عليها وهى تحرير التجارة الداخلية
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لإلحصاء ،الخرطوم

باالضافة إىل ذلك فقد حدد مؤمتر العمل الدوىل ()2012
عدد من التوصيات بشأن الحدود الدنيا الوطنية للحامية
االجتامعية بحيث ترشد التوصيات األعضاء عىل صعيد:
أ) تأسيس وإمتام وصون الحدود الدنيا للحامية
االجتامعية ،بحسب املقتىض ،بوصفها عنرصا ً
أساسياً لنظم الضامن االجتامعي الوطنية لديها؛
ب) وتطبيق الحدود الدنيا للحامية االجتامعية ،ضمن
اسرتاتيجيات لتوسيع الضامن االجتامعي تؤ ّمن بشكل متدرج
مستويات أعىل للضامن االجتامعي ألكرب عدد ممكن من
األشخاص ،مسرتشدة مبعايري الضامن االجتامعي للمنظمة.
لغايات هذه التوصية ،تكون الحدود الدنيا للحامية
االجتامعية مجموعات محددة وطنياً من الضامنات
االجتامعية األساسية التي تضمن الحامية بهدف منع أو
التخفيف من وطأة الفقر والضعف واالستبعاد االجتامعي.
وميكن تحقيق تلك الضامنات من خالل الخطط القامئة أو
غري القامئة عىل االشرتاكات سواء أتم استطالع مواردها أم
ال.

ثالثاً -موقع الحامية االجتامعية ىف سياسات الدولة

عادلة» مؤمترالعماللدويل،الدورة  2012 ،101جنيف

والخارجية ،تقليص االنفاق الحكومي عىل دعم السلع
والخدمات ،تبني برامج الخصخصة ،وتحرير سعر الرصف.
وكام هو معروف فإن تلك السياسات وكام أثبتت التجارب
الدولية لديها العديد من اآلثار االجتامعية السلبية والتى
ميكن إجاملها ىف تفاقم مشكلة الفقر ،وانتشار البطالة،
وصعوبة الحصول عىل الخدمات األساسية مثل الصحة
والتعليم وتفاقم الفوارق االجتامعية نتيجة لعدم املساواة
ىف توزيع عبء برامج التقشف التى يقع عبئها االكرب عىل
الفئات الضعيفة .10كام ثبت من التجارب الدولية ،أن
تطبيق تلك الربامج اإلصالحية والتي نفذت بدون دعم
خارجي نتيجة لتدهور عالقة السودان باملؤسسات املالية –
خاصة صندوق النقد والبنك الدوليني – قد أدى إىل العديد
من اآلثار االقتصادية واالجتامعية العميقة .لقد نجمت أهم
تلك التأثريات من تقليص دور الدولة يف تقديم الخدمات
وأنواع الدعم األساسية بهدف تقليص اإلنفاق الحكومي،
والذي يشكل أحد الركائز األساسية لتلك الربامج .كذلك
أدى تقليص دور الدولة يف االقتصاد إىل تبني ما يعرف
بربامج الخصخصة والتي نجم عنها التخيل عن عدد كبري
من الوحدات اإلنتاجية العامة لصالح القطاع الخاص ،ما
ترتب عليه إعادة هيكلة تلك الوحدات لتعمل عىل مبدأ
تحقيق األرباح ،وهو ما يؤدي إىل تخفيض أعداد العاملة.
من ناحية أخرى فقد أدى تبني تلك الربامج اإلصالحية إىل
إزالة الدعم الحكومي املقدم للسلع بقدر كبري مام ترتب
عليه ارتفاع أسعارها بصورة كبرية .أيضاً أدى تحرير أسعار
السلع والخدمات إىل ارتفاع أسعارها بصورة قياسية وهو
ما يعرب عنه املعدالت التضخم الكبرية التي كانت سائدة
خالل حقيبة التسعينات.

يف هذا الخصوص فإن السودان ال يعترب استثناء ،خاصة
وأنه قد قام بتطبيق تلك الربامج بدون دعم خارجي
 كام جرت العادة – ويف ظل ظروف خاصة تتمثل يفانتشار النزاع املسلح ما أدى إىل اتساع األثر السلبي لتلك
السياسات.

إن النظر إىل منظومة الحامية االجتامعية يف ظل سياسات
السوق الحر التي يطبقها السودان ،يأيت يف إطار أنها أداة
المتصاص اآلثار السلبية لتلك الربامج واملعروفة سلفاً
لواضعي تلك السياسات .عليه فإننا نجد أنه دامئاً ما تتم
اإلشارة إىل شبكات الحامية االجتامعية وتخصيص موارد
إضافية لها يف كل مرة يتم فيها تبني أي حزمة من اإلجراءات
ذات املردود السالب عىل االوضاع املعيشية للسكان ،مثل
رفع الدعم عن السلع .لعل أبلغ مثال عىل ذلك الحراك
االجتامعى الذى حدث ىف السودان ىف سبتمرب من العام
 2014بعد رفع الدعم عن املحروقات ،حيث جاء ضمن
املعالجات املقرتحة تخصيص موارد إضافية لربامج الدعم
االجتامعي .الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدوىل مازال
يضغط بشدة باتجاه رفع الدعم عن السلع كافة ،دون
وضع أي اعتبار لآلثار املرتتبة عىل رفع الدعم ،خاصة ىف
ظل األزمة االقتصادية الطاحنة التى متر فيها البالد ،والتى
ترضرت منها الفئات املحدودة الدخل عىل وجه الخصوص.
إن شبكات الحامية االجتامعية يف السودان قد ظلت تلعب
هذا الدور املحدود والضيق ،ومل تكن ضمن آليات تحقيق
العدالة االجتامعية ىف اطار اسرتاتيجية قومية مخصصة
لهذا الغرض .ولعل أبلغ دليل عىل ذلك هو عدم وجود
سياسة اجتامعية مكتملة األركان حتى اآلن يف السودان
بحيث تعمل عىل تحقيق مبدأ العدالة االجتامعية عرب
لعله من الجدير بالذكر أن الربامج اإلصالحية االقتصادية حزمة من االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات املصممة
التي أرشنا إليها بأنها تتميز بطبيعة تصميمها هي برامج لذلك الغرض.
إصالحية اقتصادية بحتة ال تضع البعد اإلنساين يف الحسبان
كام هو واضح ،وقد تعرضت لكثري من االنتقادات يف عدد
كبري من األدبيات .11وقد أشارت العديد من هذه األدبيات
إىل تأثرياتها السلبية عىل السكان خاصة الفئات الضعيفة.
 -10انظر عىل سبيل املثال كورنيا وآخرون ( ،)1987ستيوارت وهارنيك (.)1987
 -11أنظر عىل سبيل املثال عىل ()1994
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مسؤولة بالتنسيق بني اإلدارة والوكاالت
املختلفة .باإلضافة إىل ذك يوجد إطار
مؤسيس آخر لتنسيق الدعم الخارجي
للفقراء والفئات الضعيفة ،وهو ما يعرف
باسم مفوضية العون اإلنساين The
Humanitarian Aid Commission
) ،(HACوهي عبارة عن جسم حكومي
يقوم بتنسيق األدوار التي تقوم بها
الجهات الحكومية ،منظامت املجتمع
املدين ،وكاالت األمم املتحدة واملنظامت
غري الحكومية.

اإلطار املؤسيس
يتميز اإلطار املؤسيس ملنظومة الحامية االجتامعية بالتعقيد
والتداخل ،إذ إنه يشمل عددا ً من املؤسسات التي تلعب
أدوارا ً مختلفة داخل املنظومة .الجسم األول املسؤول
عن املنظومة هو وزارة الرعاية االجتامعية والضامن
االجتامعي ،وباإلضافة إليها يوجد وزارة الصحة (برامج
التغذية) ،وزارة التعليم (الوجبة املدرسية) ،وزارة الداخلية
(النازحني) ،بنك السودان املركزي (التمويل األصغر) ،وزارة
املالية (دعم الغذاء والتحويالت النقدية) ،وزارة الزراعة
والري ووزارة الرثوة الحيوانية .باإلضافة إىل ذلك فإن لكل
والية مكتب فرعي لوزارة الرعاية والضامن االجتامعي .أما
وزارة الرعاية والضامن االجتامعي فهي تبقى الوزارة األوىل
املسؤولة عن منظومة الحامية االجتامعية وهي تؤدي هذا
الدور عن طريق الربامج اآلتية:
1.1ديوان الزكاة وهو يعنى بشؤون أموال
الزكاة التي تجمع بصورة إجبارية
واختيارية باإلضافة إىل بعض شبكات
الحامية االجتامعية املمولة من وزارة
املالية واالقتصاد الوطني.
2.2برامج التأمني االجتامعي.
3.3التمويل األصغر /واألنشطة املدرة للدخل.
4.4الخدمات االجتامعية ومشاريع التنمية
الريفية.
5.5املدافعة وأنشطة السياسة االجتامعية التي
تشمل تلك املخصصة للفئات الضعيفة
(مثل املعوقني ،كبار السن واألطفال).
يوجد بوزارة الرعاية والضامن االجتامعي
مثانية إدارات وعرشة من الوكاالت شبه
املستقلة من أجل القيام بتنسيق تلك
األنشطة والربامج .قامت الوزارة بتكوين
لجنة للحامية االجتامعية بحيث تكون

التمويل الحكومي لشبكات الحامية االجتامعية
تشمل شبكة الحامية االجتامعية برامج للتحويالت املالية،
بدون مساهامت ،تستهدف الفقراء والضعفاء وهي تشمل
التأمني االجتامعي مثل املعاشات ،التأمني الصحي لضامن
الحصول عىل الرعاية الصحية ،برامج املساعدة االجتامعية
لزيادة إتاحة حصول الفقراء عىل الخدمات األساسية،
باإلضافة إىل سياسات وبرامج سوق العمل (من أجل زيادة
التشغيل ،اإلنتاجية والتمويل األصغر) .يقدر نسبة التمويل
الحكومي املقدم ألنشطة الحامية االجتامعية بنحو 26%
من إجاميل التمويل (باستثناء الدعومات العامة) وقد
مثل حجم هذا التمويل ما نسبته  0,5من الناتج املحيل
اإلجاميل يف العام 2012م .كذلك نجد أن الحكومة تقوم
يف بعض األحيان بدعم أسعار بعض السلع من أجل توفري
الحامية االجتامعية عرب تقليل تكاليف املعيشة .ويشكل
هذا النوع من الدعم الجزء األكرب يف الربامج االجتامعية
حيث قدر صندوق النقد الدويل ىف العام 2012م التكلفة
املالية للدعم املايل املبارش والدعم الرضيبي ،الذي يشمل
دعم املحروقات بنحو  10مليارات جنيه سوداين (1.8
مليار دوالر أمرييك) وهو ما يعادل نحو  5.2%من الناتج
املحيل اإلجاميل ،وقد أشارت تقديرات الصندوق إىل أن
أكرث من  50%من قيمة دعم املحروقات تذهب لفئة الـ
 20%األكرث غنى.
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ن
الطار ش
الت�يعي وخصائص أنظمة الحماية االجتماعية
الثا� :إ
الجزء ي
أوالً -شبكات الحامية االجتامعية الحكومية يف السودان
•ديوان الزكاة
يعترب ديوان الزكاة املقدم الرئييس لتدخالت الحامية االجتامعية يف السودان وذلك من خالل استهداف رشائح األرس
الفقرية والضعيفة .متثل موارد الزكاة املجمعة موارد مالية ضخمة مخصصة للفقراء .ومتثل موارد الزكاة نحو  87%من
إجاميل تدخالت شبكات االجتامعية الحكومية (باستثناء مخصصات الدعم الحكومي).
جدول رقم ( )1شبكات الحامية االجتامعية الحكومية املوجودة 2012م
الدعومات الحكومية
التحويالت املمولة من
الزكاة
التحويالت املمولة من
وزارة املالية
التأمني الصحي املمول
من الزكاة
بعض التدخالت تحت
املعاشات
املجموع

املخصصة املالية بالدوالر
2012
 1.8مليار

عدد املستفيدين
باألرسة
تغطية عامة غري
محددة لفئة معينة
4.581.977

عدد املستفيدين
مجموع أفراد األرس
تغطية عامة غري
محددة لفئة معينة
26.117.269

تغطية عامة غري محددة
لفئة محددة
84%

 12.1مليون

100.0000

570.000

1.8%

-

2.410

12.198

2

غري مؤكد

غري مؤكد

غري مؤكد

غري مؤكد

 1.96مليار

4.834.117

27.554.47

89.2%

 141.7مليون

 %يف إجاميل السكان

املصدر :البنك الدويل 2013 ،تقييم برامج الحامية االجتامعية يف السودان ،مسودة أولية

•التحويالت النقدية املبارشة املمولة من وزارة املالية
واالقتصاد الوطني
يهدف هذا الربنامج إىل تقديم الدعم النقدي املبارش
للفئات األكرث فقرا ً .تقوم وزارة الرعاية االجتامعية
والضامن االجتامعي بإدارة الربنامج عرب مركز تنسيق
دراسات تخفيف الفقر .التغطية الجغرافية للربنامج
تشمل كافة أرجاء القطر .يف العام 2012م غطى الربنامج
نحو  100ألف أرسة (570.000فرد) .حالياً يغطي الربنامج
نحو  350ألف أرسة ويقدم مبلغا يف حدود  150جنيه
سوداين شهرياً (نحو  25دوالرا ً بالسعر الرسمي للدوالر.)12
تم إعداد الربنامج ليغطي الفرتة الزمنية 2015 – 2012م،
وهو ممول من وزارة املالية واالقتصاد الوطني .اعتمدت
 -12السعر غري الرسمي للدوالر هو السعر السائد يف السوق املوازي ويزيد عن السعر الرسمى بنحو
 40%وتقيم كافة السلع املستوردة ما عدا السلع املدعومة بالسعر املوازي.

تغطية الربنامج لألرس الفقرية عرب املسح الذي أجرى يف
العام 2011م بواسطة الجهاز املركزي لإلحصاء بهدف
تحديد األرس األشد فقرا ً .يتم توزيع الدعم من خالل بنك
االدخار والتنمية االجتامعية عرب فروعه املنترشة يف كافة
واليات السودان وكذلك يتم التوزيع عرب لجان الزكاة يف
املناطق التي ال تتوفر فيها فروع للبنك .يتم توزيع الدعم
عرب استهداف الرشائح تم تصميها بواسطة ديوان الزكاة
ويتم عربها تصنيف الفئات املستهدفة إىل ثالث فئات،
األكرث فقرا ً ،الفقراء جدا ً والفقراء  .يواجه الربنامج تحديات
تتمثل يف نقص الكفاءة يف توزيع الدعم ،خاصة يف ظل
االنتشار الجغرايف الواسع للسكان.
•الدعومات املبارشة
متثل الدعومات املبارشة للسلع والخدمات جزء مقدرا ً من
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آليات الحكومة إلعادة توزيع الرثوة .ظلت الحكومة تقدم واليات السودان ومناطقه املختلفة ،ويتوفر للديوان نحو
دعامً كبريا ً للوقود وقد تم رفعه يف سبتمرب عام  2013مام  19.378لجنة تغطي كافة أرجاء السودان.
أدىل إىل احتجاجات ضد رفع الدعم وما ترتب عليه من
•التأمني الصحي لألرس الفقرية
ارتفاع يف أسعار السلع والخدمات .حالياً ما زالت الحكومة
تقدم دعامً جزئياً للوقود باإلضافة إىل بقاء الدعم املقدم بدأ تطبيق نظام التأمني الصحي اإلجباري منذ العام
لبعض السلع الغذائية وعىل وجه الخصوص القمح .هناك 1994م وذلك بعد النجاح املحدد لتمويل الخدمات
لغط وجدل كبريان يدوران حول جدوى الدعم العام الصحية عن طريق آلية الرسوم مقابل الخدمة ،والتي
املقدم للوقود وإىل أي مدى يذهب إىل مستحقيه .ويعارض طبقت كنتيجة لتبني سياسات السوق الحرة ،وترتب عنها
صندوق النقد الدويل عىل وجه الخصوص دعم الوقود تقليص اإلنفاق الحكومي عىل الخدمات الصحية التي
بحجة أن معظم الدعم يذهب إىل غري مستحقيه من كانت متول بالكامل من امليزانية العامة للدولة .بعد أن
األثرياء وذوي األوضاع املالية الجيدة من مالك السياسات متت تغطية جميع العاملني يف القطاع الحكومي بصورة
الخاصة .ولكن من ناحية أخرى فقد أثبتت التجارب بأن إلزامية بخدمات التأمني الصحي فإن التوجه الحايل يشمل
رفع الدعم عن الوقود يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام مد التغطية لتضم العاملني يف االقتصاد غري املنظم والذين
لألسعار والذي يشكل العبء األكرب فيه الفئات الضعيفة يشكلون الغالبية العظمى من السكان .يقوم ديوان الزكاة
من محدودي الدخل ،وهو ما ميثل ضغطاً إضافياً عىل ووزارة املالية االتحادية بتغطية مبالغ التأمني الصحي
لألرسة الفقرية خارج القطاع الحكومي .يف العام 2012م
شبكات الحامية االجتامعية ذات املوارد املحدودة.
قام ديوان الزكاة بتغطية  2.140أرسة بخدمات التأمني
•تدخالت ديوان الزكاة
الصحي يف حني بلغ عدد األرس التي تكفلت وزارة املالية
يتم جمع الزكاة يف السودان بصورة إجبارية سواء كانت االقتصاد الوطني بدفع أقساطها التأمينية نحو  150ألف
نقدا ً أو عيناً من الذين يتوفر لديهم النصاب الرشعي أرسة.
للزكاة .يتم توزيع الزكاة عىل مصارفها الرشعية الثامنية
•نظام املساهامت (صناديق الضامن االجتامعي)
ولكن يخصص الجزء األكرب من املوارد للفقراء واملساكني
والذين يتم تقديم الدعم لهم عرب أربعة أنواع من الدعم بدأ نظام الضامن االجتامعي يف السودان عام 1904م
بصدور قانون املعاشات وتطورت ترشيعاته من خالل
تتمثل يف:
قوانني  .1919-1962-1975ثم صدر قانون معاشات
1.1الدعم النقدي املبارش.
الخدمة العامة للعام  1993وتعديل سنة 2004م ويقوم
2.2دعم الحصول عىل الخدمات األساسية مثل
بتنفيذه الصندوق القومي للمعاشات ،ثم نشأ التأمني
سداد أقساط التأمني الصحي ومرصوفات
االجتامعي بصدور قانون التأمينات االجتامعية لسنة 74
الدراسة.
الذي بدأ تطبيقه ورسيانه اعتبارا ً من 26/4/1975م .وقد
خضع القانون للعديد من التعديالت كان آخرها (تعديل
3.3التمويل األصغر.
 )2004وهو القانون املطبق حالياً .كام شهدت مسرية
4.4توفري الخدمات األساسية مثل إنشاء
نظام التأمني االجتامعي يف السودان تطورا ً ترشيعياً نوعياً
املؤسسات الصحية والتعليمية ومرافق
بإصدار ترشيع القانون االجتامعي عىل السودانيني العاملني
املياه والعبادة.
بالخارج لسنة  1997ملد املظلة التأمينية لتشمل املغرتبني
يتوفر لديوان الزكاة بنية مؤسسية كبرية تغطي كافة السودانيني يف دول املهجر املختلفة وذلك بصورة اختيارية.
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تغطي نظم الحامية االجتامعية السودانية خمس أخطار
من اإلخطار التسعة الواردة مبوجب اتفاقية العمل الدولية
رقم ( )102لسنة  1952بشأن املستوى األدىن للضامن
االجتامعي والتي متثلت يف ما يأيت:

•الصندوق القومي للتأمني الصحي
تم تأسيس هذا الصندوق يف العام 1994م بعد
تطبيق برامج التحرير االقتصادي يف عام 1991م.
تبلغ قيمة االشرتاك ىف الصندوق ما نسبته 10%
من راتب املشرتك يدفع منها املستفيد نسبة
 4%ويغطي املستخدم نسبة الـ 6%املتبقية.
تغطي خدمات التأمني الصحي حتى العام
2013م نحو  24%من مجموع السكان (أي ما
يقدر بنحو  10مليون مشرتك) ويغطي التأمني
الصحي العاملني بالقطاع العام نسبة .100%13
ميثل الفقراء ىف االقتصاد غري املنظّم نحو  4%من
الذين تشملهم تغطية الصندوق القومي للتأمني
الصحي وهم الذين تقوم وزارة املالية وديوان
الزكاة بدفع قيمة أقساطهم التأمينية .يقدر عدد
األرس الفقرية خارج مظلّة التأمني الصحي بنحو
 2.3مليوين أرسة (نحو  14مليون فرد) وهم يف
أشد الحاجة لتوفري الرعاية الصحية وهو ما ميثّل
تحدياً كبريا ً يف ظل ضعف اإلمكانات املتوفرة يف
الوقت الراهن.

1.1الشيخوخة
2.2الوفاة
3.3التأمني الصحي ( العالج )
4.4األمراض املهنية
5.5إصابات العمل والعجز
أما األخطار األربعة املتبقية فال يقوم نظام الضامن الحإىل
بتغطيتها وهى تشمل البطالة ،املساعدات االجتامعية،
العالوات العائلية ،واألمومة.
يوجد بالسودان ثالثة صناديق للضامن االجتامعي تقدم
خدمات الحامية االجتامعية وضامناتها وهي:
1.1الصندوق القومي للتأمني الصحي
2.2الصندوق القومي للضامن االجتامعي

•الصندوق القومي للضامن االجتامعي

3.3صندوق املعاشات القومي.

بلغ عدد األفراد الذين تشملهم تغطية هذا
الصندوق  30.681فردا ً حتى نهاية العام 2013م
(أي أقل من  1%من إجاميل السكان أي عدد
املعاشني املنضوين تحت لواء الصندوق فقد
بلغ  128.790شخصاً نحو  90%من مشرتيك
الصندوق هم من القطاع الخاص أما الــ10%
املتبقية فتشمل مشرتكني يف بعض الوحدات
الحكومية التي ال متلكها الدولة بصورة كاملة.
نسبة لتمركز معظم أنشطة القطاع الخاص
املنظّم يف املناطق الحرضية فإن معظم املشرتكني
هم يف املناطق الحرضية .يجدر بالذكر أن طبيعة
إجراءات االشرتاك يف هذا الصندوق ال تسمح
بإرشاك العاملني يف االقتصاد غري املنظم وهذا ما

تعمل هذه الصناديق تحت مظلة وزارة الرعاية والضامن
االجتامعي ،وبالتايل فإن مجالس إدارات تلك الصناديق
يضم وزارة الرعاية والضامن االجتامعي باإلضافة إىل ممثيل
اتحاد العامل واتحاد أصحاب العمل.
ثانياً -مصادر متويل نظام الحامية االجتامعية يف السودان
مي ّول نظام الحامية االجتامعية ىف السودان من املصادر
اآلتية:
املوازنة العامة للدولة والتي تأيت إيراداتها من الرضائب
واملصادر غري الرضائبية.
األقساط التي يدفعها املشرتكون يف كل من الصناديق
اآلتية:

 -13إحصاءات الصندوق القومي للتأمني الصحي2013 ،م.
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جعل تغطية خدمات الصندوق محدودا ً عددياً
وجغرافياً .14مي ّول نظام التأمني االجتامعي
بصورة أساسية عن طريق االشرتاكات التي
يدفعها أصحاب العمل واملؤمن عليهم  25%من
كامل األجر مبا يف ذلك جميع العالوات والبدالت
الثابتة واملستقرة .ويلتزم صاحب العمل بنسبة
 17%واملؤمن عليه بنسبة % 15.8

مبلغ التمويل يف راتب املعاش بعد إضافة
 5%كرسوم إدارية .وحتى اآلن استفاد نحو
 17ألف من املعاشني يف هذه القروض.
3.3املساعدات االجتامعية :تقدم مساعدات
اجتامعية للمعاشني يف عدد من الحاالت
التي تشمل:
األمراض أو اإلصابات :يف حالة عدم وجودتغطية تأمني صحي للمعاش.

•الصندوق القومي للمعاشات
يضم هذا الصندوق  182ألف معايش منهم
 186ألف معايش فاعل .ويبلغ عدد املشرتكني
يف الوقت الراهن نحو  500ألف مشرتك وتدفع
املساهامت من املشرتكني يف القطاع العام فقط
ويكون االشرتاك يف هذا الصندوق إلزامياً لكل
العاملني يف ذلك القطاع .مي ّول نظام املعاشات
بصورة أساسية عن طريق االشرتاكات املتحصلة
بنسبة  8%من أجور العامل املعاشية يف كل من
الحكومة االتحادية والحكومات الوالئية والهيئات
واملؤسسات العامة .أيضا يدفع املخدم بالحكومة
االتحادية والوالئية والهيئات واملؤسسات العامة
ما نسبته  17%من األجور املعاشية للعاملني.

منح لألبناء :وتشمل دفع مرصوفات الدراسيةالجامعية لبنات املعاشني.
الرسوم الدراسة :تقدم لألوالد والبنات من أبناءاملعاشني.
األيتام :تحت سن  18عاماً ويعيشون معاملعاشني.
 4.صناديق املعاشات األخرى
توجد صناديق معاشية خاصة ببعض الفئات مثل القضاة
والقوات النظامية املختلفة (قوات مسلحة ،رشطة ،أمن..
الخ)

يقدم صندوق املعاشات خدمات الحامية االجتامعية
للمشرتكني عرب القنوات اآلتية:
يعمل بالسودان عدد كبري من منظامت األمم املتحدة
1.1تقديم املعاشات :يقدر متوسط مقدار
واملنظامت الطوعية املحلية واألجنبية .وتقوم هذه
املعاشني بنحو  350جنيه (أي نحو 60
الجهات بتقديم مدى واسع من الخدمات التي تقع
دوالرا ً بالسعر الرسمي) وهو يعترب مبلغاً
ضمن منظومة خدمات شبكة الحامية االجتامعية .نظرا ً
زهيدا ً للغاية مقارنة باملستوى العام
النتشار رقعة الرصاعات املسلحة يف السودان ،فإن معظم
للمعيشة ويف ظل االرتفاع املتواصل
العون األجنبي املقدم للسودان يأيت يف شكل مساعدات
للمستوى العام لألسعار والذي يؤدي
إنسانية وعىل وجه الخصوص للسكان يف مناطق النزاعات
إىل تأكل القوة الرشائية للدخول بصورة
مثل دارفور ،جنوب كردفان والنيل األزرق .وميثل برنامج
مستمرة.
األمن الغذايئ والتغذية املحور األهم .وميثل برنامج الغذاء
( )WFPومنظمة الرعاية واألغذية ( )FAOومنظمة األمم
2.2تقديم قروض التمويل األصغر :يتم متويل
املتحدة للطفولة ( )UNICEFاملقدمني األساسيني لتلك
قروض للمشرتكني يف الصندوق ويستقطع
الخدمات كام يوضح الجدول اآليت:
•التدخالت غري الحكومية

 - 14التقرير السنوي للصندوق القومي للضامن االجتامعي2012 ،م.
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جدول رقم ( )2تدخالت الحامية االجتامعية الخاصةببعض منظامت األمم املتحدة
قيمة املخصصات
بالدوالر
مجموع قطاع األمن  407.4ماليني دوالر
الغذايئ وسبل العيش
 359.6مليون دوالر
نصيب  WFPمنها
نصيب  FAOمنها

 28.9مليوناً

عدد املستفيدين
بالفرد
 3.6ماليني
 3.6ماليني
-

مجموع قطاع التغذية  48.6مليوناً

 2.5مليونان

نصيب اليونسيف منها  18مليوناً

-

املجموع الكيل

 456مليوناً

 6.1مليون

املصدر :البنك الدويل 2013 ،تقييم برامج الحامية االجتامعية يف السودان ،مسودة أولية

ثالثاً -دور منظومة الحامية االجتامعية يف مواجهة األزمات
حسب ما ورد يف بداية هذا التقرير فإن السودان يواجه
عديد األزمات االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي
تؤثر سلباً عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية للسكان.
ويأيت يف مقدمة هذه األزمات النزاعات املسلحة واألزمة
االقتصادية التي نتجت عن انفصال جنوب السودان،
التغيات والتقلّبات املناخية والتي ميكن أن
باإلضافة إىل ّ
تؤثر عىل الغالبية العظمى من سكان املناطق الريفية
والذين يعتمدون عىل اإلنتاج الزراعي كمصدر أسايس
للغذاء وكسب العيش .وكام ذكر فإن هذا القطاع يعتمد
بصورة أساسية عىل األمطار حيث االعتامد األكرب عىل
الزراعة التقليدية مام يزيد من خطر تعرض السكان
لفجوات غذائية نتيجة لتقلبات األمطار .ويفاقم من درجة
تعرض السكان لألزمات ،االنتشار الكبري للفقر والذي
يشمل ما يقارب نصف عدد السكان .كل هذه األوضاع
تجعل منظومة الحامية أمام تحديات كبرية خاصة يف حالة
األزمات .يف ظل محدودية املوارد التي تفاقمت بسبب
األزمة االقتصادية ويف ظل تأث ّر األوضاع املعيشية للسكان
باألزمات التي أرشنا إليها ،فإن منظومة الحامية االجتامعية
تواجه تحديات كبرية يصعب مجابهتها ،خاصة وأن الغالبية
العظمى من السكان ما زالت خارج مظلة شبكات الحامية

االجتامعية عىل وجه الخصوص الفئات الضعيفة والتي
يض ّمها االقتصاد غري املنظّم .وكام أوضحنا من قبل فإن
شبكة الحامية االجتامعية ال تضم إال عددا محدودا جدا ً
من العاملني يف هذا القطاع .بناء عليه ميكن القول إجامالً
بأن منظومة الحامية االجتامعية وعىل الرغم ما يتوفر لها
من بنية تصميمية متكنها من لعب أدوار مؤثرة يف مجابهة
األزمات والكوارث إال أن لعب هذا الدور ما زال محدودا ً
نتيجة لقلة اإلمكانات املتاحة عدم شمولية التغطية.
باإلضافة إىل ذلك فإن املقاطعة االقتصادية املفروضة عىل
السودان منذ العام 1997م تفرض املزيد من التحديات
نتيجة لتدفق املساعدات التنموية باإلضافة إىل تأثرياتها
املتعلقة بتقديم الخدمات األساسية مثل النقل والصحة
وخالفه.
ت
الجزء الثالث :الثغرات
ال� تواجه
والمعوقات ي
منظومة الحماية االجتماعية ف ي� السودان
تواجه شبكات الحامية االجتامعية يف السودان
عديدالثغرات واملعوقات التنظيمية واإلدارية واللوجستية
والتي ميكن إجاملها يف ما يأيت:
أوالً :الثغرات
مثل غريه من نظم الحامية االجتامعية األخرى يعاىن نظام
الحامية االجتامعية ىف السودان من ثالثة ثغرات أساسية
ميكن تلخيصها يف ما يأيت:
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•الثغرة األوىل :التغطية
كام أوضحنا ىف تحليلنا سابقاً فإن تغطية منظومة الحامية
االجتامعية ىف السودان ما زالت محدودة لرتكيزها عىل
العاملني ىف القطاع الرسمي العام والخاص .ويكمن
التحدي هنا يف كيفية امتداد التغطية لتشمل العاملني
ىف االقتصاد غري املنظّم والذى يضم نحو ثلثي القوى
العاملة ،خاصة ىف ظل استمرار الظروف التى تدعو
لتمدد هذا االقتصاد واملتمثلة ىف الهجرة الداخلية من
الريف إىل الحرض والنزوح بسب الرصاعات والظروف
املناخية.

•الثغرة الثانية :محدوية األخطار املغطاة
تلعبها الجهات املختلفة ويؤدي إىل حدوث العديد من
يغطي نظام الضامن االجتامع يفى السودان خمسة التداخالت مام يشكل إهدارا ً للموارد املحدودة أصالً.
اخطار تتمثل ىف الشيخوخة ،الوفاة ،التأمني الصحي،
•ضعف التمويل
األمراض املهنية وإصابات العمل والعجز .عليه فإن تعاين منظومة الحامية االجتامعية من محدودية املوارد
هنالك أربعة أخطار ما زالت خارج التغطية داخل املالية ،خاصة يف ظل الضغوط الكبرية املفروضة عىل
منظومة الضامن االجتامعى ىف السودان وهى تشمل :اإلنفاق الحكومي ملقابلة تكاليف التعامل مع النزاعات
البطالة ،املساعدات االجتامعية ،العالوات العائلية ،املسلحة ،إضافة إىل شح املوارد بسبب انفصال الجنوب.
واألمومة .إن الظروف االقتصادية الراهنة تجعل من إىل جانب ذلك فإن انحسار املساعدات الخارجية
الصعب التعامل مع هذه األخطار ،ما يرتك ثغرة بسبب الحصار االقتصادي وتراكم املديونية الخارجية
واضحة ىف منظومة الحامية االجتامعية.
يشكل عامالً إضافياً يسهم يف شح املوارد املالية.
•الثغرة الثالثة :مالءمة وكفاية اإلعانات

إن الحد األدىن املطلوب ىف منظومة التغطية االجتامعية
يتطلب بأن يكون باستطاعة الناس ىف جميع أعامرهم
أن يشرتوا جميع السلع والخدمات األساسية وان
يحصلوا عليها .إن هذا املطلب يعترب مطلباً صعب
املنال ىف ظل الظروف التي متر بها البالد واملتمثلة ىف
ارتفاع نسبة الفقراء ،انتشار البطالة ،الرصاعات ،وتفاقم
األزمة االقتصادية.
ثانياً :املعوقات
•عدم وجود سياسة للحامية االجتامعية
إن غياب سياسة واضحة املعامل للحامية االجتامعية
يعترب مع ّوقاً أساسياً أمام منظومة الحامية االجتامعية،
إذ يصعب يف غياب تلك السياسة التخطيط والتنفيذ
والتنسيق املطلوب للنهوض بربامج الحامية االجتامعية.
•نقص التنسيق وضعف املعلومات
كام أوضحنا يف تحليلنا ،فإن هنالك الكثري من الجهات
الحكومية وغري الحكومية التي تلعب أدوارا ً مختلفة
داخل منظمة الحامية االجتامعية ،ولكن نسبة لضعف
التنسيق ويف ظل غياب املعلومات خاصة املتعلقة
بسوق العمل وعىل وجه الخصوص يف االقتصاد غري
املنظم فإن هذا األمر يضعف من فعالية األدوار التي

•اتساع حجم االقتصاد غري املنظم
يضم االقتصاد غري املنظم أعداد ضخمة ومتزايدة
من السكان وذلك نسبة الستمرار العوامل التى تدفع
بتمدد هذا القطاع والتى من أهمها ارتفاع معدالت
البطالة ،النسب املتزايدة للهجرة من الريف إىل الحرض
وارتفاع أعداد النازحني بسبب الرصاعات املسلحة
وموجات الجفاف .وكام هو معلوم فإنه من الصعب
تقديم برامج الحامية االجتامعية لهذا القطاع لعدة
أسباب التي من أهمها نقص املعلومات والبيانات،
االنتشار الجغرايف الكبري ألنشطة هذا االقتصاد ،ووجود
إعداد كبرية من املحتاجني للخدمات اإلضافية إىل شح
املوارد املالية واملؤسسية الألزمة.
الجزء الرابع :التوجهات المستقبلية والبدائل
ت
المق�حة
ميكننا القول بإيجاز أن أداء منظومة الحامية االجتامعية ىف
السودان يتأثر إىل حد كبري بنمط النموذج التنموى السائد
ىف البالد والقائم عىل املنهج التنموي الليربايل ،والذى
ات ّضح من التجارب الدولية الواقعية انه يخلق اشكاالت
واخفاقات كبرية يصعب عىل أي منظومة حامية اجتامعية
أن تتعامل معها .وقد كان فشل هذا النموذج التنموي
أحد أسباب الحراك الثوري الذى شهده عدد من البلدان
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العربية ىف ظل ما يعرف بالربيع العريب .فالفساد السيايس
وفشل النموذج التنموي القائم عىل إجامع واشنطن،
باإلضافة إىل التحوالت الدميغرافية وتحسن خصائص
السكان التعليمية وندرة الفرص االقتصادية وعدم عدالة
توزيعها ،قد أدت جميعها إىل عدم تحقيق منو اقتصادي
مستدام وعدم إحداث تحول هيكيل يعزز يف مساهمة
األنشطة اإلنتاجية وتخفيض معدالت البطالة .وكانت
النتيجة لذلك تدهور مؤرشات الفقر وعدالة توزيع الدخل
خاصة بني الفئات غري وثيقة الصلة بالنخب الحاكمة ،ما
أدى إىل حالة السخط بني الشعوب يف دول الربيع العريب.15
عليه ميكننا الجزم بأن أي تغيري ايجايب ىف منظومة الحامية
االجتامعية ىف السودان البد أن ينبني عىل منوذج تنموي
جديد يكون للدولة فيه دور مؤثر ىف التنمية عرب االستثامر
الفعال ىف رأس املال البرشي وبرامج الحامية االجتامعية.
كذلك البد من أن يؤسس النموذج التنموى عىل عقد
اجتامعي يضمن توفري الحد األدىن من الحقوق التى تضمن
للفرد الحصول عىل الحد األدىن من الدخل والخدمات
االساسية .يف ظل التحديات االقتصادية واالجتامعية
الكبرية التي يواجهها السودان ميكن أن تلعب شبكات
الحامية االجتامعية واالستثامر يف الخدمات االجتامعية
دورا ً مؤثرا ً يف تحقيق التنمية .وكام أثبتت التجارب فإن
السياسات االجتامعية الناجحة ير ّجح أن يكون لها مردود
إيجايب عىل مؤرشات التنمية البرشية بصورة مبارشة
وأكرث فاعلية يف تحقيق تلك الغاية من أن لو تم ذلك عن
طريق تحقيق النمو االقتصادي كام تدعي بذلك سياسات
إجامع واشنطن .أضف إىل ذلك أن النظرة إىل اإلنفاق
االجتامعي يجب أن تأخذ شكل اإلنفاق االستثامري ذي
العائد املضمون الستهدافه لغايات التنمية النهائية بصورة
مبارشة وغري مبارشة .عليه فإنه من األهمية مبكان إيجاد
الح ّيز املايل الالزم لتوفري املوارد الالزمة لتحسني اإلنفاق
االجتامعي مع رضورة االهتامم بعامل الكفاءة ،إىل جانب
االلتزام بتوفري الفرص املتساوية لكل فرد يف الحصول عىل
 -15العريب ،أرشف ( )2012الربيع العريب :مقارنة اقتصادية لفهم الدوافع واستخالص الدروس ورقة
مقدمة للمنتدى اإلقليمي حول اقتصاديات الربيع العريب – املعهد العريب للتخطيط  27-18ديسمرب
 2012البحث امليت ،األردن.

تلك االستثامرات .وتتضمن املجاالت األساسية يف الربامج
االجتامعية تقديم خدمات التعليم عايل الجودة وكذلك
الرعاية الصحية عالية الجودة إىل جانب برامج الضامن
االجتامعي التي توفر تغطية شاملة لكافة الفئات بصورة
فعالة.
ىف هذا الخصوص فإن تنظيامت املجتمع املدىن بأشكالها
املختلفة ميكن أن تلعب دورا ً كبريا ً ومؤثرا ً ىف تحقيق
أهداف وغايات الحامية االجتامعية ،وذلك من خالل
قيامها بعدد من األدوار الهامة التى يأىت عىل رأسها
مامرسة الضغط عىل الدولة ليك تفي بتهعداتها املنصوص
عليها دستورياً ،ومن خالل االتفاقات التى قامت بالتوقيع
عليها والتى تنص عىل الحق ىف توفري الحامية االجتامعية
لكافة أفراد املجتمع .كذلك ميكن لتلك التنظيامت أن
تلعب دورا ً هاماً ىف رفع الوعي املجتمعي خاصة يف ما
يتعلق بالحق يف الحصول عىل الضامن االجتامعي ،اليشء
الذى يدفع بتحقيق الحصول عىل تلك الحقوق .باإلضافة
إىل ذلك ،فإن ما تقدمه تنظيامت املجتمع املدين خاصة
املنظامت الطوعية من خدمات وعىل األخص ىف املناطق
التى تعاين من ظروف استثنائية مثل مناطق النزاعات
والكوارث الطبيعية يشكل إضافة مؤثرة ملا تقدمه الدولة
من خدمات اجتامعية وجزءا ً مكمالً له.
خامتة وتوصيات
ان السودان يعيش ظروفاً استثنائية صعبة تتمثل ىف
الرصاعات املسلحة وىف األزمة االقتصادية التى نجمت
عن انفصال الجنوب وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية
واجتامعية باالضافة إىل تداعيات النموذج االقتصادي
املتبع والذى ثبت أنه يؤدي إىل افرازات اجتامعية سلبية
كبرية يصعب التعاطي معها من خالل منظومة الحامية
االجتامعية املوجودة .أن الفجوات التى يعاين منها
نظام الحامية والضامن االجتامعى ىف السودان باالضافة
إىل املعوقات التى تواجهها تلك املنظومة تفرض وضع
اصالحات جوهرية من أجل النهوض بواقع الحامية
االجتامعية ىف السودان.
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تتلخص اهم التوصيات التي ميكن أن تسهم ىف النهوض للسودان 2009م” الجهاز املركزي لإلحصاء ،الخرطوم.
مبنظومة الحامية االجتامعية يف ما يأيت:
الصندوق القومي للتأمني الصحي ،إحصاءات العام 2013م.
·من األهمية مبكان تبني منوذج تنموى
جديد يضمن حصول كافة املواطنني
عىل الحد األدىن من الدخل والخدمات
األساسية.
·البد من وجود سياسة للحامية االجتامعية
بحيث تشكل األساس للتخطيط وتنفيذ
برامج الحامية االجتامعية ىف إطار
اسرتاتيجية وطنية لتحقيق العدالة
االجتامعية.
·هنالك حاجة لنرش الثقافة الحقوقية
املرتبطة بحصول كافة أفراد املجتمع عىل
خدمات الضامن االجتامعى.

الصندوق القومي للضامن االجتامعي ،التقرير السنوي
2012م.
الصندوق القومى للمعاشات والصندوق القومى للضامن
االجتامعى (« )2011ورقة تجربة السودان ممثلة ىف
الصندوق القومي للمعاشات والتأمني االجتامعي” ورقة
مقدمة ىف مؤمتر أنظمة التقاعد ومتويل الضامن االجتامعي،
مارس  ،2011تورونتون كندا.
العريب ،أرشف ( )2012الربيع العريب :مقارنة اقتصادية
لفهم الدوافع واستخالص الدروس ورقة مقدمة للمنتدى
اإلقليمي حول اقتصاديات الربيع العريب – املعهد العريب
للتخطيط  27-18ديسمرب  2012البحث امليت ،األردن.
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2013( ،تقرير التنمية
البرشية  ،2013أنظر ملوقع الربنامج www.undp.org

·من الرضورى تفعيل القوانني والترشيعات
التى تدفع باتجاه حصول الناس عىل
حقوقهم ىف الضامن االجتامعى.
·البد من أن يتم االهتامم بالجوانب
النوعية يف ما يتعلق بخدمات الحامية
والضامن االجتامعي مثل شمولية تغطية
خدمات التأمني الصحي.
·من املهم احكام التنسيق بني كافة
الفاعلني ىف مجال الحامية االجتامعية مع
زيادة الفاعلية وترشيد املوارد.

برنامج األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية ()2013
الحامية االجتامعية ىف السودان ،مسودة تقرير أولية
البنك الدويل ( ،)2010السودان :نحو منو مستدام عريض
القاعدة.
حكومة السودان ( )2010تقرير السودان لألهداف
التنموية األلفية ،املجلس القومي للسكان ،الخرطوم.
ستيوارات ،ف و هارنيك ،ك ( « )1987هل يجب أن تتغري
املرشوطية؟ صندوق النقد والبنك الدوليني :املرشوطية،
األثر والبدائل ،أبساال :املعهد االسكندناىف للبحوث
االفريقية

·يعترب توفري املوارد املادية حجر الزاوية
بالنسبة لربامج الحامية والضامن
االجتامعي ،عليه البد من البحث عن
مصادر بديلة ومستدامة تضمن توفري
املوارد املادية الألزمة.

سليامن ،النعيم (“ )2014القوى العاملة ىف السودان
 ،”2011ورقة مقدمة ىف رشة عمل نتاج مسح القوى
العاملة  ،2011فندق برج الفاتح ،ديسمرب  ،2013الخرطوم.

قامئة املراجع:
طه ،حسن أحمد (« )2013تقييم الربنامج الثاليث الستدامة
الجهاز املركزى لإلحصاء (“ )2010املسح األرسى القاعدي االستقرار االقتصادي  »2014 – 2012ورقة مقدمة للملتقى
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االقتصادي الثاين ،وزارة املالية واالقتصاد الوطني ،قاعة املجلد رقم ( ،)1نيويورك :دار اوكسفورد للنرش.
الصداقة الخرطوم 23-24 ،نوفمرب 2013م.
مكتب العمل الدويل ( )2011أرضيات الحامية االجتامعية

عيل ،عيل عبدالقادر (« )1994برامج التكيف الهيكيل من أجل العدالة االجتامعية وعوملة عادلة مؤمتر العمل
والفقر ىف السودان» ،مركز البحوث العربية ،القاهرة.
الدويل ،الدورة  2012 ،101جنيف.
كورنيا وآخرون (« )1987التكيف بوجه إنساين :حامية
الضعفاء وتحسني النمو” صندوق األمم املتحدة للطفولة،

اعداد :د عايدة فوزي
المنظمة :رابطة المرأة العراقية

العراق

الجهات المساهمة ف ي� إثراء التقرير:
ن
مد� :المجلس العر ق يا� للسلم والتضامن ،رابطة المرأة العراقية ،جريدة االتحاد ،مؤسسة عمار
منظمات مجتمع ي
الخ�ية الدولية ،اذاعة المدى ،اذاعة المؤتمر ،ش
ال�طة المجتمعية ،شبكة المستقبل
الخ�ية الدولية ،مؤسسة عمار ي
ي
الديمقراطية العراقية ،كاتب ،جمعية اشنونا للمرأة والطفل ،منظمة المنقذ لحقوق االنسان ،عبد الرحمن ثقافة وفنون
الثقا� ،جمعية الثقافة للجميع ،الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق االنسان ،المنتدى ف
الرصافة ،رابطة االبداع ف
الثقا�
ي
ي
ص�ي ت
الخ�ية ،شبكة النساء النقابات
البيا� ،جمعية عمار ي
النسوي ،جمعية فرح العطاء ،رائد االسدي ،عمار ب
ي
ن
ن
ن
اقي� ،نادي رجال
واالتحادات :االتحاد العام لنقابات العمال ،نقابة
اعي� ،اتحاد االدباء والكتاب العر ي
المهندس� الزر ي
ي
ف
االعمال ،اتحاد الشبيبة الديمقراطي العر ق يا� ،اتحاد الطلبة العام ي� جمهورية العراق
الجهات الحكومية :مستشار ف� وزارة العمل والشؤون االجتماعي  ،ممثل عن وزارة ت
ال�بية
ي
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رضورة تعزيز الدور االيجايب لنقابات العامل من خالل الحوار االجتامعي
مبا يف ذلك تطوير سياسات الحامية االجتامعية ورفع الحد االدىن لالجور
وشمول القطاع غري املنظم والعاملني بالقطاع الزراعي
السياسيني واالجتامعيني والدينيني العراقيني إىل وضع
مقدمة:
سياسات شاملة للتخفيف من الفقر وتساهم يف تطوير
تكشف املشاكل االقتصادية واالجتامعية يف العراق وسائل عيش مستدامة لجميع العراقيني.
عن وجود خلل بنيوي كبري يف هيكل االقتصاد العراقي
وفشل النامذج واالختيارات االقتصادية املتبعة ولعقود أما بالنسبة اىل البطالة ،فقد بلغت نسبتها نحو 19%يف
طويلة .مبا يف ذك امناط تنموية غري عادلة بني الفئات العام .2013اما البطالة الناقصة فان معدلها كان أكرث
والجهات وسوء الحوكمة والفساد .كام اتسمت السياسات ارتفاعا بسبب قلة عدد ساعات العمل للسكان بعمر 15
االقتصادية بالتذبذب وعدم استنادها اىل ايديولوجية سنة فأكرث اذ بلغت  23%للذكور و 53%لالناث .وتبلغ
واضحة وتاثرها بالحروب والحصار االقتصادي والرصاعات يف الحرض  21%حسب مسح التشغيل عام  .2008هذا
الداخلية ،اىل جانب ضعف السياسات االجتامعية وغياب باالضافة اىل تفيش االمية وارتفاع معدالتها ،اذ وصلت
كامل للدميقراطية وانحسار العمل املدين والنقايب وضعف نسبتها يف عام  2013اىل ستة ماليني امي بنسبة ()20%
املشاركة يف الحياة العامة ويف رسم السياسات والرقابة .من مجموع السكان ،حيث بلغت نسبة الذكور 13%
ونسبة االناث.1 28.2%
ومع تزايد معدل منو السكان وارتفاع معدالت التضخم كام صنف العراق ضمن الدول منخفضة التنمية عىل
وانتشار البطالة ارتفعت حدة املشاكل ،بالرغم من املستوى العاملي مام يكشف عن حجم التحديات
متتع العراق مبصادر الرثوة الوطنية واملوارد االقتصادية االجتامعية وتراجع التنمية البرشية ملجتمعنا .كام جاء
والبرشية ،اال ان الواقع االجتامعي واجه عددا من املعوقات العراق يف املرتبة  13بني الدول العربية يف مستوى الرفاهة
واملشاكل أبرزها عدد الفقراء الذين يقعون تحت خط والسعادة واملرتبة  105ضمن ترتيب الدول العاملية.
الفقر الرسمي .فقد أظهرت اسرتاتيجية التخفيف من
الفقر ان  22.3%من السكان يقعون تحت خط الفقر ،وبشكل عام شهد العراق مجموعة من التحوالت
وقدرت فجوة الفقر يف العراق بنسبة  4.5%أي ان االجتامعية خالل عقد الثامنينات والتسعينات من القرن
استهالك غالبية الفقراء قريب جدا من خط الفقر حسب املايض بسبب االثار املرتاكمة للحروب التي تعرض لها
بيانات وزارة التخطيط والتعاون االمنايئ .ويتباين توزيع خالل تلك املدة باالضافة اىل الحصار االقتصادي ،ما اثر
الفقراء بني الريف والحرض اذ يرتكز نصف عدد الفقراء يف بشكل سلبي يف املكاسب التنموية التي تحققت خالل
الريف ( ،)56%والذي يعد بيئة مولدة للفقر .حيث منهم عقد السبعينات .وقد أدت تداعيات هذا الوضع اىل تآكل
نحو 10%فاكرث يعملون بدون اجر .وقد اعلنت بعثة االمم الطبقة الوسطى وانهيارها وتدين مستويات املعيشة.
املتحدة ملساعدة العراق «يونامي» أن حوايل ستة ماليني وتشري القراءات الرسيعة ملالمح املجتمع العراقي بعد
عراقي مازالوا يعيشون تحت خط الفقر ودعت الزعامء نيسان/ابريل  2003عن تعاظم بعض الظواهر ذات
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االنتشار املحدود يف املايض ،واتساعها اىل حد اصبحت
معه شاغال للراي العام املحيل واالقليمي والدويل .ومنها
عىل سبيل املثال ال الحرص ظاهرة التهجري القرسي واليتم
والرتمل والفساد االداري واملايل .حيث ادرج العراق حسب
مدركات الفساد املايل واالداري لعام  2012باملرتبة 169
من ضمن ترتيب  176دولة .والالفت هو انتشار ظاهرة
العشوائيات الحرضية التي باتت تبلغ مئات االف ووصلت
اىل  220منطقة يف بغداد فقط يقيم فيها اكرث من 303.394
شخص يف عقارات عامة او مستوطنات غري رسمية مام
ادى اىل تعقيد امليدان االجتامعي وزيادة مشكالته
والعوق البدين والعقيل وبعض الظواهر الجديدة التي مل
يألفها املجتمع العراقي مثل ظاهرة االرهاب والرصاعات
الطائفية والجرمية املنظمة وعدم احرتام القانون والنظام
والتي زادت من حدة املشاكل االقتصادية واالجتامعية.
كام ارتبطت بها مشكلة التمييز ضد املرأة والعنف االرسي
واتساع ظاهرة عمل االطفال والتسول.

الحد االدىن لنفقات املعيشة
2 2نظام املعاشات التكميلية وفيها يختلف املعاش وفقالالجر التاميني ونسبة االشرتاك يف التامني
وميكن العودة اىل هذه االنظمة يف يف البنود التالية من
الدستور:
املادة  :30تكفل الدولة الضامن االجتامعي والصحي
للعراقيني يف حالة الشيخوخة او املرض او العجر عن
العمل او الترشد او اليتم او البطالة وتعمل علة وقايتهم
من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن واملناهج
الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون
املادة  :32ترعى الدولة املعاقني وذوي االحتياجات الخاصة
وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم يف املجتمع وينظم ذلك
بقانون

كام أن نتائج الوضع الصحي بالعراق أقل بكثري من كام اقر الدستور العراقي مبدأ املساواة بني املرأة والرجل
مستويات بعض البلدان العربية التي ال متتلك قاعدة وفق االيت:
املوارد التي ميتلكها العراق ،اذ سجلت وفيات االطفال
الرضع  32.0حالة وفاة لكل الف والدة وارتفعت وفيات الباب الثاين – الفصل االول – املادة  30نصت عىل تكفل
االمهات  84.0لكل ماية الف مولود حي لعام  .2011كام الدولة للفرد واالرسة وبخاصة الطفل واملراة الضامن
الجتامعي والصحي واملقومات االساسية للعيش يف حياة
انترشت حاالت سوء التغذية لدى االطفال.
كرمية وتؤمن لها الدخل املناسب والسكن املناسب.
لقد ساهمت كل هذه العوامل يف زيادة التوترات االجتامعية
وفتحت الطريق امام املزيد من االنتكاسات املتكررة التي القوانني والترشيعات
تعرض لها البناء االجتامعي لعدم االستقرار اىل جانب
انخفاض االنفاق الحكومي عىل الخدمات العامة ،فقد اما بالنسبة اىل القوانني والترشيعات ،فهي التالية:
شكل االنفاق عىل خدمات التنمية االجتامعية 1 1- ،13.14%2قانون الرعاية االجتامعية رقم ( )126لسنة 1980
ما يكشف عن ضعف الدعم للميدان االجتامعي.
لتامني الرعاية االجتامعية لالرس العراقية وكمظهر من
مظاهر التكافل االجتامعي ثم لحق بقرار  98لعام
القوانني والترشيعات الخاصة بالحامية االجتامعية
 2000للتوسع النسبي يف حاالت شمول املواطنني
الدستور
براتب الرعاية االجتامعية.
يتضمن دستور العراق نوعني من النظم:

2 2-قانون العمل رقم ( )71لسنة .1970

1 1نظام املعاشات األساسية والتي تتميز بالشمول ومتنح 3 3-قانون الضامن والتقاعد االجتامعي رقم ( )39لسنة193

 1971املعدل.
خالل املدة بني العامني  ،1958-1970وعىل الرغم من
التطورات التي حصلت يف االقتصاد العراقي حيث بدأت
4 4اسرتاتيجية تخفيف الفقر.الحكومة ا لعراقية بالحصول عىل  51%من عائدات
النفط ،إال إن العمل االجتامعي ظلت آفاقه محدودة،
5 5قانون القروض الصغرية املدرة للدخل.فالتغريات االقتصادية مل تكن مؤاتية ،يف حني تشتت
6 6قانون التقاعد املوحد.العمل االجتامعي بني عدة وزارات كوزارة العمل والشؤون
7 7قانون رعاية ذوي االحتياجات الخاصة رقم ( )38لسنة االجتامعية والداخلية والصحة .وخالل تلك الفرتة اشتدتالرصاعات ،وأثرت بشكل مبارش يف العملية التنموية ،إال
.2013
إن ذلك مل مينع من صدور قوانني ونظم اجتامعية مهمة يف
8 8قانون االحداث رقم ( )76لسنة .1983مجاالت الرعاية االجتامعية وإصالح التأهيل املهني.
9 9قانون الرعاية االجتامعية 126لسنة  1980والذياستبدل بقانون جديد اسمه قانون الحامية االجتامعية
رقم  11لسنة .2014
باالضافة اىل ما نص عليه الدستور وجاء يف القوانني
والترشيعات ،توجد يف العراق اإلجراءات املوازية ذات
الطابع الحاميئ ،والتي سنتناولها يف هذا التقرير.
مدخل تاريخي للحامية االجتامعية يف العراق
من املفيد تقديم إطاللة عىل تطور منظومة الحامية
االجتامعية يف العراق .ويعد عام  1939بداية العمل
الرسمي والنشاط الجتامعي املنظم حيث اسست وزارة
العمل والشؤون االجتامعية كأول مؤسسة رسمية للقيام
بالعمل الحكومي االجتامعي .وكان من ابرز اهدافها
انذاك انشاء شبكة من املراكز االجتامعية يف مختلف
انحاء العراق لغرض تنمية املجتمعات املحلية اجتامعيا
وتحسني املستوى االقتصادي للمواطنني عن طريق دعم
الحركة التعاونية يف مجاالت االستهالك واالنتاج والخدمات
والتحقق من معاناة املواطنني واملحتاجني ماديا.

وشهد عقد السبعينات استقرارا نسبيا يف نواحي الحياة
االقتصادية– واالجتامعية والسياسية ،ومتيز بوفرة مالية
كبرية كان سببها إضافة إىل السيطرة عىل الرثوة النفطية
بعد قرار تأميم رشكات النفط العراقية ،واالرتفاعات
املتتالية الرسيعة والحادة يف أسعار النفط بني عامي1973
و 1979إذ صاحب ذلك تزايد كبري يف القدرة عىل إنتاج
النفط وتصديره ،أدت كلها إىل زيادة كبرية يف فوائض
الحساب الجاري من ميزان املدفوعات ،وهو ما اثر عىل
توجهات الحكومة بزيادة الخدمات العامة وتحقيق
العدالة االجتامعية .وركزت عىل الجانب االجتامعي الذي
شهد تطورا بنسبة منو قدرت بنحو  5.8%سنويا خصوصا
يف قطاعي الصحة والتعليم.
دخل العراق خالل حقبة الثامنينيات يف حرب مع إيران،
استنزفت موارده ،وأدت إىل تراجع العمل االجتامعي .لكن
يف املقابل صدر قانون الرعاية االجتامعية رقم  126للعام
 1986ليضمن حصول بعض األرس الفقرية عىل راتب شهري
لتلبية احتياجاتها األساسة.

وشهد العراق منذ بداية عقد التسعينات من القرن
لقد اتسمت الفرتة التي سبقت عام  1939بشيوع طابعها العرشين سنوات صعبة اتسمت بآثارها السلبية عىل
االهيل غري املنظم مع تدخل بسيط من قبل الدولة ،مجمل جوانب االقتصاد .ونتيجة للعقوبات بعد حرب
وكانت تعتمد عىل االحسان واالنفعال الطارئ وتفتقر اىل الخليج الثانية ،لجأت الحكومة حينه اإىل اعتامد نوع
التخطيط الدقيق واملتابعة املوضوعية.
جديد من الحامية االجتامعية (نظام البطاقة التموينية،
وهو النظام الذي ساعدعىل سد جزء من االحتياجات
194

األساسية) وصدر خالل هذه املدة القرار املرقم  98للرعاية
االجتامعية لسنة  ،2000والذي أوجب رضورة التوسع يف
عمل دائرة الرعاية االجتامعية.
يف بداية عام  2007تأسس قسم شبكة الحامية االجتامعية
يف دائرة الرعاية االجتامعية ،ومن اجل رفع املستوى
املعييش لالفراد واالرس تحت خط الفقر ،فقد رشع العراق
قانون الحامية االجتامعية الجديد لسنة  2013حيث مينح
رواتب شهرية لحوايل ستة ماليني من مواطنيه ،تشكل
نسبتهم  19%من مجموع عدد سكان العراق البالغ 34
مليون نسمة .ترتاوح الرواتب بني  100و 400دوالر بحسب
عدد افراد العائلة ،ويساوي القانون بني الفلسطينيني
والعراقيني يف هذا الراتب ،كام يشمل جميع رعايا الدول
االخرى املقيمني يف البالد.
وهناك جوانب أخرى ال تقل اهمية عن املساعدات املادية
هي «التحويالت النقدية املرشوطة» ،مبعنى ان العائلة
املشمولة باالعانة الشهرية ملزمة بتسجيل اطفالها يف
املدرسة وكذلك بتلقيحهم يف الحمالت التي تنظمها وزارة
الصحة لالستمرار يف تسلم هذه االعانة وبذلك املساهمة
يف تنمية رأس املال البرشي.
الوضع الراهن لشبكة الحامية االجتامعية
تعتمد حاليا مجموعة من التدابري التي تتخذ شكل
االعانات والخدمات االجتامعية التي تقدمها الدولة
لالرس ذات الدخل املتدين او املعدومة الدخل واملعاقني
والعاجزين دون متييز عىل اساس العرق او املعتقد الديني
او االنتامء السيايس او الجغرايف .وقد نظمت شبكة الحامية
االجتامعية بقانون خاص استوعب التطورات ملرحلة ما
بعد التغيري والظروف االنتقالية .ويهدف القانون اىل
تقليص ظاهرة الفقر كجزء من اسرتاتيجية التنمية الوطنية
الشاملة ،وتعفى االعانات التي ترصف وفق احكام هذا
القانون من كافة الرضائب والرسوم .وهي ممولة رسميا
من الدولة.

يهدف قانون الحامية االجتامعية اىل :تحقيق الحياة
الكرمية ألبناء املجتمع واملساهمة يف تعزيز قيم التكافل
االجتامعي ،وضامن وصول مظلة الحامية االجتامعية إىل
جميع الفئات املشمولة بأحكامه .اضافة اىل توفري استقرار
نفيس ومادي لألفراد وأرسهم أو لخلفهم وضامن الدخل
لألفراد وأرسهم يف حاالت العجز واإلعاقة والشيخوخة
والوفاة وفقدان القدرة عىل العمل بشكل يؤمن الحياة
الكرمية.
أقر قانون شبكة الحامية االجتامعية عام  2005ومتت
مبارشته يف بداية عام  2006ليشمل فئات اكرث من افراد
املجتمع املحتاجة للرعاية االجتامعية .حيث بلغ عدد
املشمولني اكرث من مثامنائة وخمسني الف ارسة (رجال
ونساء) .وحاليا يتسلم هذا العدد من االرس االعانة ضمن
اوقات زمنية محددة وان مبلغ االعانة مائة وخمسة االف
دينار للفرد الواحد ويتصاعد حتى اربعامئة وعرشين
الف دينار شهريا لالرسة املكونة من اربعة افراد .والقانون
الجديد يتضمن التحويالت النقدية املرشوطة (تربويا
وصحيا) وساعدت هذه التحويالت يف تنمية رأس املال
البرشي يف السنوات األخرية ،وقد شملت اربعامية وثالثني
الف ارسة يف خمس عرشة محافظة يف العراق .وقد اتسع
برنامج شبكة الحامية االجتامعية القائم عىل التحويالت
النقدية والذي تديره وزارة العمل والشؤون االجتامعية
ليغطي حاليا حوايل مليون عائلة مستندا اىل معياري
الدخل وحجم االرسة والعجز الكيل.
متويل الحامية االجتامعية
يعتمد برنامج الحامية االجتامعية عىل التمويل من ميزانية
الدولة مببلغ قدره نحو مثامناية مليون دوالر .وينفق
العراق ،بشكل عام ،حوايل  10%من إجاميل ناتجه املحيل
عىل برامج شبكات األمان االجتامعي ،يذهب منها حوايل
 7.7%إىل دعم أسعار املواد الغذائية والوقود.
ولكن خزينة الدولة ليست املصدر الوحيد لتمويل صندوق
الحامية االجتامعية الذي ينص عليه القانون ،بل يُرفد ايضا
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مبساهمة املوظفني والرشكات االهلية والعامة اىل جانب
الهبات والتربعات ،اىل جانب مساهمة املوظفني التي تبلغ
الفني وخمسامية دينار عن كل مليون دينار من راتبه،
ومساهمة الرشكة  1%من صايف ارباحها.

هذا ويعاين صندوق الضامن من العديد من املشاكل
ونقاط الضعف .إذ بلغ الراتب التقاعدي بعد عام 2003
ثالثني الف دينار .اال انه اجريت بعض تعديالت عليه بعد
زيادات يف مقدار الراتب اضافة إىل املخصصات الزوجية
واالطفال والتي اضيفت إىل الراتب مؤخرا .وقد طاولت
هذه التعديالت العامل ايذا.

وقد بارشت وزارة العمل والشؤون االجتامعية مبتابعة
ملفات الرشكات والقطاعات الخاص والتعاوين واملختلط
وتكثيف لجان تفتيش العمل وزيادة اعداد الفرق
التفتيشية املشكلة من ثالثة اطراف :اصحاب العمل
ونقابات العامل والجهات الحكومية.

االستثامرية ،فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( ) 0مثانني
لسنة  2013والقرار ( )319لسنة  2012وجاء يف مضامني
القرارين شمول اكرث من  50%من مجموع العاملني يف هذه
الرشكات من العاملة الوطنية مع وجوب شمول جميع
العامل(عراقيني واجانب) باحكام الضامن االجتامعي)7(.

ومؤخرا وافق مجلس الوزراء عىل رفع الحد االدىن الجر
العامل غري املاهر يف القطاع الخاص من مائة وعرشين
الف دينار اىل مائتني وخمسني الف دينار اعتبارا من
 1-7-2013مام اسهم يف زيادة دخل العامل وتعظيم
ايرادات صندوق تقاعد الضامن االجتامعي للعامل ،وان
مجمل النشاطات يف هذا القطاع ادت اىل زيادة تحصيل
االشرتاكات بحيث زادت هذا العام عىل مائة وخمسني
مليار دينار بعد ان كانت اقل من ستة وخمسني مليار
دينار عام  2010مام سيمكن الوزارة من تحسني الرواتب
التقاعدية للعامل والعودة اىل نظام التمويل الذايت .وهذا
االنجاز يعد من اهم ركائز ضامن مستقبل العامل وارسته
والخدمات املقدمة لهم.

كام تعتمد وزارة العمل والشؤون االجتامعية يف متويلها
بشكل اسايس عىل قانون توزيع ارباح الرشكات واملشاريع
الصناعية والرشكات املحدودة املساهمة رقم  101لسنة
 ،1964وهو من املصادر املهمة للتمويل ليك تتمكن
من االيفاء بالتزاماتها ازاء العامل املتقاعدين .إذ كلام
متكنت من تطبيق القانون ستوفر فرصة واسعة امام
تقديم الخدمات وتطوير املوجود منها .اال انها تواجه
مشكلة االعفاءات الكبرية واملتكررة من قبل الحكومة
كام ان النسبة تم تخفيضها عام  1998اىل  10%باالضافة
اىل التهرب الرضيبي وعدم وجود قانون جديد للرضائب
جعل االعتامد عىل هذا املصدر يف متويل الصندوق ضعيف
جدا(.)6

يضاف اىل ذلك مبلغ مثانية ماليني دوالر كمنحة لشبكة
الحامية االجتامعية املقررة من قبل البنك الدويل يف
 2/12/2005كام خصص مبلغ خمسامية مليار دينار اما بالنسبة اىل املادة  27يف القانون الجديد ،فقد الغيت
عراقي يف عام  2006من أجل تنفيذ مرشوع شبكة الحامية الفقرة (ب) واستبدلت بالنص االيت:
االجتامعية .
«يستقطع من العامل املضمون ،نسبة  5%من اجره،
قدرت وزارة العمل والشؤون االجتامعية حاجتها الكرث من لقاء اشرتاكه يف املؤسسة ،وتدخل هذه النسبة بكاملها
ثالثة تريليونات دينار لتأمني مليون ارسة يف شبكة الحامية يف حساب فرع ضامن التقاعد ،ويعفى العامل من دفع
ضمن ميزانية عام .2014
اي اشرتاك عن فروع الضامن االخرى .كام حددت نسبة
اشرتاكات االدارات واصحاب العمل عن عاملهم املضمونني.
وتتكون االبرادات عىل الشكل التايل
وحددت النسب التي ستغطي الخدمات االساسية اىل
أالتخصيصات املالية من املوازنة العامة االتحادية جانب التقاعد».للدولة.
يتحمل الضامن  75%من تكاليف العملية الجراحية اذا
باإلعانات واملنح والهبات وفقا للقانون.ما اجريت يف املستشفيات الخاصة .ان اموال الصندوق
تعتمد عىل الحكومة وارباب العمل باالضافة اىل اشرتاكات
جنصف تركة من ال وارث له.العامل .وتغطي الحكومة وارباب العمل  17%اما العامل
د  1%من أرباح الرشكات الحكومية 5%وهذه االموال غري كافية لتغطية التامني الصحي.
ه 0.0025تستقطع من رواتب موظفي الدولة كام ان الضامن ال يدفع للمرأة العاملة سوى ستة اشهرباجر اجازة اعتيادية اما الستة اشهر االخرى فتبقى بدون
واملكلفني بالخدمة العامة .
اجر يف حالة الوضع واالمومة .وقد صادرت الدولة معظم
وعائدات استثامر أموال الصندوق.ممتلكات الصندوق ومنها مستشفى الكندي والسكك
ز 1%من عائدات السياحةيف الحكومة السابقة .وبعد أن عاىن الصندوق من العجر
قامت وزارة املالية مبنحه قروضا لتسديد املستحقات
هذا وتشمل برامج االعانات لغاية 381345 ،31/12/2012
ودفع التكاليف االخرى.
ارسة مستفيدة (انظر توزع املستفيدين من االرس يف
امللحق االول).
أما يف مجال ملف دائرة التقاعد والضامن االجتامعي
للعامل فقد تم اعادة الدائرة نهاية عام  2012اىل
مشكالت الضامن االجتامعي
بعد كل هذه املراحل الثالثة التي مر بها الضامن االجتامعي تشكيالت الوزارة بعد ان تم ربطها بوزارة املالية ملدة اكرث
يف العراق ،ال زال يطبق قانون الضامن والتقاعد االجتامعي من ثالث سنوات .وذلك لعجز صندوق الضامن عن الوفاء
بالتزاماته للعامل.
رقم ( )39لسنة .1971

وقد تم توفري رواتب تقاعدية ومنح شهرية للعامل املراة والنشاط االقتصادي
ومكافأة نهاية الخدمة حيث وصل املبلغ اىل ما مجموعه
يدل انخفاض نسبة النساء العامالت بعمر  15سنة فاكرث
ستة وخمسني مليار دينار لعام 2013 .
اىل مجموع السكان اىل عدم توفر فرص عمل حقيقية
وتجاوز عدد العامل املضمونني املشمولني باحكام قانون للنساء ،وقلة املشاركة يف قوة العمل وحرمانها من
التقاعد والضامن االجتامعي للعامل املائة وخمسني الف اكتساب االجور املمنوحة عن عملها وباالخص يف القطاع
عامل ضمن اشرتاك اكرث من ثالثة واربعني الف مرشوع الزراعي وقطاع العمل غري املنظم .فقد بلغت نسبة االناث
مضمون بالضامن االجتامعي.
العامالت ( )11.6%ومن هن خارج قوة العمل ()86.7%
وكان معدل البطالة بعمر  15سنة فاكرث لعام 2011
اما مرشوع القانون الجديد للضامن االجتامعي للعامل قد ( )12.6%مقابل ( )7.4%ذكور .اما يف عام  2008فقد
نصت مواده عىل شمول فئات ورشائح جديدة فضال عن كان معدل البطالة ( )15.3%اناث ( )19.6%اما نسبة
ان املرشوع قد اتاح فرصة جديدة ووفر الضامن االجتامعي الذكور فقد بلغت ( )14.2%اما معدل النشاط االقتصادي
االختياري الي فرد او صاحب عمل .اال انه مل يزل ضمن فانه لدى االناث  13%وللذكور  74%اما معدالت بطالة
القوانني غري املصادق عليها لغاية وقتنا الحايل.
االناث يف الريف فانها منخفضة باملقارنة بالحرض ،ففي
أما يف مجال تشغيل العامل يف الرشكات االجنبية عام  2003كان معدل بطالة االناث يف الحرض ()22.3%
املتعاقدة مع الوزارات والجهات الرسمية وكذلك الرشكات مقابل ( )7.6%يف الريف .أما يف العام )22.4%( 2004
مقابل (.)3.1%
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ان الحقيقة التي ال ينبغي اغفالها هنا هي ان املراة
تعمل مبستويات عالية يف الريف لكن عملها غري منظور
بالحسابات املهنية واالنسانية واالقتصادية .اما يف الحرض
فان الصورة ال تختلف كثريا .إذ ال زالت الحياة الحرضية
تتأثر بالثقافة التقليدية .فمن خالل سجل التعليم يف
العراق يتبني ان الفرص كانت يف الغالب متاحة للذكور
اكرث منها لالناث سواء يف معدالت االلتحاق او يف املواظبة
عىل الدوام ،وهذا يندرج بالتايل عىل فرص العمل .كام ان
الحرمان من التعليم يرتفع لدى االناث اىل حوايل ()47%
مقابل ) )28%للذكور.

اضعف صندوق الضامن الن الحكومة حجبت حصتها يف
متويل الصندوق وتحولت اىل التقاعد الذي يشمل املوظفني
الحكوميني فقط ومنهم العامل الذين الذين اصبحوا
موظفني مع انهم ال يتمتعون باالجور التي متكنهم من
تغطية مستلزمات معيشتهم كونهم ال يحملون الشهادات
الجامعية .باالضافة اىل ارتفاع معدالت التضخم وبشكل
كبري جراء الحروب والحصار االقتصادي مام زاد من سوء
االحوال املعيشية لهذه الرشيحة والتي ال تجد من يدافع
عن حقوقها.

واقع الحال يؤكد سري الحكومة العراقية حثيثا يف اتخاذ
مجموعة اجراءات وقرارات مجحفة بحق العمل النقايب
واملهني وشل فاعليته مبا يتعارض مع املادتني  22الفقرة
«ثالثا» و 45الفقرة «اوال» من الدستور اللتان تؤكدان
عىل االستقاللية التامة لعموم املنظامت غري الحكومية
ومنظامت املجتمع املدين والدعم االيجايب من جانب
الحكومة لها .اال ان ما يطبق فعليا هو قرار مجلس الحكم
املرقم ( )3لسنة  ،2004واالمر الديواين  626لسنه ،2004
والتعميم املرقم  3908الصادر عن االمانة العامة ملجلس
الوزراء ،واالمر الديواين رقم  8750لسنة  2005والقايض
بوضع اليد عىل اموال املنظامت والنقابات وتجميد
ارصدتها والذي يعني اساسا تجميد نشاطاتها والتدخالت
املستمرة للجنة الوزارية العليا املنبثقة عن قرار مجلس
الحكم رقم(.)3

اي مذكرة بدون موافقته .كام ان التنظيم النقايب له ممثل
يف مجلس االدارة الضامن االجتامعي وصندوق الضامن
االجتامعي .وهو يساهم يف برامج التدريب املهني كام
انه جزء من الحوار الثاليث مع مستشارين يف مجلس
الوزراء ويحرض االجتامعات مع اعضاء من اللجنة الوطنية
للتشغيل ووزير العمل والشؤون االجتامعية ووزارة واتحاد
الصناعات (املرتبط مبارشة مبجلس الوزراء).
ساهم االتحاد يف تقديم دراسات حول شمول القطاع غري
املنظم الذي يضم مليوين عامل ،ومن اسباب اتساعه سهولة
االلتحاق والخروج من العمل والتهرب من الرضيبي.

وبعد ذلك الغت حكومة االئتالف املؤقت التمثيل النقايب
ان دخل املراة املتدين وامناط االستخدام غري املنتظم يف املجالس االدراية .كام الغى «برمير» متثيل االتحاد يف
يقوضان من قدرة املراة عىل املساهمة واالستفادة من مجالس ادراة الرشكات واملؤسسات.
لوائح الضامن االجتامعي .ومعدالت املراة يف معظم فئات
العاملة االكرث هشاشة كام بني العاطلني عن العمل مرتفعة كذلك جمدت الحكومة بعد العام  2003كل اموال االتحاد
جدا .ان نوع العمل والضامن اثر يف دخل املراة وتقدمها العام لنقابات العامل وملدة ست سنوات ،ومل تتمكن
الشخيص ورفاه االرسة .لذا يجب ادراج اعتبارات النوع القوى النقابية من مامرسة عملها بالشكل الذي ينسجم
مع متطلبات املرحلة واستجابة للوضع السئ للعامل
االجتامعي يف السياسات العليا.
يف العراق .وبعد ان تدخلت الحكومة يف تشكيل لجان
املشاكل واملعوقات  :النقابات تحت الحصار
حكومية للتهيئة لالنتخابات ولجان التنسيق ضامنا لصعود
قوى متثل االحزاب يف السلطة اكرث مام متثل العامل ،مام
تعد الحريات النقابية وحق التنظيم حقا انسانيا محفوظا أحدث رشخا كبريا يف صفوف النقابيني ودفع ذلك اىل
يف وثائق االمم املتحدة واالعالن العاملي لحقوق االنسان .تشكيل اتحادين لنقابات العامل.
ويف الوقت الذي أكد فيه الدستور العراقي والترشيعات
عىل حرية العمل النقايب ،تتعرض املنظامت غري الحكومية كان يفرتض ان تشمل الدولة القطاع غري املنظم بالضامن
التي متثل رشائح كبرية من ابناء املجتمع للعديد من وهو قطاع كبري وواسع يف العراق .واقرتحت النقابة ان
املشاكل والعقبات التي تحد من فاعليتها يف املشاركة تغطي الدولة حصة الضامن اال ان ذلك مل يحدث وال زال
واملنارصة واملدافعة عن حقوق رشائح واسعة من املجتمع .هذا القطاع غري مشمول وهو يضم اكرث من مليوين عامل.
وقد عانت كثريا من سياسات مجلس الحكم والحكومات
ورفض التنظيم النقايب العاميل يف قطاع النفط ويف قطاع
املتعاقبة.
الكهرباء التوجيه الوزاري املرقم  12774يف 18/7/2007
قام النظام السابق لعام  2003بتحويل كل العامل يف الذي منعت الدائرة االدارية والقانونية يف وزارة النفط
مؤسسات الدولة اىل موظفني مبوجب قانون الزال ساري مبوجبه مشاركة اي عضو من اية نقابة واتحاد نقايب
املفعول بالرغم من مطالبة بعض االحزاب ونقابات العامل ومركز نقايب يف اية لجنة من اللجان املشكلة يف مؤسسات
بإلغائه .هذا القرار اضعف من قوة اتحاد نقابات العامل ورشكات الوزارة ،كون هذه النقابات ال تتمتع باية صفة
الذي اصبح ميثل فقط العامل يف القطاع الخاص .كام انه قانونية للعمل داخل القطاع الحكومي(.)5

عىل الرغم من الصعوبات التي ذكرت سابقا ،اال ان االتحاد أوال  :قانون دعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل
لعب دورا يف صياغة قانون العمل والضامن االجتامعي
والتنظيم النقايب قانون رقم 71لسنة  .1978وهو مساهم من اإلجراءات التي ميكن أن تنعش أوضاع الضامن
فعال يف الحوار االجتامعي ملالءمة القانون مع املعايري االجتامعي ،القانون الجديد لدعم املشاريع الصغرية،
العربية والدولية .وبضغط من العامل ومنظمة العمل والذي اعدت مسودته وزارة العمل والشؤون االجتامعية
الدولية سوف يصدر قانون ملحق من قبل الحكومة وصادق عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ  19يناير عام
(مقابلة مع رئيس االتحاد العام لنقابات العامل االستاذ  .2012والذي تم مبوجبه تاسيس صندوق براسامل قدره
عيل رحيم الساعدي) ،اال انه مل يتمكن من الغاء القرار مائة وخمسون مليار دينار عراقي ويهدف القانون اىل
 150لعام  1987والذي قىض بتحويل العامل اىل موظفني .توفري فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة وخصوصا
كام يعد االتحاد العام لنقابات العامل رشيك مع وزارة يف املناطق االكرث فقرا.
العمل يف جانب التفتيش وتطبيق القانون وال يتم قبول
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وساهم االتحاد من خالل عضويته يف لجنة تحديد االجور
برفع الحد االدىن لالجر اىل مائتي الف دينار وتعقد
اجتامعات دورية لتعديل اجور العامل (مجلس صندوق
وبشكل عام هناك العديد من املشاكل التي تواجه منظومة الضامن) ولكن البحث جمد اىل حني صدور قانون ضامن
الحامية االجتامعية يف العراق منها ما يتعلق بالترشيعات موحد للتامينات االجتامعية.
والقوانني وعدم استقاللية التنظيامت النقابية ،باالضافة ان دولة الرفاه التي يتم الحديث عنها هي واقعية
اىل ضعف الكوادر االدارية من حيث العدد والنوع اذ بالنسبة للعراق نظرا لتوفر ثروات طبيعية تشمل النفط
تعاين وزارة العمل والشؤون الالجتامعية من قلة الباحثني والغاز .ولكن البالد لن تتقدم ما مل تتوفر الصيغة املناسبة
االجتامعيني وعدم توفر الحوافز املادية الكافية لهم مام للرفاه االجتامعي ،بعد ان يتم االتفاق عىل اللية لتوزيع
يؤثر يف عملية االستهداف الحقيقي لالفراد املستحقني.
الرثوةكرشط اسايس)9(.

النقابات تقاوم

		
آليات مساعدة للتخفيف من األزمة

ان اسرتاتيجية الوزارة النجاح الربنامج يتعلق بتنفيذ برامج ثالثا  :البطاقة التموينية
التاهيل املهني ملهارات املقرتضني وتؤهلهم لالستثامر
الناجح وتسعى اىل شمولهم مبزايا الضامن االجتامعي التي بدأ العمل بها عام  1996مبوجب اتفاقية النفط مقابل
الغذاء التي ابرمت ما بني العراق واالمم املتحدة ،وهي
يضمنها قانون رقم  30لسنة .2000
احدى صفحات الحامية االجتامعية يف العراق حيث انها
برنامج القروض الصغرية مرتبط مبرشوع شبكة الحامية واجهت نسبيا تحديات االمن الغذايئ للفئات االجتامعية
االجتامعية .فالعالقة بينهام قامئة عىل اساس وحدة الهدف الفقرية .اال ان مفرداتها تفتقر اىل العنارص االساسية التي
وهو الحد من الفقر ومتكني الفئات االجتامعية املحرومة يفرتض ان تكون اكرث معيارية وان البطاقة التموينية هي
وذات االحتياجات الخاصة من مواجهة حاالت العوز نتاج ظروف استثنائية مر بها العراق وقد اثرت سلبا عىل
والفاقة ،وهي تعد من اليات الحامية االجتامعية.
قطاعات االقتصاد الوطني ومنها القطاع الزراعي الذي
تراجعت معدالت انتاجيته بسبب االعتامد عىل االسترياد
القروض املدرة للدخل شملت فئات العاطلني عن العمل وما زالت هذه الشبكة تخضع للمامحكات السياسية بني
من الخريجني ،وهي موزعة توزيعا جغرافيا لتشمل كل رافض ومؤيد لها.
محافظات العراق(.)5
تتضمن البطاقة خمس مواد توزع ضمن البطاقة التموينية
ثانيا  :اسرتاتيجية التخفيف من الفقر
وهي :السكر والطحني والزيت وحليب االطفال والرز،
من املتوقع أن تسهم اسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف وهناك برنامج تتبناه وزارة املالية يقيض باالنسحاب
امتصاص األزمة االجتامعية .ففي ضوء اتفاقية التعاون التدريجي من نظام البطاقة التموينية وتحويلها نحو
املشرتك بني وزارة التخطيط والبنك الدويل حول مرشوع الرعاية االجتامعية.

سياسات التخفيف من الفقر وضعت اسرتاتيجية « 2010-البطاقة التموينية
 »2014للتخفيف من الفقر .وشكلت لجنة عليا لذلك .وكان
2011مليار
الهدف هو تخفيف الفقر من  30%اىل  .16%وتتضمن  2010مليار
دينار
دينار
جملة من االهداف االسرتاتيجية :توفري دخل اعىل من
العمل للفقراء -تحسني املستوى الصحي– نرش وتحسني 4000 3,500,000,000
تعلم الفقراء– ضامن بيئة سكن افضل للفقراء -وحامية
اجتامعية فاعلة – وتفاوت اقل بني النساء والرجال.
رابعا  :مؤسسة الشهداء
ان تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لتخفيف الفقر لعام ،2012
السيام يف املحافظات االكرث فقرا يشمل فئات االرامل
واملطلقات واملعيالت الرسهن واملعاقني الفقراء القادرين
عىل العمل واالرس غري املستقرة يف اماكن الطمر الصحي
واملطلق رساحهم من السجون واملهجرين العائدون اىل
مناطق سكنهم والعاطلني عن العمل من الفقراء واملتسولني
املشمولني بربامج القروض امليرسة .ويبلغ املبلغ اللمخصص
 84مليار دينار عراقي( .امللحق رقم )2

2012مليار
دينار

2013مليار
دينار

4000

4000

تأسست مبوجب القانون رقم ( )3لسنة  2006ملواجهة
تداعيات السياسات الجائرة للنظام السابق والتي ادت
اىل سقوط االلف الشهداء العراقيني .فصدور هذا القانون
كان وفاءا لجزء مام قدموه للعراق وتم مبوجبه تخصيص
راتب تقاعدي مناسب للشهداء وهم الزوج او الزوجة او
االبناء اىل حني اكاملهم سن  ،18اذا مل يكونوا مستمرين
عىل الدراسة والبنات لحني الزواج او التعيني واالوالد
املعاقني برصف النظر عن عمرهم ومرحلتهم الدراسية

200

والوالدين ومن كان يعيلهم الشهيد .ويحق لذويه الجمع
بني استحقاقه من الراتب التقاعدي وينب راتب الوظيفة
التي يعمل بها .كام امن القانون السكن الالئق لذوي
الشهداء بتخصيص قطعة ارض سكنية ومنحة مالية القامة
 6 6االهتامم بالنواحي الصحية وتفعيل التامنيدار سكنية.
الصحي لعموم العاملني يف كافة القطاعات
امللحق رقم( )3يتضمن جداول توضيحية لتوزيع املنح
(ان نظام الضامن االجتامعي يف العراق ال يقدم
واملساعدات عىل االرس املستفيدة
الرعاية الصحية االساسية ،اذ يعاين معظم العاملني
واملتقاعدين من عدم تفعيل التامني الصحي،
\النتائج والتوصيات
ومام يزيد من املعاناة ،هو ارتفاع تكاليف العالج
الخاص والعمليات الجراحية وقلة االمكانات
1 1العمل عىل تفعيل دور منظامت املجتمع املدينالفنية والصحية يف املستشفيات العامة باالضافة
لدعم لشبكات االمان االجتامعي من خالل القوانني
اىل ضعف شمول املحتاجني اىل العالج خارج البلد
والترشيعات .وان تشارك بشكل متكامل مع
والذين ميثلون رشائح مختلفة من املجتمع ،مبا يف
الدولة يف مواجه حاالت الفقر والحرمان وتشخيص
ذبك املصابني بامراض وحاالت يصعب عالجها يف
الحاالت التي ال ميكن الوصول اليها من قبل
العراق).
املوظفني الحكوميني ،واعتامد مبدأ الشفافية من
الربامج املوجه نحو معالجة العوامل املسببة
النخفاض التحاق البنات يف املدارس االبتدائية
واملتوسطة والثانوية

2-

3-

45-

قبل املجالس البلدية والدوائر املعنية يف االعالن 7 7-اعادة هيكلة ديون العراق الخارجية او الغائها،
عن املشاريع والخطط ومن املمكن ان تشارك
(إذ من املعروف ان هناك تاثري كبري للسياسات
املنظامت يف التوعية والتثقيف والتدريب وخاصة
التي يويص بها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
للنساء من اجل اكتساب مهارات معينة.
بسبب االعتامد عىل االقرتاض الخارجي لسد العجز
يف املوازنة ،ومن هذه التوصيات تقليص دور
2تعزيز قيمة العمل واالنتاج وتنمية قدرات الفقراء
القطاع العام .ونتيجة لضعف القطاع الخاص وعدم
من اجل تطوير وتحسني حالتهم االقتصادية
قدرته عىل استيعاب العاطلني عن العمل ،فان ذلك
واالجتامعية ،وهو ما سيساعد عىل رفع مستوى
كان سببا يف زيادة معدالت البطالة .ترافق ذلك
متويل صناديق الضامن االجتامعي.
مع اعرتاض املؤسسات الدولية عىل زيادة رواتب
املتقاعدين من اجل تخفيض العجز لتمكني الدولة
3العمل عىل ضامن حد ادىن للتعليم من خالل
من تسديد مستحقات الديون الخارجية).
تفعيل قانون التعليم االلزامي والقوانني االخرى
ذات العالقة ،وموامئة املناهج التعليمية مع
احتياجات سوق العمل السيام يف مجال التعليم 8 8-تعزيز الدور االيجايب لنقابات العامل من خالل
الحوار االجتامعي مبا يف ذلك تطوير سياسات
املهني والتقني
الحامية االجتامعية ورفع الحد االدىن لالجور
وشمول القطاع غري املنظم والعاملني بالقطاع
4العمل عىل تحسني اداء اسواق العمل املحلية
الزراعي
5اعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للنساء
الفقريات لزيادة فرص العمل املتاحة لهن وتوسيع 9 9-الغاء كافة اشكال التمييز ضد املرأة وفق االنتفاقيات
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الدولية لحقوق االنسان ،إذ الزالت املراة تعاين
من عدم تكافئ الفرص يف العمل والتعليم ومن
عدم حصولها عىل االجر املناسب بسبب سيطرة
العادات والتقاليد والقيم العشائرية وترسخها
وتفوقها عىل قوة القانون باالضافة اىل سيادة ثقافة 1 13-تطوير برامج القروض الصغرية لتعزيز املؤسسات
الضغرية واملتوسط املدرة للدخل والتي تعد وسيلة
التمييز ضد املراة وهذا ما يؤكده ارتفاع معدالت
لتوفري فرص العمل واستمرارية االنتاج ،مام مينح
البطالة واالمية بني صفوف النساء اكرث من الرجال
افراد املجتمع فرصا افضل لكسب الدخل.
 1 10تنمية وتطوير دور املجتمع املدين كرشيك قويوفاعل يف رسم وتنفيذ سياسات الحامية االجتامعية1 14- .تطوير اسرتاتيجيات السياسات التدريب والتشغيل
واتساقها وتكاملها مع اسرتتيجيات التنمية الشاملة،
ان دور منظامت املجتمع املدين والنقابات املهنية
مبا يشمل املعاقني لدعم وزيادة االنتاج املحيل .ان
الزال ضعيفا ودون املستوى املطلوب سواء
العمل الالئق يسهم يف تحقيق الكفاءة االقتصادية
عىل مستوى رسم السياسات او الرقابة والرصد
من خالل تاثريه ايجايب عىل االنتاجية وعىل النمو
واملشاركة يف تنفيذ الربامج وعىل صعيد املدافعة
االقتصادي التضميني املستدام.
واملنارصة ومن اسباب ذلك عدم وجود ترشيعات
تنظم العالقة بني املنظامت واملؤسسات الحكومية 1 15-توفري فرص للعمل الالئق مبا يضمن الحقوق
ضمن اطار قانوين .تقرتب الترشيعات الوطنية من
االساسية واملرشوعة للعامل واالجراء واملستخدمني.
املعاهدات الدولية واالتفاقيات اال ان املشكلة
فان التقدم االجتامعي يقاس مبدى التمتع بالحقوق
االساسية ال تكمن يف القوانني والترشيعات فحسب
والحريات وباالمن والحامية االجتامعية.
ال بل يف تطبيقها.
1 16مثة حاجة ماسة لتحسني كفاءة آلية توجيه 1 11تعزيز مصادر التمويل التي تقوم عىل اساساملساعدات يف نظام التحويالت النقدية .إذ ان
التوزيع العادل للرثوات لتحقيق العدالةاالجتامعية،
التحويالت النقدية الحالية تفتقر إىل الفاعلية من
إذ الزال متويل شبكات االمان االجتامعي يعتمد
حيث مدى وصولها إىل السكان الذين يعيشون
عىل املوازنة العامة للدولة بشكل اسايس .اما
تحت خط الفقر والذين يشكلون  22%من عموم
بالنسبة للرضائب فانها تشكل نسبة ضئيلة جدا.
السكان يف العراق وفق احصاءات عام (،)2007
ومل يصادق الربملان العراقي عىل قانون للرضائب
ويرتكز معظمهم يف املناطق الريفية .هذا وال
جديد والذي يفرتض ان ياخذ بنظر االعتبار التوزيع
تغطي التحويالت النقدية سوى  % 6من الفقراء.
العادل للرثوات والوارد.
وقد أسفر استخدام أسلوب الفئات االجتامعية
العامة بدال من آليات التوجيه واالستهداف األكرث
 1 12اجراء اصالح هيكيل يف االقتصاد الكيل العراقي منفاعلية (مثل اختبار قياس مستوى الدخل الفعيل
خالل تطوير القدرات االنتاجية وتطوير مساهمة
أو االستهداف عىل أساس جغرايف) يف تحديد مدى
القطاعات االقتصادية يف الناتج املحيل االجاميل،
استحقاق الدعم ،عن عدم استفادة غالبية الفقراء
والتقليل من االعتامد عىل العوائد النفطية.
من منظومة شبكة األمان غري القامئة عىل الدعم.
فانخفاض االنتاجية يف مجمل القطاعات االقتصادية
العامل ان تطوير نظام للضامن االجتامعي يساهم
يف توفري العناية الصحية والتعويضات يف حاالت
املرض والبطالة والكرب.
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1ينبغي ان يشمل االستهداف ارباب االرس الفقرية خامتة
وافرادها او شمول فردي الشخاص اصبحوا بحاجة
اىل رعاية ضمن ارسهم ذات الدخل املحدود وذوي وبناء عىل ذلك نجد ان هناك عالقة قوية بني الحقوق
والتنمية االقتصادية ،فاذا ما توفرت منظومة حامية
االحتياجات الخاصة.
اجتامعية مناسبة فانها تؤدي اىل رفع املستوى املعييش
1توحيد قنوات االنفاق وايجاد اسرتاتيجية موحدة للمواطنني وبالتايل مستوى التنمية البرشية عموما السيام
واالهتامم بالسياسات االجتامعية واجهزتها الصحة والتعليم وتنمية قدرات االفراد عىل العمل
التنفيذية وكذلك االهتامم بالعمل والضامن واملشاركة الفاعلة يف تحقيق معدالت منو عالية .اال ان
االجتامعي للعامل وشمول الفئات غري املنظمة  .ذلك يجب ان يرتبط بجملة من السياسات املرافقة بحيث
تقلل من العبء املايل الكبري الذي تتحمله الدولة والذي
1توفري حامية العمل من خالل متكني الجميع من سيكون عىل حساب االنفاق االستثامري ما يؤثر بدوره
العمل املنتج واملأمون ومواجهة فقدان الوظيفة يف االجل الطويل عىل مستوى االداء االقتصاد بشكل عام
واالعاقة واملرض واالمومة والشيخوخة ،مبا يف ذلك وعىل رفاهية االفراد.
شمول العاملني يف القطاع غري النظامي .حيث يقع
متييز بني النساء والرجال بسبب اختالف ميزات ينبغي االلتفات اىل ان التحويالت التي ال تدخل باالنتاج
عملهم فدخل املرأة املتدين وامناط االستخدام وال تدر دخال ،وعليه ال ميكن االعتامد عىل ميزانية الدولة
غري املنتظم يقوضان من قدرتها عىل املساهمة يف تغطيتها بل التفكري يف تنويع مصادر التمويل ومنها
واالستفادة من لوائح الضامن االجتامعي التي الرضائب التصاعدية عىل الدخل وغريها من التدابري االيلة
يشرتك العامل يف تنظيمة.
اىل توزيع الرثوات الوطنية بني املواطنني ،كام يجب رسم
سياسات مرافقة تقلل من الفئات املشمولة من خالل
2تضمني نشاطات الرشكات واملوسسات الراساملية تحويلهم اىل سوق العمل بشكل منظم وفق اسس علمية.
وخططها عىل نشاطات اجتامعية تساهم يف خلق
فرص عمل للشباب الستيعاب البطال.
املصادر :

2 21تعزيز الحوكمة يف املؤسسات املعنية يف الحاميةاالجتامعية ومكافحة الفساد فيها.
2 22العودة اىل مفهوم السياسة االجتامعية الشاملةوتعزيز مفهوم العدالة االجتامعية والسعي اىل
تحقيق تنمية مستدامة تاخذ بنظر االعتبار البعد
االقتصادي واالجتامعي والبيئي وترابطها فيام بينها.
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2الناطق االعالمي باسم وزارة الرتبية العراقية
(وليد حسني ) لقناة السومرية نيوز لعام 2013
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 3كاظم حسني عالوي  :الضامن االجتامعي يف
العراق ،مجلة العمل واملجتمع ،العدد()2السنة
االوىل 2004

4-

4كوثر ابراهيم العبيدي ،شبكات االمان االجتامعي
ودورها يف تخفيف الفقر يف العراق مجلة العمل

2 23السعي اىل تضمني العمل الزراعي يف انظمة الحاميةاالجتامعية.

يتطلب البحث يف االسباب ومنها انخفاض انتاجية
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1كامل البرصي ،مرض سباهي ،مؤرشات االقتصاد
العراقي ( ،)2005-2012اربيل  :املعهد العراقي
لالصالح االقتصادي, )2012( ،ص .12
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واملجتمع  ،العدد( )17لعام  ،2013ص.68-76
5-

5ابتهال عباس –ارباح الرشكات يف دائرة العمل
والشؤون االجتامعية –مجلة العمل واملجتمع –
العدد 2004- 3

6-

 6نصار الربيعي ،وزير العمل والشؤون االجتامعية
لندوة العلمية ملفوضية حقوق االنسان بتاريخ
9-12-2013,املوقع الرسمي لوزارة العمل
ولشؤون االجتامعية.

7-

7الخبري االقتصادي باسم جميل انطوان مقال يف
جريدة الصباح

8-

8الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط االسبق

9-

9الوضع االجتامعي يف خطة التنمية الوطنية
 2010-2014نص الفصل التاسع ،مجلة العمل
واملجتمع ،العدد  13-14لعام 2012=2011

15-

1بيانات التنمية البرشية لربنامج االمم املتحدة
االمنايئ ( )HDIوتصنيف مؤرش معهد بروكينغز
االمرييك ،وصندوق السالم العاملي ومجلة السياسة
الخارجية االمريكية Susan e.rice and Stewart
Patrick, index of state weakess in the developing world, foreign policy at brooking,p11.
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1املقابالت الشخصية

ملحق 1
املستفيدين من برامج الحامية عىل مستوى العراق (بغداد واملحافظات) لغاية 31/12/2012
العدد االجاميل حوايل  381.345ارسة مستفيدة يتوزعون عىل الشكل التايل:
1665

يتيم قارص

1821

طالب متزوج

56387

عاجر عن العمل بسبب الشيخوخة

126031

عاجز عن العمل بسبب املرض

11402

كفيف

29170

مشلول

154869

عاطل عن العمل

اعداد االرس الفقرية واملستفيدة من راتب الرعاية االجتامعية لسنوات مختارة

10-

1رعاية الطفولة ومكافحة عمل الطفال يف العراق.
املركز الوطني للبحوث والدراسات .بغداد
الوزيرية  ،2008ص.43-51

11-

1وزارة لعمل والشؤون االجتامعية ،احصاءات
الرعاية االجتامعية يف العراق لسنة .2011

12-

1وزارة التخطيط والتعاون االمنايئ ،احصاءات
املؤرشات االجتامعية.

13-

 1العمل الالئق والتنمية املستدامة ،ملحق
مجلة العمل واملجتمع ،وزارة العمل والشؤون
االجتامعية ،املركز الوطني للبحوث والدراسات
.2008

14-

1التقرير السنوي ملنظمة الشفافية الدولية ملدركات
الفساد يف عام . 2012

السنة
1980
1984
1990
1991
1995
1996
1998
2000
2001

204

العدد
147
44741
71775
70230
70641
61468
5521
44961
57714

205

مجموع املبالغ املرصوفة (مليون دينار )
0.6
18
35
586
1,861
1,606
1,524
2,452
13,232

تم توزيع هذه االعانات حسب الجدول االيت

ملحق رقم 2
يوضح الجدول التايل جزء من الربامج التي نفذتها الوزارة يف مجال الحامية االجتامعية.
اسم الربنامج

الجهة املنفذة

الية االستهداف

شبكة الحامية
االجتامعية

دائرة شبكة الحامية
االجتامعية

ارس +افراد

دائرة رعاية املرأة

ارس  +افراد

400000

دائرة العمل
والتدريب املهني

افراد

733237

5مليون  10-مليون

سيارة اجرة

افراد

5000

19958000

84750000000

اسرتاتيجية التخفيف
من الفقر

افراد

10500

 8مليون

840000000000

شبكة الحامية
االجتامعية
القروض املدرة
للدخل

صندوق دعم
املشاريع الصغرية

وزارة العمل
والشؤون االجتامعية

املستفيدين

مقدار االعانة

موازنة الربنامج

426454

 50الف120-الف

 505مليار

 100الف  175-الف

 445مليار
394279330800

افراد

------

---

 150مليار

املصدر  :وزارة العمل والشؤون االجتامعية /دائرة شبكة الحامية االجتامعية
ملحق رقم 3

السنة

يتيم
قارص

طالب
متزوج

2011

2146

1898

65636

2012

1665

1821

56387

السنة

عدد االرس

املبالغ املرصوفة

2009

754224

142522760

2010

367401

106986,1

2011

395131

461183,3

2012

381345

474,066

عجز
عجز
شيخوخة مرض

2013

138424608000

17708644

13%

شبكة الحامية
االجتامعية مليار
/دينار

نفقات دعم
الرشائح
االجتامعية

املوازنة العامة
مليار دينار

الخدمات
االجتامعية مليار
دينار

106.986,1

61735312500

الرقم
القيايس
السعار
املستهلك
125.1

2011

80934790500

12359227471

137

2012

102326898000

137

14124540

15544085421

2013

119296663096

158

1117769.000

17708644.500

142.7

2014

139640628585

-

1168--

25965596900

-

معدل
نسبة الفقر
البطالة
%
%
27

132.1

20

140.1

18.9

13

3.77

18

16

3.79

30

18

-

ارس
النزالء

املنافع االجتامعية اىل اجاميل النفقات التشغيلية
اخرى

461183,3 395131

474،066 381345

كفيف

مشلول

16241 103221

11906

23605

13 170157

12813

11401 126031

29170

29170

1 154869

-

السنة

2010

2011

2012

2013

النسبة %

4.77

1.64

3.77

3.79

السنة

مبالغ اعانة الرجال مليار  /دينار

2012
2013

505
613

207

4.77

16

تحليل النفقات التشغيلية

املبلغ
املجموع
املرصوف

17

املنافع
االجتامعية
%

1.64

املوازنة العامة والخدمات الجتامعية  :قانون املوازنة االتحادية

عاطل

206

2010

2012

102326898000

15544085

15%

املصدر  :معدل البطالة والفقر املجموعة االحصائية

جداول توضيحية لتوزيع املنح واملساعدات عىل االرس املستفيدة

عجز
عوق

السنة

السنة

ميزانية العامة مليار دينار

الخدمات االجتامعية

االهمية النسبية

مخصصات اسرتاتيجية الفقر
مليار  /دينار
495
476

عدد وحدات الرعاية االجتامعية وعدد املستفيدين املوجودين والداخلني واملغادرين وعدد العاملني وعدد االرس
املشموله براتب شبكة الرعاية االجتامعية للمده ( ) 2006-2012
السنة

وحدات الرعاية
االجتامعية

العاملني
املستفيدين
املوجودين

الداخلني

املغادرين

عدد االرس املشمولة
براتب الرعاية
االجتامعية

2006

87

4226

1127

885

1838

982595

2007

87

4281

1373

724

1900

772216

2008

90

3935

1180

551

1925

691707

2009

90

4086

1180

551

2038

754224

2010

89

2481

1748

702

2219

367401

معدل التغري
20082009%

1.1-

4.8

48.1

8.9

2011

91

4462

2308

795

2540

395131

2.2

4.2

32.5

13.2

14.5

24.5

2012

93

4661

1158

819

2802

381345

معدل التغري
20082012%

3.3

32.5

4.4

45.6

املصدر  :الجهاز املركزي لإلحصاء ،احصائية 2012
عدد االرس املشمولة براتب شبكة الحامية االجتامعية واملبالغ املرصوفة .
السنة
2010
2011
2012

عدد االرس
367401
395131
381345

املبلغ املرصوف (مليون دينار)
106986.1
461183.3
474.066

املصدر  :الجهاز املركزي لإلحصاء ،احصائية 2012
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مركز دراسات حقوق االنسان
والديمقراطية

51.3-

معدل التغري
20102011%

48.6

اعداد :الحبيب بلكوش

44.9-

المغرب

ال يشمل نظام الضامن االجتامعي سوى ثلث السكان النشيطني البالغ
عددهم حواىل  12مليوناً ،ما يجعل معظم العاملني يف القطاع غري املهيكل
مقصيني عن أي رعاية اجتامعية
وللمغرب هيئات متثيلية أخرى منها مجلس املفاوضة
المغر�
الحماية االجتماعية ف ي� الدستور
بي
تعترب الوثيقة الدستورية التي صادق عليها الشعب املغريب الجامعية ،ومجلس طب الشغل والوقاية من األخطار
يف يوليو/متوز  2011طفرة نوعية يف تاريخ دساتري املغرب ،املهنية ،واملجلس األعىل واملجالس الجهوية إلنعاش
حيث خصص العديد من فصولها لتكريس الكثري من التشغيل واملجلس األعىل للتعاضد.
الحقوق ،مبا فيها الحقوق االقتصادية واالجتامعية التي وقد جاء تكريس الحقوق املشار إليها ،وبهذه القوة ،يف
الدستور املغريب استجابة لقوة مطلب العدالة االجتامعية
يجب عىل الدولة أن توفرها للمواطن.
يف هذا السياق ،يؤكد الفصل  31من الدستور نفسه ،عىل الذي كان من الشعارات التي تصدرت الحراك الشعبي
أن الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية ،تعمل الذي عرفه املغرب يف إطار ما اصطلح عىل تسميته بالربيع
عىل «تعبئة كل الوسائل املتاحة ،لتيسري أسباب استفادة العريب.
املواطنات واملواطنني ،عىل قدم املساواة ،من الحق يف
العالج والعناية الصحية؛ والحامية االجتامعية والتغطية
الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة
(.)...

والواقع ،أن هذا املطلب كان من بني االنشغاالت واملطالب
الرئيسية ملختلف األحزاب الدميقراطية والنقابات ذات
التمثيلية ومنظامت املجتمع املدين ،والذي رام مواجهة
السياسات العمومية االقتصادية واالجتامعية يف املغرب
خالل أكرث من نصف قرن من االستقالل ،التي مل تؤ ِّد إال
إىل توسيع الهوة بني الفئات االجتامعية وبني املجاالت
الجغرافية.

ومن هذا املنطلق ،أحدث الدستور هيئة للمناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز املرتكزة عىل الجنس .كام
تم إحداث املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي
كإطار للتشاور واقرتاح املبادرات والسياسات العمومية
املوجهة إىل الشباب.

وبالعودة إىل تاريخ السياسات العمومية يف املغرب ،نالحظ
غياب سياسة اجتامعية ،كام تم تحديدها خالل نقاشات
الوكاالت األممية الخاصة بالتنمية االجتامعية ،باعتبارها
آلية لبناء مجتمعات تسودها العدالة واالستقرار ،وتتوفر
لها مقومات االستدامة .وتكمن الغاية منها يف تخفيف حدة
الفقر واإلقصاء االجتامعي وإخامد بؤر التوتر االجتامعي،
وتحسني الرفاه العام لجميع املواطنني عىل اختالف فئاتهم.

وعىل املستوى املؤسسايت ،أحدث الدستور مؤسسات
وآليات لتدبري وإعامل هذه الحقوق ،تتمثل يف وضع
هيئات للتشاور قصد إرشاك مختلف الفاعلني االجتامعيني
يف إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها .إطاللة عىل السياسة االجتامعية يف املغرب

يتوفر املغرب عىل آليات ثالثية الرتكيب ،أنشئت مبوجب
نصوص ترشيعية أو تنظيمية أخرى ،ومنها املجلس
االقتصادي واالجتامعي والبيئي الذي يتوفر عىل متثيلية
واسعة تضم الخرباء وممثيل املنظامت املهنية للمشغلني
واملنظامت النقابية واملجتمع املدين وبعض املؤسسات
العمومية.

فبعد حصول املغرب عىل االستقالل ،رشع يف بناء وإعداد
البنية التحتية من موانئ وسدود وطرق ،معتمدا ً باألساس
عىل القروض من الهيئات املانحة (كصندوق النقد الدويل،
والبنك الدويل ،)...،وكانت الجهود منصبة بشكل خاص
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عىل الجانب االقتصادي ،عمالً بتوجيهات هذه الجهات التدابري االجتامعية األخرى ،منها برنامج األولويات
املانحة ،من دون االلتفات إىل الجوانب األخرى املهمة يف االجتامعية بتنسيق مع البنك الدويل الذي شمل بعض
التنمية مثل الجانب االجتامعي والثقايف.
الجهات من البالد ،وركز عىل برامج دعم الرتبية األساسية،
وقد أخذت التدخالت االجتامعية للمملكة بعد االستقالل ،وبرنامج اإلنعاش الوطني ،ودعم برامج الصحة األساسية.
طابعاً يتسم بعدم الفعالية االقتصادية ،وانعدام العدالة ومع بداية األلفية الثالثة ،ظهرت يف املغرب مقاربة جديدة
االجتامعية عىل الرغم من املبادرات الكثرية التي متثلت للمسألة االجتامعية ،جاءت يف خضم انتقال الحكم إىل
يف ترسانة مهمة من املؤسسات ،يتسم شكل تدخالتها امللك الجديد محمد السادس ،حيث تشكل إجامع دويل
بالقصور ،وغياب التنسيق ،ومحدودية األفق ،زد عىل عىل رضورة االلتفات إىل ظاهرة الفقر املنترش عىل نطاق
ذلك طابعها الظريف (اإلنعاش الوطني) ،ومقاربتها التقنية واسع .وكان من نتيجة ذلك ،عقد مؤمتر كوبنهاغن سنة
والكمية (الحد من الفقر عن طريق املعونات املادية).
 ،1995ثم مؤمتر األمم املتحدة لأللفية ،متخض عنه التزام
ويندرج ضمن هذه الرتسانة صندوق املقاصة الذي الدول الـ 147املشاركة بأهداف األلفية للتنمية يف أفق
تأسس سنة  1956بهدف دعم القدرة الرشائية للمواطنني ،تحقيقها سنة .2015

ومؤسسة التعاون الوطني التي تأسست سنة ،1957
وبرنامج اإلنعاش الوطني للتشغيل املؤقت للفئات ذات
املهارات املحددة يف ظروف األزمات املناخية منذ سنة
 ،1961وابتداء من  1961وبدعم من الربنامج الغذايئ
األممي تم إحداث املطاعم املدرسية ،بداية باملناطق
الشاملية ،لتتعمم التجربة يف باقي املناطق املغربية فيام وباملوازاة مع عمل هذه املؤسسة ،استحدثت «مؤسسة
بعد.
محمد الخامس للتضامن» التي ترصف مواردها يف برامج
ويف هذا السياق يأيت إحداث عدد من املؤسسات التي مختلفة لدعم من هم يف أوضاع صعبة ،والتدخل اإلنساين
أوكلت لها املهام املتعلقة بالحامية االجتامعية حيث تم يف الكوارث الطبيعية ،ودعم الجمعيات ،واملساهمة يف
تأسيس نظام الضامن االجتامعي منذ سنة  1959عىل التنمية املستدامة عن طريق بناء وتجهيز املؤسسات
سبيل املثال.
االجتامعية ،والبنيات التحتية.
وكان عىل املغرب رفع هذا الرهان ،والعمل عىل تحقيق
هذه األهداف والتي تعترب املسألة االجتامعية من أولوياتها
األساسية .ويف هذا السياق ومع بداية سنة  1999تم إنشاء
وكالة وطنية للتنمية االجتامعية ،كآلية لتدبري الربامج
االجتامعية ،الهدف منها تقليص الخصاص االجتامعي.

غري أنه وأمام تنامي حجم فوائد القروض ،وضعف
تنافسية االقتصاد الوطني ،بدأت تظهر أعراض الخلل يف
االقتصاد الوطني ،ما أنتج واقعاً اجتامعياً واقتصادياً مليئاً
باالختالالت .واقع تكرس بتطبيق برنامج التقويم الهيكيل
الذي تم الرشوع فيه منذ  ،1983وما رافقه من خوصصة
ألهم مؤسسات القطاع العمومي ،وتقلص دور الدولة
يف االستثامر والخدمات االجتامعية ،وهو ما أدى بدوره
إىل تراجع كبري عىل مستوى تلبية الحقوق االقتصادية وميكن اإلشارة يف السياق نفسه ،إىل إحداث نظام التأمني
واالجتامعية األساسية.
اإلجباري عن املرض ونظام املساعدة الطبية ،مبقتىض
ومع بدايات التسعينيات ،اتخذ املغرب مجموعة من القانون رقم  65-00الذي يعترب تجسيدا ً اللتزام الدولة

باإلضافة إىل هذه الرتسانة املهمة من املؤسسات واآلليات
االجتامعية ،عرفت سنة  2005انطالق املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية ،التي أعلن عنها امللك محمد السادس،
وس ِّخرت لها إمكانيات
حيث أعطيت لها ميزانية مهمةُ ،
الدولة ،و ُوضعت لها أهداف عامة تتمثل يف محاربة
الفقر ،ومحاربة اإلقصاء االجتامعي ،ومحاربة الهشاشة
االجتامعية.

211

املغربية بخصوص تكريس مبدأ الحق يف الصحة كام تنص فتقرير البنك اإلفريقي للتنمية األخري ،أكد ،بالنسبة
االتفاقيات الدولية.
للمملكة املغربية ،ارتفاع مستوى البطالة وتنامي الفوارق
االلتزامات الدولية للمغرب يف مجال الحامية االجتامعية االجتامعية وعدم استفادة القطاعات االجتامعية ،وعىل
رأسها الصحة والتعليم ،من النمو االقتصادي للبالد.
يبدو أن املغرب قيد املصادقة عىل االتفاقية رقم  102بشأن
املعايري الدنيا للضامن االجتامعي املعتمدة يف جنيف يف ومن جهة أخرى ،جاء يف بيان صادر عن املندوبية السامية
 28يونيو/حزيران  .1952خالل الدورة  35للمؤمتر العام للتخطيط ،أن معدل البطالة «زاد من  9.4إىل 10.2%
ملنظمة العمل الدولية ،وافق مجلس الحكومة بتاريخ  31خالل الفرتة املمتدة بني الربع األول من سنة  2013والربع
ماي/أيار  2012عىل مرشوع قانون رقم  12-47الذي تقدم األول من السنة الجارية ،مسجالً بذلك ارتفاعاً قدره 0.8
به وزير الشؤون الخارجية والتعاون ،ووافق مبوجبه عىل نقطة عىل املستوى الوطني».
هذه االتفاقية.
ومن جهته ،أفاد التقرير األخري للبنك الدويل حول أسباب
وتربز مقارنة منظومة الضامن االجتامعي أو الحامية الفقر وكيفية محاربته ( )2013أن  40%من املغاربة ،أي
االجتامعية يف املغرب مع مقتضيات االتفاقية  102ملنظمة  13مليون مغريب ،يعيشون عىل عتبة الفقر ،ويصارعون
العمل الدولية ،أن ج ّل املواد املنصوص عليها يف هذه من أجل البقاء .وأضاف التقرير أن خمسة ماليني نسمة
ُ
االتفاقية مطبقة يف املغرب باستثناء التعويض عن البطالة يف املغرب يعانون الفقر بشتى ألوانه ،ويشكلون % 15
الذي هو يف طور اإلنجاز يف انتظار القوانني التطبيقية .من السكان ،فيام يعيش % 25عىل عتبة الفقر أو تحت
ويهدف هذا القانون إىل إحداث تعويض عن فقدان الشغل خط الفقر ،أي ما يقارب  8ماليني مغريب.

لصالح العاملني يف القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم ومن حيث الحامية االجتامعية ،بقيت االستفادة محدودة
بطريقة الإرادية ،ويحدد مبلغ هذا التعويض بنسبة  % 70عىل الرغم من الجهود امللموسة التي بذلت يف هذا املجال.
من األجر املرجعي من دون أن يفوق مبلغه الحد األدىن املرأة والحامية االجتامعية
لألجر ،وذلك خالل مدة ال تتعدى  6أشهر تدفع من طرف
عىل الرغم من املجهودات التي قام بها املغرب عىل مستوى
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
ضامن املساواة بني الجنسني سواء عىل مستوى مدونة
وهكذا ،عرفت السنوات املاضية (أكرث من عقد من الزمن) األرسة ومختلف القوانني والترشيعات ،ومصادقته عىل
محطات أساسية يف مجال النهوض بأوضاع حقوق اإلنسان االتفاقية الدولية ملناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة
بشكل عام ،تطورت خاللها اهتاممات السلطات العمومية ضمن ترسانة من االتفاقيات الضامنة لحقوق اإلنسان
لتشمل الحقوق االقتصادية واالجتامعية من منطلق مبختلف أجيالها ،فإن نظام التأمني الصحي اإلجباري
حقوقي انسجاماً مع االلتزامات الدولية للمغرب يف هذا يعكس نوع إدماج املرأة يف سوق الشغل ،إذ إن فئات
املجال.
واسعة من النساء العامالت ال يشملها هذا النظام ،مثل
تدابري ذات نتائج ملموسة لكن...
ربات البيوت والعامالت يف املنازل .كام أن املرأة العاملة
غري أن التقييم العام ملختلف هذه التدابري يتلخص يف يف القطاع التقليدي ليست لديها أي تغطية اجتامعية
أنها مل تؤت أُكُلُها من حيث غايتها املتمثلة يف التنمية أو طبية ،علام أن نسبة املستفيدين من التأمني الصحي
االجتامعية مبا تعنيه من التقليص من البطالة والتوجه اإلجباري ال تتعدى  30%فقط بالنسبة للنساء مقابل
نحو القضاء عىل الفقر والهشاشة والعدل يف توزيع الرثوة 70% .للرجال (أنظر وثيقة لوزارة الشغل والتكوين املهني
حول مسألة النوع يف الشغل والتكوين املهني والحامية
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االجتامعية).
وللوقاية من أشكال التمييز وضامن املساواة يف العمل
ويف الشغل والضامن االجتامعي ،يحث املجلس االقتصادي
واالجتامعي والبيئي يف تقرير أنجزه سنة  2012عىل:

وقد أثار مرشوع القانون اإلطار  13-97املتعلق بحامية
حقوق األشخاص يف وضعية اإلعاقة الذي صادق عليه
املجلس الحكومي ،غضب مختلف الجمعيات العاملة
يف مجال اإلعاقة ،باعتباره ال يتالءم واالتفاقية الدولية
لحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة .وال يضمن حقوقهم
كام يتطلعون إليها ،فضالً عن عدم إرشاكهم يف بلورة هذا
املرشوع.

üإطالق عملية تفاوض ،بتعاون مع منظامت املشغلني
ü
واألجراء ،بهدف إبرام اتفاق وطني إطار ،يرمي إىل
القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد النساء يف مجال
هذا عىل املستوى القانوين ،أما عىل مستوى السياسات
الشغل،
العمومية ،فعىل الرغم من التزامات الترصيح الحكومي،
ü
üالقضاء عىل أشكال التمييز ضد النساء يف مجال فقد ظل الولوج إىل التشغيل بالنسبة لألشخاص يف وضعية
خدمات التقاعد ورصف منحة الرت ّمل ،وإقرار احتساب إعاقة محدودا جدا .كام أن األطفال يف وضعية إعاقة ال
الفرتة السابقة عىل الوالدة والتالية لها يف تقييم الحق يتمتعون ،عمليا ،بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي
يف املعاش.
األطفال ،ونفس األمر ميكن قوله بالنسبة للعيش الالئق
كام دعا التقرير نفسه إىل إطالق خطة عمل للمساواة والحق يف املشاركة يف الحياة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التمييز.
لصالح النساء القرويات.
اما بخصوص الحامية االجتامعية بالنسبة لألشخاص يف
األشخاص يف وضعية إعاقة والحامية االجتامعية
وضعية إعاقة ،فإن عدد املنخرطني منهم يف الصندوق
أظهر البحث الوطني حول اإلعاقة يف املغرب بالنسبة الوطني للضامن االجتامعي أو يف تأمني تعاضدي ال يتعدى
لسنة  ،2004أن نسبة اإلعاقة يف املغرب بلغت  12% ،% 5.12فقط من مجموع األشخاص يف وضعية إعاقة يف
أي ما يعادل مليون و 530ألف مواطن.
املغرب ،حسب البحث الوطني املشار إليه.
ينص الدستور املغريب يف فصله الرابع والثالثني عىل أنه كام أن الولوج إىل الخدمات الصحية ما زال ضعيفاً جدا ً،
«تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة حيث إن شخصاً واحدا ً من أصل خمسة مل يسبق له أن زار
إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة .»...مؤسسة صحية ،والوضع يف العامل القروي صعب للغاية.
كام كان املغرب من البلدان األوىل التي وقعت عىل
اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة يوم  30مـارس/آذار  ،2007هكذا يبدو أن توقيع املغرب عىل اتفاقية دولية تعنى
حيث متت املصادقة عىل هذه االتفاقية يف  8أبريل/نيسان بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،وتكريس حقوق هذه
الفئة دستورياً غري كافيني ،بل ال بد من سن قوانني ووضع
.2009
اإلجراءات الخاصة بها ،بشكل يرتجم االلتزام العميل
غري أن النصوص املعتمدة يف املغرب يف هذا املجال ،ظلت للحكومة املغربية بكل مواد االتفاقية الدولية لألشخاص يف
عبارة عن مبادئ عامة بعيدة عن أن تكون دقيقة ،سواء وضعية إعاقة عىل مستوى القوانني الوطنية امللزمة ،وعىل
عىل مستوى الصياغة أو عىل مستوى تحديد الحقوق مستوى التواصل العمومي ملزيد من التوعية والتحسيس
والجهات املعنية بالتطبيق ،كام أنها ال تشمل كل حقوق لتغيري العقليات والتمثالت السلبية.
األشخاص يف وضعية إعاقة ،فضالً عن أنها وضعت من
منظور رعايئ وليس من منظور حقوقي.
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أنظمة الحامية االجتامعية يف املغرب

مشغلة موقعة عىل ااتفاقية االنضامم إىل النظام التكمييل.

أوىل املغرب منذ حصوله عىل االستقالل أهمية خاصة الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي .هو عبارة
للحامية االجتامعية ،حيث بادر إىل إنشاء نظام مزدوج :عن اتحاد يضم مثاين تعاضديات خاصة باملوظفني العاملني
إجباري واختياري.
يف القطاع العمومي .كام أنه املؤسسة األوىل املرشفة عىل
التأمني اإلجباري للمرض بالنسبة لألجراء يف القطاع العام.
األنظمة اإلجبارية
الصندوق املغريب للتقاعد ،وهو املؤسسة األوىل يف ما يتعلق
بالتأمينات االجتامعية لألجراء يف القطاع العمومي .ويدير
أنظمة املعاشات نظام املعاشات املدنية ،ونظام املعاشات
العسكرية ،ونظام تقاعد تكمييل إضافة إىل األنظمة غري
املساهمة.
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ،وهو مؤسسة تعمل
يف مجال االحتياط االجتامعي تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املايل ،أُنشئت بالظهري مبثابة قانون رقم 1-77-
 216الصادر بتاريخ  4أكتوبر/ترشين األول  ،1977ويقوم
بتسيريها صندوق اإليداع والتدبري .وتتجىل مهمة النظام
الجامعي يف ضامن الحقوق الشخصية للمنخرط أو
لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر التقاعد
والوفاة .وللقيام بهذه املهمة ،يتألف النظام الجامعي من
نظام عام ونظام تكمييل .وتتمثل الحقوق التي يضمنها
النظام الجامعي يف معاش الشيخوخة والتقاعد والوفاة،
والتعويضات العائلية وتحويل الحقوق.

و منذ دخول قانون  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية
األساسية حيز التنفيذ ،أنيط الصندوق مبهمة تدبري التأمني
اإلجباري عىل املرض ملصلحة نشيطي ومتقاعدي القطاع
العام .أما يف ما يخص التعاضديات ،فهي تتكلف بتأمني
العالجات العادية يف إطار التأمني اإلجباري عىل املرض
وفقاً التفاقية تفويض التدبري املوقعة بني الصندوق
والتعاضديات سنة  2006إىل جانب استمرارها يف تدبري
النظام التكمييل.
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي :يعترب الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي مؤسسة عمومية تتمتع
بالشخصية املدنية واالستقالل املايل ،ويسري الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي مجلس إداري ذو تركيبة ثالثية،
يتكون من ممثيل اإلدارة واملشغلني واألجراء ،وينتخب
أعضاؤه ملدة ثالث سنوات.
تم تأسيس نظام الضامن االجتامعي منذ سنة  1959ليستفيد
منه األجراء يف قطاعات الصناعة والتجارة واملهن الحرة،
وعهد بتسيريه إىل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي،
الذي يؤمن حامية املؤمن لهم ضد مخاطر فقدان الدخل
بسبب املرض واألمومة والتقاعد والشيخوخة ،وكذا رصف
التعويضات العائلية والتعويضات عن الوفاة ومعاش
املتوفني.

يطبق النظام العام وجوباً عىل املستخدمني املؤقتني
واملياومني والعرضيني العاملني مع الدولة والجامعات
املحلية ،واملستخدمني املتعاقدين الذين ينطبق عليهم
الحق العام ،ومستخدمي الهيئات التي تنطبق عليها
املراقبة املالية املنصوص عليها يف الظهري الرشيف رقم
 1.59.271الصادر يف  17شوال  14( 1379ابريل/نيسان ويتم متويل هذا النظام بواسطة مساهامت أرباب العمل
.)1960
واألجراء عىل حد سواء وعىل أساس األجر الشهري الصايف
أما بالنسبة للنظام التكمييل ،فهو نظام تعاقدي .ويطبق الذي يستفيد منه العامل ،كام أن الصندوق يقوم بإيداع
هذا النظام وجوباً عىل املنخرطني يف النظام العام الذين األموال املتوفرة لديه غري الالزمة لتسيريها لدى صندوق
يتقاضون أجورا ً تفوق سقف األجرة املحددة سنوياً اإليداع والتدبري.
من طرف النظام الجامعي ،والذين يعملون لدى هيئة وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق يف فاتح أبريل/
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نيسان  ،1961وطال فيام بعد قطاعات الفالحة والصناعة وأبرم الصندوق اتفاقية تقيض بتفويض التدبري لثامين
التقليدية.
تعاضديات من أجل تدبري العالجات العادية أو ما يسمى
ملفات املرض ،يف حني يتكفل هو بأداء الخدمات ،وتدبري
األنظمة االختيارية
امللفات املتعلقة باألمراض املزمنة واملكلفة ،واالستشفاءات
يتعلق األمر بالتعاضديات ،أي األنظمة التكميلية واألدوية املكلفة.
والصندوق املهني املغريب للتقاعد ورشكات التأمني .ويتوفر
هذان األخريان عىل أنظمة أساسية وأخرى تكميلية ،كام وتوجد حالياً  8هيئات تعاضدية تهم املوظفني واألعوان،
أنها توفر خدمات طبية وتأميناً عىل الحياة ومنحاً عند وكذا متقاعدي القطاعات نفسها ،وتدبر العالجات العادية
الوفاة ،مثل باقي األنظمة األخرى ،إىل جانب خدمات ملصلحة املشمولني بالتأمني اإلجباري عىل املرض يف القطاع
العام.
أخرى مختلفة.
ويشمل النظام اإلجباري للضامن االجتامعي حواىل  4.5وتغطي الخدمات املقدمة من طرف الصندوق الوطني
مليون من األجراء بينام تشمل تغطية املرض حواىل  15ملنظامت االحتياط االجتامعي خدمات التأمني الصحي
مليون نسمة مبن فيهم العاملون يف القطاعني العام بنسبة ترتاوح بني  70%بالنسبة لألدوية و 100%بالنسبة
لالستشفاء يف القطاع العام وتح ّمل األدوية املكلفة.
والخاص والطلبة والفئات املعوزة.
باملقابل ،يتم االستفادة من هذه الخدمات مقابل أداء
أهم خدمات أنظمة الحامية االجتامعية
واجبات لالنخراط ( )5%يتحملها مناصفة كل من املوظف
والهيئة املشغلة.
1.1التغطية الصحية
يشكل نظام التغطية الصحية أحد أهم مقومات النظام وقد احتفظت تعاضدية القوات املسلحة امللكية بنظام
العام لالحتياط االجتامعي يف املغرب .ويف هذا اإلطار ،خاص ملصلحة املستفيدين من خدمتها.
تقوم الدولة والهيئات العمومية ومؤسسات التأمني وتنبغي اإلشارة إىل أن التعاضديات تتكفل بتدبري التغطية
الخاص بتوفري جزء من التغطية الصحية ،تتمثل يف تحملها التكميلية وبعض الخدمات األخرى كمنحة الوفاة واإلحالة
مصاريف تطبيب واستشفاء وعالج أجراء القطاع العام عىل التقاعد والعديد من مؤسسات العالج واالستشفاء.
والخاص وذوي الحقوق فيهام.
من جهة أخرى ،بدأ قبل سنة  2011العمل بنظام املساعدة
ويستفيد املوظف واألجري يف القطاع الخاص من خدمات الطبية للمعوزين «راميد» الذي خصص لدعم الفئات التي
نظام التأمني اإلجباري األسايس عىل املرض الذي أحدث تعاين الهشاشة والفقر ،وذلك بعد تجربة منوذجية يف جهة
مبوجب قانون  65.00ونصوصه التطبيقية.
تادلة أزيالل انطلقت سنة .2008
وقد أسند تدبري التأمني اإلجباري عىل املرض يف القطاع وقد حددت الدراسات التي أنجزت من طرف الدولة
العام للصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي ،معايري تخلص إىل أن عدد املغاربة املعوزين الذين يحق
والتأمني اإلجباري عىل املرض يف القطاع الخاص للصندوق لهم االستفادة من هذا النظام ميثلون  8.5ماليني مغريب،
الوطني للضامن االجتامعي ،كام يعود إىل رشكات التأمني وأن التكلفة السنوية للتكفل الصحي تقدر بـ 2.7ملياري
الخاصة التكفل بتغطية بعض الفئات كأعوان السلطة ،درهم.
وأمئة املساجد والقيمني عليها ،وقدماء املقاومة وجيش
2.2التعويض عن األرضار املرتتبة عن األخطار املهنية
التحرير وفئات أخرى.
(حوادث الشغل)
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يخضع أجراء القطاع الخاص ،وأعوان الجامعات املحلية
ومستخدمو املؤسسات العمومية للظهري الرشيف رقم
 1.60.223الصادر بتاريخ  6فرباير/شباط  1963املغري
مبقتضاه من حيث الشكل الظهري الصادر يف  25يونيو
 1927املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل مجموعة
من النصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه .ويرتكز هذا
الظهري عىل مبدأ مسؤولية املشغل (املؤاجر) أو مؤمنه،
بحكم القانون ،يف التعويض عن جميع األرضار املرتتبة عن
حوادث الشغل التي يصاب بها األجراء والعامل.
يضمن هذا الظهري للمصابني بحوادث الشغل أو لذوي
حقوقهم يف حالة الوفاة مجموعة من التعويضات
واملصاريف واإليرادات ملصلحة ضحايا حوادث الشغل
(العالجات والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر
االستشفاء ،األجهزة ،صوائر الجنازة ،التعويضات اليومية
واإليرادات العمرية)...؛

تلقاه املنخرط قبل إحالته عىل التقاعد .ويعترب سن60
سنة ،كحد قانوين لإلحالة عىل التقاعد بالنسبة لجميع
املنخرطني باستثناء بعض الهيئات من املوظفني( .أساتذة
التعليم العايل 65 :سنة ،وميكن للقضاة االستمرار يف مزاولة
عملهم إىل حدود  66سنة (إضافة سنتني ثالث مرات).
كام مينح النظام إمكانية التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
(التقاعد املبكر  ،وذلك يف حال عجز املوظف عن العمل،
أو بعد قضاء  15سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للنساء
و 21سنة بالنسبة للرجال.
ويبلغ معدل األقساط السنوية  %2,5تعتمد عن كل سنة
يتحملها النظام يف حد أقىص يصل إىل  40قسطاً سنوياً،
ويتم تخفيض هذا املعدل إىل %2يف حال التقاعد قبل
بلوغ حد السن القانوين ،أي بتخفيض بنسبة  %20من
قيمة املعاش.

ويف حالة الوفاة ،ينتقل املعاش إىل الزوج )ة (بنسبة%50
3.3خدمات املعاش
طيلة عمره )ها( ،كام ينتقل  50 %من املعاش لأليتام إىل
تضمن مختلف صناديق التقاعد للمنخرطني فيها عند غاية بلوغهم  16سنة وحتى 21سنة بالنسبة للمتمدرسني.
إحالتهم عىل التقاعد ،منحة شهرية ميكن أن يستفيد منها ويف حال العجز الدائم والتام ،يدفع املعاش للمنخرط طيلة
املؤمن له مدى الحياة ،كام تضمن لهم ،إضافة إىل ذلك ،مدة عجزه عن العمل.
خدمات أخرى من قبيل معاش التقاعد ومعاش الوفاة إضافة إىل ذلك ،يقوم الصندوق بدفع معاشات العجز
وتحويل املعاشات إىل ذوي الحقوق ،وغريها ذلك من والوفاة ،علامً أن أعباء هذه الخدمات يتحملها املشغلون
الحقوق.
بصفة حرصية ،حيث يتوىل النظام تسيريها لحسابهم.

الصندوق املغريب للتقاعد

الصندوق الوطني الضامن االجتامعي

يعترب نظام املعاشات املدنية نظام تقاعد إجبارياً يقوم عىل يقدم الصندوق الوطني للضامن االجتامعي الخدمات
توزيع خدمات محددة عىل شكل أقساط سنوية .ومن أجل اآلتية:
تلبية هذه الخدمات ،يقوم النظام بتحصيل اشرتاكات يتم
·التعويضات العائلية؛
احتسابها عىل أساس الراتب األسايس يضاف إليه التعويض
عن السكن والتعويضات النظامية املستحقة.
·الخدمات قصرية األمد املتعلقة بالتعويضات
اليومية عن املرض أو عن الحوادث التي ال يشملها
وقد انتقلت نسبة املساهامت ،منذ سنة  2006إىل%20
القانون املتعلق بحوادث الشغل واألمراض املهنية،
يتحملها بشكل متساو كل من املشغل واملنخرط بحصة
وكذا املتعلقة بالتعويضات اليومية عن األمومة،
%10لكل واحد منهام.
والتعويضات عن الوفاة وعن رخص الوالدة؛
وتتم تصفية املعاش عىل أساس الراتب النظامي الذي
216

·الخدمات طويلة األم :وهي معاشات العجز ومعاشات
الشيخوخة ومعاشات ذوي الحقوق.

يعترب النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد يف شقه املتعلق
بالنظام العام ،نظاماً إلزامياً ميزج بني قاعديت التوزيع
والرسملة .يساهم فيه املوظف بنسبة % 6بينام يساهم
املشغل بنسبة  %12موزعة بشكل متساو بني الرسملة
 %6والتوزيع  .%6وتحتسب املساهامت عىل أساس
الراتب األسايس بحد أقىص يصل إىل أربع مرات الراتب
املتوسط للنظام الذي يعرف ارتفاعا سنة بعد سنة ،إذ بلغ
الراتب األقىص يف فاتح يناير  2012ما قدره  14.670درهم.

وعىل مستوى الخدمات طويلة األمد (معاش التقاعد
والعجز ومعاشات ذوي الحقوق  ،فإن املساهامت يتحملها
كل من رب العمل بنسبة الثلثني واألجري بنسبة الثلث
،وتحتسب عىل أساس نسبة إجاملية تقدر بـ%11,89
من األجر الصايف يف حدود  6.000درهم كسقف شهري
للراتب .ويستفيد من معاشات الضامن االجتامعي األجراء
النشيطون الخاضعون لنظام الضامن االجتامعي .ويشرتط رشوط االستفادة
يف استفادتهم من املعاش:
·مدة الخدمات الصحيحة :يجب أن تفوق أو تساوي 3
سنوات عىل األقل.
üبلوغ سن الستني أو  55سنة بالنسبة لعامل املناجم
ü
الذين يثبتون قضاء خمس سنوات عىل األقل من
·سن املنخرط:
العمل يف باطن األرض؛
 60ooسنة :لالستفادة من معاش التقاعد العادي؛
üالتوقف عن كل نشاط مأجور؛
ü
 55ooسنة أو أكرث :لالستفادة من معاش التقاعد قبل
üالتوفر عىل  3240يوماً من االشرتاك عىل األقل.
ü
األوان؛
يعادل مبلغ املعاش  50%من معدل األجر الشهري
ooال يوضع أي رشط بالنسبة لسن املنخرط الراغب
الخاضع لالشرتاك بالنسبة للمؤمن له املتوفر عىل
يف االستفادة من التقاعد النسبي عند إمتامه إحدى
 3240يوماً من التأمني ،وتتم زيادة  1%عىل هذا املبلغ
وعرشين سنة أو أكرث من الخدمات الصحيحة يف إطار
بالنسبة لكل مدة من التأمني تبلغ  216يوماً عالوة عىل
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد.
 3240يوماً دون تجاوز  70.%أما املبلغ األدىن الشهري
ومتثل نسبة املعاش مجموع النسب اآلتية:
لراتب الشيخوخة فقد حدد بـ  1000درهم ابتداء من
فاتح يوليو/متوز .2010
 2%üüبالنسبة لكل سنة من الخدمات الصحيحة
(االنخراط ،تصحيح الخدمات ،التحويل واالسرتداد).
يف حال وفاة املتقاعد ،يدفع الصندوق معاشاً للزوج)
ة(واألطفال دون 16سنة ،أو تحت سن  21سنة إذا كانوا  1%üüبالنسبة لكل سنة من الخدمات الصحيحة يف
يتابعون دراستهم ،أو إذا كان سنهم يقل عن  18سنة يف
إطار تصحيح الخدمات السابقة عندما تفوق نسبة
حالة التدريب يف إحدى الحرف.
املعاش .% 60
وميثل املعاش املمنوح للزوج أو الزوجة أو األطفال يتامى ومينح معاش التقاعد النسبي فقط يف إطار النظام العام.
األب أو األم  %50من مبلغ املعاش الذي يحق للمؤمن يف ويتم احتسابه بنفس طريقة معاش التقاعد العادي مع
تاريخ وفاته ،أما بالنسبة ليتيم األب أو األم ،فتحدد نسبة تطبيق نسبة تخفيض تقدر بـ.% 24
املعاش بـ.%25
يتم احتساب معاش التقاعد قبل األوان بنفس طريقة
النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد
معاش التقاعد العادي مع تطبيق نسبة تخفيض تقدر
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بـ 0.4%لكل شهر من أشهر االستفادة قبل سن الستني،
وذلك يف حدود  5سنوات أي ما يعادل  % 24كنسبة
تخفيض قصوى.

وتعطي وفاة أحد املتقاعدين الحق للزوج (ة) األرمل (ة)
يف االستفادة من معاش يتم احتسابه عىل أساس نصف
عدد النقط املستحقة .ويرصف هذا املعاش مبجرد بلوغ
سن التقاعد العادي فيام يتعلق بالزوج األرمل ،وقبل عرش
سنوات من سن التقاعد بالنسبة للزوجة األرملة .وميكن
الصندوق املهني املغريب للتقاعد
االستفادة من املعاش بالنسبة للزوج (ة) الذي يتكفل
يعترب النظام الذي يتوىل الصندوق املهني املغريب للتقاعد بطفل قارص .كام ميكن تقديم االستفادة بعرش سنوات
تسيريه نظام معاش تكميلياً ذا طابع اختياري يعتمد عىل رشيطة تطبيق معامل التخفيض.
اشرتاكات محددة طبقاً لنظام النقط .ويقرتح الصندوق
طريقتني لتصفية املستحقات :إما التخيل مع اسرتجاع رأس ويستفيد األطفال األيتام من جهة األم واألب ،من معاش
املال أو التخيل مع الحق يف املعاش الدائم .وتتم إعادة يحتسب عىل أساس  % 20من النقط التي حصل عليها
مراجعة قيمة املعاشات بقرار صادر عن مجلس إدارة الهالك دون أن يتجاوز  ، %100ويستفيدون من هذا
املعاش إىل غاية بلوغهم سن الرشد أو قدرتهم عىل إدارة
الصندوق.
أموالهم.
مينح الصندوق للمنخرطني فيه اختيارين:
عىل صعيد آخر ،ال يقوم الصندوق مبنح فوري ملعاش
·منتوج «الكامل» باشرتاكات متساوية بني املشغل العجز ،بل يعوض عنه مبنح نقاط مجانية تضاف إىل رصيد
واألجري تحسب عىل مجموع األجر بنسب ترتاوح املستفيد ،وال تتم تصفية الحقوق يف املعاش إال ببلوغ
بني  3و  ،%10وتخضع مساهامت رب العمل لزيادة املستفيد سن التقاعد العادي أو عندما يكون التقاعد
بنسبة  % 30ال ترتتب عليها حقوق؛
النسبي مرخصاً.
·منتوج «املناسب» ،وترتاوح نسب اشرتاكات األجراء تحديات وآفاق الحامية االجتامعية يف املغرب
واملشغلني ما بني  %6و%12وتخضع اشرتاكات
املشغلني ،كام هو شأن منتوج «الكامل» ،لزيادة بنسبة ال يشمل نظام الضامن االجتامعي سوى ثلث السكان
 %30وتتم تصفيتها عىل أساس أجرة تفوق سقف النشيطني البالغ عددهم حواىل  12مليوناً ،ما يجعل
نظام الصندوق الوطني للضامن االجتامعي) املحدد معظم العاملني يف القطاع غري املهيكل مقصيني عن أي
رعاية اجتامعية ،كام تعاين أنظمة الضامن االجتامعي
حالياً بـ  6.000درهم).
من التشتت ،اليشء الذي يفيض إىل حامية اجتامعية غري
ويقوم الصندوق كل سنة مبنح األجراء املساهمني عددا ً متكافئة ،ال تتجاوز نسبتها يف املغرب  35يف املئة فقط.
من النقاط يتم احتسابها انطالقاً من الحاصل املرتتب عن كام أن أغلب صناديق التقاعد تعرف اختالالت يف توازناتها
قسمة مساهامت العامل وأرباب العمل (باستثناء تلك املالية ،ما سينعكس سلباً عىل معاشات املتقاعدين وتهديد
التي ال تدر حقوقاً) عىل  6أضعاف من األجر املرجعي .دميومة صناديق التقاعد بجميع مكوناتها.

وتبلغ الفئة النشيطة  11,54مليون شخص فيام يبلغ  ،annahar.maبتاريخ  8أبريل .)2014
عدد الفئة النشيطة العاملة  10,54ماليني شخص ،كام أن أكيد أن املغرب عرف تطورا ً مهام يف إصدار القوانني
عدد العاملني غري األجراء من دون تغطية يصل إىل  5,95وتوقيع االتفاقيات ،لكن الواقع مازال بعيدا عن تنفيذ هذه
ماليني شخص .وال تتجاوز نسبة التغطية الصحية األساسية القوانني ،حيث نجد انعدام احرتام االتفاقيات املنصوص
 ،53%يساهم فيها نظام املساعدة الطبية (راميد) بـ عليها خاصة يف القطاع الخاص ،كام أن هناك نقصاً كبريا ً يف
 18%والصندوق الوطني للضامن االجتامعي بـ  % 13الحوكمة وغياب آليات التدبري والتسيري.
يليه الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي بـ 9
 ،%باإلضافة إىل مساهامت رشكات التأمني والتعاضديات وتعرف التغطية الصحية مجموعة من االختالالت من
مع الصناديق الداخلية وتعاضدية القوات املسلحة قبيل ضعف نسبة سحب البطاقات ،كام أن  400من
امللكية .ويعزى ضعف التغطية االجتامعية يف املغرب إىل املناطق الصحية ال يوجد فيها الطاقم الطبي وال التجهيزات
إشكاليتني تتعلقان بتوسيعها لتشمل جميع أجراء القطاع املناسبة ،حسب املسؤول نفسه ،وأنه ال ميكن إلزام املرىض
العام وفئة العامل غري األجراء( .أنظر ترصيح املدير العام يف القرى بالولوج إىل مراكز تفتقر إىل التجهيزات الالزمة.
للصندوق الوطني للضامن االجتامعي سعيد احميدوش ،كام طفت عىل السطح مجموعة من االختالالت ،التي
موقع البوابة الوطنية 19 ،يونيو/حزيران .)2014
عرفها تفعيل نظام املساعدة الطبية «راميد» ،الذي ُع ّمم
إن الرفع من إمكانيات نظام الحامية االجتامعية يستدعي عىل املستوى الوطني سنة  ،2011لعل أبرزها يتمثل يف
عىل األقل وضع منظور واضح للتغطية االجتامعية االنخراط املزدوج ،حيث تم ضبط أكرث من  200ألف حالة
ملختلف الفئات من السكان يف القطاع الخاص (املستقلون مسجلة بالنظامني (نظام راميد ونظام التغطية الصحية
والعامالت يف البيوت والطلبة والحرفيون غري األجراء) ...األساسية) ،وعدم احرتام مسلك املرور عرب املراكز الصحية
كام يتطلب تحسني مستوى الخدمات الحالية والعمل عىل ذات االرتباط ،وضعف نسبة سحب البطاقات من طرف
فئة الهشاشة ،ونسبة تجديد االستفادة للفئتني ،إضافة إىل
توفري منتوجات جديدة.
ضآلة تحصيل التمويل بالنسبة ملساهامت األشخاص يف
وسنكتفي هنا بالتطرق إىل التغطية الصحية وأنظمة وضعية الهشاشة ( 32يف املائة) وتحصيل جزيئ ملساهامت
التقاعد ،نظرا ً ألهميتهام داخل منظومة الحامية الجامعات الرتابية ( 13يف املائة) ،مع غياب التعاقد مع
االجتامعية ،ونظرا ً لكونهام تتصدران انشغاالت مختلف املؤسسات االستشفائية.
الفاعلني السياسيني واالجتامعيني يف املغرب.
ومن العوائق القامئة ،عدم اعتامد مبادئ الحوكمة الجيدة
التغطية الصحية
املعمول بها يف التمويل ،املتمثلة يف استقالل الصندوق
رغم الجهود املبذولة يف إطار تعميم التغطية الصحية يف املمول للنظام عن الجهة املقدمة للعالجات ،أي وزارة
املغرب ،إال أنه ما زال  50%من املغاربة غري مستفيدين الصحة يف هذه الحالة ،وهو ما يتطلب املالءمة القانونية
منها ،كام أن  53%من مصاريف العالج تتحملها األرس .يف إطار مرشوع مرسوم حتى يصبح للوكالة الوطنيــة
بل حتى نسبة  50%من املغاربة املستفيدين من التغطية للتأمني الصحـي ،التي أسند إليها املرشع تدبري هذا النظام،
الصحية ،ال تستفيد منها بالشكل املطلوب يف ظل تباطؤ متويل ميكنها من أن تنجز تعاقدات مع مستشفيات معينة
اإلجراءات العالجية باإلضافة إىل النقص يف التجهيزات حتى ال تكون لها ذريعة لعدم عالج املستفيدين.
الطبية وغريها من اإلكراهات (أنظر ترصيح حازم الجياليل وتبقى االستفادة من التغطية الصحية مبختلف أشكالها
املدير العام للوكالة الوطنية للتأمني الصحي مبوقع  www.رهينة بإصالح النظام الصحي املغريب ،كام أن تعميم
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يستفيد من معاش عمري عن التقاعد ،كل منخرط اضطر
إىل االنقطاع عن عمله بسبب عجز تام ونهايئ عن مزاولة
مهامه .ويف حالة وفاة املتقاعد ،يوزع معاشه بطريقة
متساوية عىل األزواج ،يف حني مينح معاش األيتام لهم إىل
غاية بلوغهم 16سنة ( 21سنة يف حالة عدم متدرسهم(.
أما إذا كان اليتيم ذا عجز دائم ،فيصبح املعاش دامئاً.

ويشكل مجموع النقاط التي حصل عليها املنخرطون
أثناء فرتة مساهمتهم ،القاعدة األساسية الحتساب
«املعاش املستحق» عند إحالتهم عىل التقاعد .ويعترب
األجر املرجعي مؤرشا يعكس تطور متوسط األجر لجميع
املنخرطني املساهمني يف الصندوق.

االستفادة يتطلب إنشاء نظام تغطية صحية ملصلحة طلبة واالجتامعي والبيئي إلبداء رأيه بشأنها .ويبدو أنه وجد
التعليم العايل والعاملني املستقلني ،واألشخاص العاملني يف صعوبة يف إبداء الرأي فيها يف آخر اجتامع له ،فأجل ذلك
املهن الحرة وجميع األشخاص اآلخرين املزاولني مهناً من إىل اجتامع الحق.
غري أجر.
ومن أهم مكونات هذا املقرتح:

وقد وردت يف االسرتاتيجية القطاعية لوزارة الصحة  * 2012-رفع سن التقاعد إىل  62سنة ابتداء من فاتح يوليو/متوز
 2016عدة إجراءات لتحقيق هذا التعميم وتجويد  ،2015ورفعه تدريجياً بستة أشهر كل سنة ،ليصل إىل 65
خدمات التغطية الصحية والتي ما زالت تتطلب التفعيل .سنة ابتداء من  01يوليو/متوز .2021
أنظمة التقاعد
* رفع نسبة االقتطاع من األجور لتمويل صندوق التقاعد

يتسم النظام الحايل للتقاعد يف املغرب بالسامت البارزة بـ  % 2( % 4يف  1يوليو/متوز  ،2015و % 2يف فاتح يوليو/
اآلتية:
متوز  )2016لتصل إىل  % 14بدل  % 10حالياً مع مساهمة
مامثلة للدولة.
§تعدد األنظمة وعدم تقاربها؛

* تقليص مقدار معاش التقاعد عرب آليتني ،األوىل هي
§تعدد أمناط الحكامة؛
احتسابه عىل قاعدة معدل األجرة للسنوات الثامين األخرية
§ضعف نسبة التغطية :حواىل  33%فقط من مجموع بدل آخر أجرة حالياً ،والثانية هي استبدال نسبة % 2.5
الساكنة النشيطة تستفيد من تغطية التقاعد؛
من األجرة عن كل سنة من العمل بنسبة  % 2فقط.
§اختالالت هيكلية عىل مستوى بعض األنظمة وعدم * رفع مدة العمل للحصول عىل إمكانية االستحقاق للتقاعد
دميومتها يف أفق سنة  ،2060حيث يبلغ مجموع النسبي (رشيطة إذن اإلدارة ويف حدود عدد محدد من
الديون غري املشمولة بالتغطية عىل صعيد مختلف املناصب) من  21سنة كحد أدىن بالنسبة للرجال و 15سنة
األنظمة إىل نهاية سنة  2011ما يناهز  813مليار بالنسبة للنساء إىل  26سنة للرجال و 20سنة للنساء ،ورفع
درهم .وينتظر أن يعاين الصندوق املغريب للتقاعد من مدة العمل للحصول عىل التقاعد النسبي غري املرشوط إىل
عجز مايل ابتداء من سنة  ،2014والصندوق الوطني  36سنة بدل  30سنة حالياً ،كل هذا مع تخفيض مقدار
للضامن االجتامعي يف سنة  ،2021والنظام الجامعي معاش التقاعد النسبي باحتسابه عىل قاعدة  % 1.5عن
ملنح رواتب التقاعد خالل سنة 2022.
كل سنة من العمل بدل  % 2حالياً.
وقد أسفر تشخيص وضعية مختلف أنظمة التقاعد عن لقد عرف هذا االقرتاح رفضاً كبريا ً من طرف املركزيات
تسجيل عدة اختالالت أبرزتها عدة جهات من بينها املجلس النقابية ،حيث توحد أغلب املركزيات النقابية حول
األعىل للحسابات ،الذي قدم تصورا ً إلصالح أنظمة التقاعد الرفض التام للمقرتح ،مؤكدة عىل أهمية ورضورة شمولية
انطلقت منه الحكومة لتقديم رؤيتها إلصالح الصندوق إصالح أنظمة التقاعد من دون املساس بالحقوق املكتسبة
املغريب للتقاعد (أنظر املزيد من التفاصيل بتقرير املجلس للمنخرطني.
األعىل للحسابات املنشور عىل موقعه اإللكرتوين).
يف هذا اإلطار أصدرت املركزيات النقابية الثالث؛ االتحاد
يف هذا السياق بادرت الحكومة املغربية من أجل معالجة املغريب للشغل ،الكونفدرالية الدميقراطية للشغل،
أزمة نظام املعاشات املدنية للصندوق املغريب للتقاعد الفدرالية الدميقراطية للشغل« ،يف إطار مسؤولياتها
إىل طرح مقرتحات يف املوضوع عىل املجلس االقتصادي التاريخية وانسجاما مع الخطوات النضالية املشرتكة،
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وجوابا عىل مقرتحات الحكومة فيام يخص إصالح نظام ومسري لنظام التقاعد.
املعاشات املدنية للصندوق املغريب للتقاعد التي تقدم بها كام الحظت املركزيات الثالث أن هناك تقليصاً ملناصب
رئيس الحكومة يف اجتامع اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة الشغل يف الوظيفة العمومية وتحويالً تصاعدياً للمناصب
التقاعد ،يوم  18يونيو/حزيران  ،»2014كام ورد يف هذه من القطاع العام إىل القطاع الخاص ،مبا لذلك من
املذكرة.
انعكاسات سلبية عىل العالقات املهنية (الهشاشة) وعىل
وتثري املذكرة ضعف نسبة التغطية االجتامعية وعدم التوازنات املالية ألنظمة التقاعد ،خصوصاً وأن الحامية
انسجام أنظمة التقاعد ،مؤكدة أن التشخيص املوضوعي االجتامعية ومنها التقاعد ،ترتكز ،يف األنظمة التي تعتمد
يثبت أن منظومة التقاعد يف املغرب تتميز بـ:
التوزيع ،عىل نوعني من التضامن ،التضامن بني األجيال
1 1ضعف نسبة التغطية االجتامعية :إن ثلثي السكان والتضامن بني املهن والقطاعات.النشيطني ال يحصلون عىل أية حامية اجتامعية وال إذن ،فاملشكل يكمن يف السياسات املنتهجة يف ميدان
يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد.
التشغيل ،وبالتايل ستعجز املقاربة املحاسباتية عن حل
2 2تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد :بحيث أن كل إشكالية العامل الدميوغرايف ألنه نتيجة وليس سبباً.نظام من أنظمة التقاعد تأسس يف ظرف خاص ،لفئة
معينة ،وبإطار قانوين محدد وتدبر هذه األنظمة
مبقاييس مختلفة.

وترى املركزيات الثالث أن مقرتحات الحكومة ستؤدي
إىل انعكاسات سلبية عىل سوق الشغل ،وذلك بالرفع من
مستوى البطالة يف أوساط املؤهلني للوظيفة العمومية،
وفرض االستمرار يف العمل بالنسبة لفئات كبرية من
املوظفني ليست لهم القدرة الصحية وال املعنوية للعمل
بعد سن  60سنة ،وانخفاض يف مستوى املردودية ،إضافة
إىل أن لها تأثريا ً سلبياً كبريا ً عىل القدرة الرشائية للمنخرطني.

كذلك مبا ينتج عن توظيف احتياطاتها.

أما بخصوص النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد ،فتقرتح
مذكرة املركزيات النقابية الثالث مراجعة طريقة احتساب
املعاش من معدل األجر إىل معدل خمس سنوات األخرية.
وتعديل النظام التكمييل ،بحيث تصبح املساهمة فيه من
أول درهم بنسبة  3%( 6%للمؤسسة و 3%للمستخدم)
عوض املساهمة الحالية ما بعد سقف النظام العام .أما
بخصوص سن التقاعد ،فقد ذكرت بأن عددا من املؤسسات
املنخرطة يف هذا النظام لها أنظمة أساسية خاصة ،ولكن

3 3انعدام أي ممرات ومسالك بني هذه األنظمة :األمرالذي يعيق عملية تنقل األجراء بني الوظيفة العمومية
والقطاع شبه العمومي وبينهام وبني القطاع الخاص،
كام أن هذا االنعدام ِ
يضيع عىل األجراء العديد من
حقوقهم عند تغيري إطار عملهم.
وقد اقرتحت املركزيات النقابية الثالث بخصوص الصندوق
4 4التمويل :املعروف أن أنظمة املعاشات متول يف املغرب املغريب للتقاعد :الحفاظ عىل  60سنة كسن قانوين للتقاعد،أوال من االنخراطات (أجراء ومشغلني) ،ثم كذلك من واعتبار مسألة الزيادة يف مدة العمل بعد بلوغ  60سنة
األموال االحتياطية لصناديق االستثامر .وتبعا لذلك ،مسألة اختيارية ،عىل أال يتجاوز  65سنة؛ وتحمل الدولة
فإن التوازن املايل لهذه األنظمة وكذلك دميومتها كل زيادة يف املساهمة عىل أال يطال أي تغيري طريقة
ليست رهينة مبستوى االنخراطات فحسب ،ولكن احتساب قيمة املعاش.
كام أشارت املركزيات النقابية إىل أن صناديق التقاعد يف
املغرب ،ومنها أساساً الصندوق املغريب للتقاعد ،ال تعاين
مشكل توظيف االحتياطات املالية فقط ،بل أكرث من
ذلك مشكل عدم دفع الدولة للمستحقات ملدة عقود من
الزمن .وأهمية هذا املعطى تكمن يف عدم وضع املنخرطني
يف الكفة نفسها التي توضع فيها الدولة كمشغل وكراع
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وحتى يتم التقارب بني النظامني ميكن أن تفتح إمكانية
االستمرار يف العمل حتى  65سنة بصفة اختيارية.
هذا بالنسبة للمرحلة األوىل من اإلصالح .أما املرحلة
الثانية فتتلخص يف مراجعة املقاييس املعتمدة بعد تقييم
مردودية املرحلة األوىل بهدف تقارب أكرث بني النظامني.
أما املرحلة الثالثة فتتمثل يف انجاز القطب العمومي.
واقرتحت املركزيات النقابية إجراءات مصاحبة تتمثل يف
إعادة النظر يف تدبري االحتياطات املالية لكل صناديق
التقاعد ،مبا يراعي املبادئ األساسية املتمثلة يف املردودية،
والضامن والسيولة واملنفعة االقتصادية واالجتامعية،
وكذا تقوية الرتسانة القانونية والتنظيمية لضامن تعميم
الحامية االجتامعية ،وتهم أساساً الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي ،ومحاربة الهشاشة يف ميدان الشغل.

ونظرا لألهمية الكبرية لتدبري التأمني اإلجباري األسايس
عىل املرض املوكول إىل كل من الصندوق الوطني ملنظامت
االحتياط االجتامعي بالنسبة للقطاع العام والصندوق
الوطني للضامن االجتامعي بالنسبة للقطاع الخاص ،فقد
انصبت الجهود أساساً عىل تدعيم اإلمكانيات املتاحة لدى
هاتني املؤسستني لتسيري نظام التأمني اإلجباري األسايس
عن املرض وتأهيلهام من الناحية القانونية والتقنية
والتنظيمية ،والتقدم يف توسيع سلة العالجات وتعميم
التغطية ومتديدها إىل فئات أخرى.

وبفضل هذه الجهود ،متكن املغرب من تحسني مؤرش نسبة
التغطية الصحية األساسية الذي انتقل يف مرحلة أوىل من
 15%إىل  ،30%ثم يف مرحلة ثانية إىل ما يزيد عن 70%
مع الدخول الفعيل لنظام املساعدة الطبية (راميد) حيز
التطبيق الذي يستهدف  8,5ماليني شخص من الفئات
ومن أجل توسيع التغطية االجتامعية لغري األجراء؛ تويص االجتامعية املعوزة.
املركزيات النقابية بإجراء الدراسات الرضورية ميدانياً
واستنادا ً إىل تجارب أخرى ،حتى نضمن لهذه الفئات أما بالنسبة ملنظومة التقاعد يف املغرب ،فإن اإلحصائيات
مكانتها املستحقة يف الحامية االجتامعية.كام اقرتحت املتوفرة تشري إىل أن حواىل  30%فقط من السكان النشيطني
استئناف أشغال اللجنة التقنية ملواكبة كل مراحل إنجاز هي التي تتوفر عىل نظام للتقاعد ،ويعود ضعف هذه
القطب العمومي ودراسة الكيفية التي ميكن من خاللها النسبة إىل تنامي حجم القطاع غري املنظم وانعدام نظام
انجاز القطب الخصويص ،يف أفق الوصول ملنظومة موحدة للتقاعد خاص بفئة املستقلني وأصحاب املهن الحرة.
للتقاعد بالنسبة لكل املغاربة.
إن صناديق التقاعد تجتاز يف املرحلة الراهنة وضعية مالية
صعبة بالنظر إىل التطورات السوسيو -دميغرافية التي نتج
خالصة عامة
عنها ارتفاع يف أعداد املتقاعدين وتراجع يف أعداد النشيطني
كرس املغرب الحق يف الحامية االجتامعية يف الدستور ضمن أسباب أخرى تتعلق بتدبري هذه الصناديق .ومن
الجديد .وقد عرفت منظومة الحامية االجتامعية يف املغرب ثم ،أصبح إصالح منظومة التقاعد أمرا ً رضورياً لرفع تحدي
خالل السنوات األخرية إدراج عدة إصالحات هيكلية سواء تحقيق دميومة األنظمة الحالية.
عىل مستوى تأهيل صناديق االحتياط االجتامعية أو عىل
ويف هذا املجال ،وبعد أن اعتمدت الحكومة يف البداية
مستوى توسيع نطاق التغطية االجتامعية.
املقاربة التشاركية مع الفرقاء االجتامعيني واالقتصاديني
كام تعززت املنظومة الصحية بإصدار القانون  65.00لبلورة منظومة مالمئة تعالج مسألة دميومة الصناديق
مبثابة مدونة للتغطية الصحية األساسية التي تم مبقتضاها وتأمني الدخل املناسب لفئة املتقاعدين ،قدمت اقرتاحاً
إحداث نظام للتأمني اإلجباري األسايس عن املرض ملصلحة متكامالً إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي قصد
أجراء القطاعني العام والخاص ،ونظام للمساعدة الطبية املشورة ،وهو املقرتح الذي رفضته املركزيات النقابية
لألشخاص ذوي الدخل املحدود (راميد).
باعتباره يحمل كل عبء اإلصالح لألجراء .حيث صممت
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الدخول يف عدة أشكال احتجاجية ملواجهة املقرتح
الحكومي ،الذي يقوم حسب املركزيات عىل تحميل
عواقب أزمة صناديق التقاعد ملن مل يكن سبباً فيها،
 üمواصلة اإلصالحات البنيوية عىل صعيد صناديق
أي املنخرطني ،من دون أن تتحمل الدولة أي قسط من ü
أعباء اإلصالح ،كام من دون محاسبة املسؤولني عن سوء
االحتياط االجتامعي وإدارة صناديق العمل؛
تدبري هذه املؤسسات االجتامعية .وقد قررت أن تصل يف
 üتجويد الخدمات املقدمة للمؤمنني واملؤمنات؛
االحتجاج إىل مداه من قبيل تنظيم إرضاب وطني عام ü
üإصالح منظومة التقاعد بنهج أسلوب التشاور مع
يطال القطاع العام والجامعات املحلية والقطاع الخاص يف ü
الوقت نفسه.
كافة الفرقاء االجتامعيني واالقتصاديني لضامن رشوط
النجاح والدميومة ألنظمة التقاعد ،وإدرا ِج اإلجراءات
ومن جهة أخرى ،يكتسب موضوع إصالح نظام حوادث
املتعلقة بإصالح الصندوق املغريب للتقاعد يف سياق
الشغل واألمراض املهنية أهمية خاصة ،نظرا ً للدور الحيوي
ُمقاربة شاملة إلصالح منظومة التقاعد؛ واحرتام
الذي يلعبه يف توفري الحامية االجتامعية للمصابات
مبدأ التسعري العادل والتدبري االقتصادي السليم،
وللمصابني بحوادث الشغل أو لذوي الحقوق يف حالة
لعب ِء املُساهمة ،مبا يتامىش مع
والقتسام العادل ْ
الوفاة.
املَعايري الدولية ،بحيث يساهم األج ُري بنسبة الثلث،
وقد حظي مجال الحامية االجتامعية للعامل املغاربة
الثلثي ،متاشياً
بينام تساهم الدولة املُش ِّغلة بنسبة
ْ
يف الخارج اهتامماً كبريا ً ،إذ عمل املغرب منذ الستينات
مع املعايري الدولية وتوصيات مكتب العمل الدويل
عىل إبرام اتفاقيات الضامن االجتامعي مع بلدان استقبال
املتعلقة باألنْظمة األساسية ،واعتامد مقاربة تدريج ّية
اليد العاملة املغربية تهدف إىل ضامن استمرارية الحامية
زمني طويل نسبياً للوصول إىل
و ُممت َّدة عىل أفق ّ
االجتامعية لهذه الفئة خالل تنقلها املستمر بني بلدي
الهدف املنشود املتمثل يف التقاعد يف س ّن  65سنة ،مع
املهجر والبلد األصيل.
منح تحفيزات لألجراء لقبول ذلك.
üحامية املرأة من كل أشكال التمييز وضامن املساواة يف
ويبدو أن النهوض بالحامية االجتامعية يف املغرب يتطلب ü
اتخاذ عدة تدابري عملية ،تأخذ يف االعتبار التطورات التي
العمل ويف الشغل والضامن االجتامعي ،والقضاء عىل
عرفتها البالد عىل أكرث من مستوى وخاصة املبادئ التي
أشكال التمييز ضد النساء يف مجال خدمات التقاعد
ينص عليها دستور اململكة .ومن بني هذه التدابري ميكن
ورصف منحة الرتمل ،وإقرار احتساب الفرتة السابقة
اإلشارة إىل:
عىل الوالدة والتالية لها يف تقييم الحق يف املعاش.
واستكامل منظومتها من خالل إحداث نظام خاص
ملصلحة طلبة التعليم العايل العام والخاص ،ونظام
آخر خاص باملستقلني وبأصحاب املهن الحرة.

 üتوسيع االستفادة من خدمات التغطية الصحية
ü
والضامن االجتامعي لتشمل فئات جديدة من األجراء
والنشيطني؛
üتقوية الولوج إىل الحامية االجتامعية والتغطية الصحية
ü
 üصون وتقوية املكتسبات التي تم تحقيقها يف مجال
ü
بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتوفري الخدمات
التأمني اإلجباري عن املرض ومجال التقاعد وحوادث
الصحية وتقريبها منهم ،فضالً عن ترجمة االلتزامات
الشغل ملصلحة أجراء القطاعني الخاص والعام؛
الدولية والدستورية للمغرب يف قوانني توفر لها كل
رشوط التطبيق ،مبا يخدم مصلحة األشخاص يف وضعية
üمتديد التغطية الصحية اإلجبارية وتوسيع نطاقها
ü
إعاقة واحرتام حقوقهم.

والعمل عىل إطالق خطة عمل للمساواة لصالح
النساء القرويات.
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عل سيف عبده كليب
اعداد :د .ي
أستاذ االقتصاد المشارك ،بقسم
االقتصاد  -كلية التجارة  -جامعة صنعاء
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منط التنمية املتبع يف اليمن مل يوفر فرص العمل أو رفع مستوى معيشة
املواطنني .فال يوجد تنوع يف الهياكل اإلنتاجية .ويتم االعتامد بشكل
أساس عىل عائدات النفط رغم قلتها ،ما أدى إىل زيادة معدالت الفقر
والبطالة ،وعجز الحكومة عن توفري وتقديم الخدمات األساسية للمواطنني

هذه األحداث مجتمعة ،كان لها الدور البارز يف تحديد
مسار دور الدولة؛ فاالختالالت الهيكلية االقتصادية
والعجز يف املوازنة العامة للدولة ،وما شهده اليمن من
أحداث سياسية مضطربة ،وصدامات مسلحة ،واعتامد
اليمن عىل القروض واملساعدات والتحويالت الخارجية
وعائدات النفط ،باإلضافة إىل عدم انتهاج سياسة تنموية
واضحة ومحددة ،كل تلك العوامل ح ّدت من دور الدولة
االقتصادي.

الدولة يف التنمية االقتصادية ،فاليمن واحد من أفقر دول
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ويصنف من الدول
ذات الدخل املنخفض؛ حيث بلغ متوسط دخل الفرد
السنوي من الناتج القومي اإلجاميل للفرتة من  2000ـ
 2011نحو  921.5دوالر أمرييك بسعر السوق (كتاب
اإلحصاء السنوي )2011 ،ويواجه تحديات تنموية رئيسة
فموارده الطبيعية محدودة بشكل ملحوظ؛ ندرة يف املياه،
مساحة أرض محدودة صالحة للزراعة ،كميات بسيطة من
النفط واحتياطي متناقص ،ونصف سكّان اليمن البالغ نحو
 25.2مليوناً تحت سن  15سنة ويتوقّع أن يتضاعف عدد
السكان يف العرشين سنة املقبلة ،ما يزال يقدر بـ48%
من السكان يعيشون يف الفقر .وقد جاء اليمن يف املرتبة
مؤش التنمية البرشية ،لعام
 154من بني  182دولة وفق ّ
مؤش تنمية
 2011والدولة  121من بني  140دولة يف ّ
النوع االجتامعي ،وزاد ارتفاع أسعار الغذاء األوضاع سوءا ً
وزاد الضغط عىل االستقرار الداخيل.

التعليم والصحة ،كذلك تكفل الدولة توفري الضامنات
المقدمة
قال تعاىل «ولقد كرمنا بني آدم» ،ومن هذا املنطلق فكرامة االجتامعية للمواطنني كافة يف حاالت املرض أو العجز أو
اإلنسان حق مكتسب ،أياً كان لونه أو جنسه أو دينه ،البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل ،كام تكفل ذلك
والكرامة كل ال يتجزأ ،فحقه يف العيش الكريم والحرية بصفة خاصة ألرس الشهداء وفقاً للقانون.
والعدالة واملساواة يف الحقوق والواجبات ليست هبة أو إال أنه ،ورغم النصوص الدستورية الواضحة ،والتي تكفل
منحة ،لذا تحرص الدول والحكومات عىل حامية مواطنيها الحامية االجتامعية لجميع املواطنني دون متييز ،فام زال
وتوفري الرعاية الالزمة لهم ،وتعد الحامية االجتامعية القصور واضحاً والبون شاسعاً بني ما يحصل عليه املواطن
بصورها املختلفة حقاً أصيالً من حقوق املواطن ،وتختلف من صور الحامية ،وتلك املنصوص عليها يف الدستور؛ ويف
صورها من دولة إىل أخرى ،حسب تطور الدولة ،ومركزها هذا التقرير سيتم رصد أشكال الحامية التي توفرها الدولة
املايل .ويكمن االختالف بني الدول يف شكل الحامية للمواطنني ،ومدى تغطيتها لكافة الرشائح االجتامعية،
كذلك أوجه القصور والعقبات التي تحول دون تغطية
وحجمها.
ويعترب الحق يف الحامية االجتامعية من أول حقوق كافة صور الحامية املقرة يف االتفاقيات الدولية ،وما الذي
اإلنسان املعرتف بها منذ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ينبغي القيام به يك يتمتع كل مواطن مستحق مبا يحتاجه
عام 1948؛ حيث نصت املادة  22عىل أن «لكل شخص ،من حامية ،ليعيش بحرية وكرامة.
بصفته عضوا ً يف املجتمع ،الحق يف الضامنة االجتامعية الجزء أ
الول :دور الدولة ف ي� التنمية
ويف أن تحقق ،بواسطة املجهود القومي والتعاون الدويل ك ُ ََث الجدل حول دور الدولة يف التنمية االقتصادية ،وقد
ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها ،الحقوق االقتصادية ات ّخذ هذا الجدل مسارات واتجاهات مختلفة ومتغرية،
واالجتامعية والرتبوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو متأثرا ً باألحداث والفلسفة االقتصادية السائدة التي تتبناها
الحر لشخصيته».
الدولة .ويف الجمهورية اليمنية ،كان دور الدولة يف التنمية
ووفقاً للتوصية رقم  202ملنظمة العمل الدولية ،فإن مضطرباً ،ومل يتخذ مسارا ً محدد املالمح؛ متأثرا ً مبجموعة
أرضيات الحامية االجتامعية هي عبارة عن مجموعات من املتغريات واألحداث التي كان لها دور فاعل يف صياغة
من الضامنات األساسية من الضامن االجتامعي التي تكفل دور الدولة يف التنمية االقتصادية ،من هذه األحداث:
الحد األدىن لجميع املحتاجني للحصول عىل الرعاية الصحية 1 1-االختالالت االقتصادية واملالية.
األساسية والدخل األسايس اللذين يضمنان الحصول عىل
2 2األحداث السياسية املحلية.السلع والخدمات الرضورية طوال الحياة.
ويف الجمهورية اليمنية كفل الدستور اليمني مجانية 3 3-األحداث االقتصادية اإلقليمية والدولية.

ويف قطاعات أخرى أيضاً ،كالصناعات التحويلية والخدمات،
اقتصاد اليمن صغري ،وغري معقّد يف متطلبات اإلنتاج،
وبقراءة وضع اليمن االقتصادي ،ميكن استخالص دور وتحيطه عوائق اقتصادية اجتامعية وبنيوية؛ مثل امتصاص
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ويُعد األداء املعيار النهايئ للحكم عىل مدى التق ّدم
املحرز نحو بلوغ األهداف .لذا فإن معرفة إنجازات البلد
ميكن رصدها من خالل األهداف التي تطلّعت وسعت
خاصة األهداف التي حظيت بأولويّات
إىل تحقيقهاّ ،
واهتاممات بارزة يف جهودها اإلمنائية خالل الفرتة املاضية،
ومقارنتها بإنجازات البلدان النامية .وللحكم عىل األداء
االقتصادي للدولة ،ال بد من مؤرشات أوليّة مقبولة ،ميكن
بواسطتها معرفة ما تحقق من تطبيق خطط التنمية
التي أعدتها ونفّذتها خالل العقدين املاضيني .فتحقيق
منو اقتصادي مصحوب بتنويع قاعدة النشاط االقتصادي
وتحسني االتساق بني هيكيل اإلنتاج السلعي الخدمي،
وتوفري فرص العمل ،كلها مؤرشات عىل نجاح دور الدولة
يف التنمية االقتصادية.
ويكمن دور الدولة يف إزالة العقبات والعوائق التي تقف
أمام مسرية التنمية االقتصادية ،وإقامة املؤسسات الالزمة
إلنجاز هذه املهام ،ومن ثم مسؤولية الدولة يف حسن
استغالل املوارد املتاحة ،وتوظيفها ملواجهة التخلف يف
كافة املجاالت العلمية والثقافية والتقنية والصحية( ،بن
قانة؛  .)2012وعىل هذا األساس ،فتد ّخل الدولة ينبغي
أن يكون ف ّعاالً ،لتب ّني اسرتاتيجيات وخطط تنموية تتسم
باملرونة ،االنتقائية ،التناسق ،والرتكيز عىل دفع عملية
التطوير وتوجيه االستثامرات للقطاعات واألنشطة الواعدة
واملرغوب فيها (عيىس؛  .)2011ومبا يحقق تنمية متوازنة
تعمل عىل تحسني وتطوير منظومة الحامية االجتامعية.

وما يزيد من الضغط عىل الخدمات االجتامعية املحدودة
واملرافق العامة وسوق العمل ،الزيادة املتسارعة يف عدد
السكان ،الذي يبلغ معدل منوه السنوي  ،3.2%وهو من
أعىل املعدالت يف العامل ،وتشغل الزراعة مكاناً مهامً يف
االقتصاد اليمني .فأكرث من 70%من السكان يعيشون يف
املناطق الريفية ،حيث يستمدون معيشتهم من الزراعة.
ومع ذلك 3% ،من املساحة الكلية لليمن صالحة للزراعة،
وفقط ما نسبته  24%من هذه الحصة الصغرية تروى
باملياه.
إن شح املياه املزمن واإلنتاج الزراعي الراكد ،مسؤول
بشكل كبري عن استمرار فقر كبري يف الريف اليمني .ما
يجعل 43% ،من األرس الريفية يف غري مأمن من الغذاء،
و 8%من األرس يف خطر الجوع و 53%من األطفال يعانون
من إعاقة يف النمو الطبيعي (ديفس؛ .)2009

عرض العاملة املتزايد برسعة ،تحقيق توقعات التحصيل
العلمي املتنامي للباحثني عن عمل ،خلق الظروف املؤدية
لنمو اقتصادي رسيع يقوده القطاع الخاص ،تحقيق وزيادة
متطلبات التمويل لترسيع التنمية االجتامعية ومواجهة
عواقب استنفاد احتياطي النفط واملاء.

من الخدمات األساسية الرضورية وتأمني معيشة مناسبة».
كام أن الحامية االجتامعية تق ّوي وتنشّ ط قدرة العائالت
لالهتامم باألطفال ومتكنها من التغلب عىل العوائق التي
تحول دون الوصول إىل الخدمات،Fábio Veras Soares( .
) 2013)، all، et، Khalid Yasin Dubai،and

لقد تطور مفهوما الضامن االجتامعي والحامية االجتامعية
مع مرور الوقت .فالحامية االجتامعية تعني ،الحامية
أوالً :منظومة الحامية االجتامعية يف اليمن
التي توفرها نظم الضامن االجتامعي يف حالة املخاطر
يندرج مفهوم العدالة يف توزيع الدخل والرثوة بني أفراد واالحتياجات االجتامعية ،والضامن االجتامعي بدوره
املجتمع ،ضمن مفاهيم الوظيفة االجتامعية للدولة ،ويعد ينقسم إيل قسمني هام:
أحد مؤرشات الحكم الرشيد .فحامية الفقراء وضامن
مستوى معييش الئق لهم قضية اجتامعية وأخالقيةØ Ø ،التأمينات االجتامعية.
بجانب كونها قضية اقتصادية .فاملقاربة االجتامعية لدور Ø Øاملساعدات االجتامعية.
الدولة تنطلق من حسم إشكالية التناقض أو التوافق بني وتشمل الحامية االجتامعية بنوعيها الحامية املخصصة
مبدأي الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتامعية ،وعىل لرفع املعاناة عن الفقراء واملحتاجني وكبار السن واملعوقني
الرغم من تحيز الفكر االقتصادي الرأساميل لصالح القطاع والتي متول من خزينة الدولة ومساعدة املانحني ،والتأمينات
الخاص ،ومناداتهم بعدم تدخل الدولة ،إال أنهم يرون االجتامعية القامئة عىل االشرتاكات والتي تستهدف حامية
رضورة هذا التدخل لتحقيق الهدف االجتامعي من خالل العامل واملوظفني وأفراد أرسهم.
دعم وتقديم سلع وخدمات ال يقدم عىل إنتاجها القطاع
وقد ضمن الدستور اليمني الحقوق الرئيسية الواردة يف
الخاص( .األفندي؛ .)276 ،275 :1996
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملواثيق الدولية التي
وميكن التعرف إىل قطاع الحامية االجتامعية باألساليب صادقت عليها اليمن ،ومن ضمن املواد املتصلة بالحامية
والوسائل الهادفة لتوسيع الفرص ،وتخفيض املخاطر االجتامعية ما يأيت:
وتحسني املساواة .كام يشري مفهوم الحامية االجتامعية
إىل جميع التدابري الرامية لتقديم وضامن دخل آمن لكل -املادة ( )25من الدستور تنص عىل أن( :املجتمع
اليمني يقوم عىل أساس التضامن االجتامعي القائم
محتاج بغية تخفيف حدة الفقر والعوز من خالل تعويض
عىل العدل والحرية واملساواة وفقاً للقانون).
مستوى معني من الدخل الذي تم فقدانه أو تخفيضه
بسبب عدم القدرة عىل العمل نظرا ً لوقوع حاالت -املادة( )55من الدستور تنص عىل أن( :الرعاية الصحية
طارئة مختلفة كاملرض ،العجز ،األمومة ،إصابات العمل،
حق لجميع املواطنني ،وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء
البطالة ،تقدم السن أو وفاة أحد أفراد األرسة .ويف تعريفها
مختلف املستشفيات واملؤسسات الصحية والتوسع
للحامية االجتامعية ،نحت منظمة اليونيسيف منحى أكرث
فيها ،وينظم القانون مهنة الطب والتوسع يف الخدمات
شموالً ،فالحامية االجتامعية تعني «مجموعة السياسات
الصحية املجانية ونرش الوعي الصحي بني املواطنني).
والربامج العامة التي متنع وتزيل نقاط الضعف االقتصادية
واالجتامعية املؤدية للفقر والحرمان ،مع رضورة إدراك -املادة ( )56تنص عىل أن( :الدولة تكفل توفري
الضامنات االجتامعية للمواطنني كافة يف حاالت املرض
حقوق الطفل والنساء واألرس وحصولهم عىل قدر كاف

أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل ،إجاميل الناتج املحيل عىل برامج املساعدة االجتامعية.
كام تكفل ذلك بصفة خاصة ألرس الشهداء وفقاً
للقانون) .إن هذه املادة الدستورية ال تنص فقط عىل
توفري الحامية من طوارئ الحياة للطبقة العاملة وإمنا ثانياً :اآلثار املرتتبة عىل تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي
عىل الحامية االجتامعية
للمواطنني جميعاً.
كام أن وثيقة مخرجات مؤمتر الحوار قد أقرت أن الدولة لقد كان لتنفيذ اليمن برنامج اإلصالح االقتصادي والذي
تكفل لكل مواطن حق الرعاية والحامية وتوفر له حد جاء نتيجة لعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه املقرضني من
الكفاية يف حالة العجز والشيخوخة واملرض والبطالة ،أو الخارج ،ولجوئه للمؤسسات الدولية ونادي باريس طلباً
فقدان العائل ،وأن الصحة ومجانية التعليم بكل مراحله إلعادة جدولة الدين ،أثره الواضح عىل الحامية االجتامعية
التي كانت توفرها الدولة لذوي الدخل املحدود من خالل
ومستوياته حق تكفله الدولة لجميع املواطنني.
دعم السلع والخدمات األساسية؛ حيث تم إلغاء الدعم
واستنادا ً ألحكام الدستور ،صدر عدد من القوانني عىل تلك السلع والخدمات وذلك عىل النحو اآليت:
والقرارات املتعلقة بالحامية االجتامعية .ففي جانب
·املرحلة األوىل.
التأمني االجتامعي ،هناك القانون رقم ( )25لعام 1991م
للعاملني يف الجهاز اإلداري للدولة والقطاعني العام إلغاء الدعم عن عدد من السلع (األرز ،الحليب ،السكر،
واملختلط ،والقانون رقم ( )26لعام 1991م للعاملني يف األدوية) وتخفيض الدعم عن سلعتي القمح والدقيق
القطاع الخاص .أما القانون رقم ( )33لعام 1992م فينظم وبعض املشتقات النفطية.
التقاعد يف القطاع العسكري واألمني.
زيادة أسعار املشتقات النفطية:
وتهدف تلك القوانني إىل إنهاء حالة الخوف لدى املشمولني
بأحكامها من أخطار الحياة ،يف حاالت املرض وكرب السن البنزين بنسبة  100%من  6رياالت إىل  12رياالً للّيرت
والعجز وإصابات العمل ،تأمني دخل بديل ملن وصلوا إىل الواحد .املازوت بنسبة  75%من  1.73ريال إىل  3رياالت
سن التقاعد بحيث يحفظ لهم وألرسهم كرامتهم ،ضامن للّيرت الواحد.
املنافع التأمينية من معاشات وتعويضات للعاملني املؤمن الكريوسني للطريان يرفع إىل السعر الدويل ،وبسعر رصف
عليهم وأفراد أرسهم ،والتعهد بتوسيع الحامية التأمينية رسمي جديد  50رياالً للدوالر.
لتشمل الفئات املستثناة.
الغاز بنسبة  60%من  50رياالً إىل  80رياالً لألسطوانة
إال أنه وبرغم النصوص الدستورية والقوانني والترشيعات املنزلية.
التي تنص رصاحة عىل أن الدولة تتكفل بتوفري الحامية
·املرحلة الثانية.
االجتامعية لكل مواطن ،فام تزال النفقات العامة
للمؤسسات املتخصصة يف املساعدة االجتامعية من خالل تعديل أسعار املشتقات النفطية عىل النحو اآليت:
امليزانية الخاصة بالحكومة اليمنية متواضعة (نحو  0.6%البنزين من  12رياالً لل ّيرت إىل  19رياالً (بزيادة مقدارها
من الناتج املحيل اإلجاميل) ،إذا ما استبعدنا الدعم املوجه  60رياالً).
للمشتقات النفطية والذي يذهب نحو 78%منه لغري
مستحقيه ،ويف سياق املقارنة ،تنفق دول جنوب رشق آسيا الديزل من  3إىل  9رياالت للّيرت الواحد (بزيادة مقدارها
ذات مستوى دخل فرد املشابه لليمن ،ما مقداره  2%من  200ريال ،عدل هذا السعر بعد  10أيام ليصبح  6رياالت
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ليل م ّنرت الواحد ونسبة زيادة 100يف املائة بدال من  200يف الفقراء؛ حيث ال يقدم لهم سوى  6%من إجاميل دعم
املائة بتوجيه مبارش من رئيس الدولة حينذاك).
القمح ،بينام يذهب الباقي لغري مستحقيه ،وبالتايل فإن
الكريوسني واملازوت من  3إىل  7رياالت للّيرت الواحد الشبكة تعترب بديالً أفضل ،ألنها ستقدم الدعم للفقراء
وبتكلفة أقل )5%( ،كحد أدىن من الناتج املحيل اإلجاميل،
(بزيادة مقدارها  132يف املائة).
بينام سيتم توفري باقي الدعم  10%وتوجيهه لدعم النمو
أسطوانة الغاز املنزيل ارتفع سعرها ليصبح  120ريا ًال بدالً االقتصادي وباقي الخدمات االجتامعية.
من  80رياالً( ،بزيادة قدرها .)50%
2ـ إن هذه النسبة ( )5%من الناتج املحيل اإلجاميل سيتم
رفع أسعار الكهرباء واملياه يف إطار رشائح متعددة توجيهها كدعم مبارش لجميع الفقراء ،وستعمل عىل رفع
تراعي ذوي الدخل املحدود ،وتفرق بني االستهالك املنزيل مستوى إنفاقهم إىل خط الفقر (بهران؛ .)636 :1998
والتجاري( .البشاري1998 ،؛ .)320 -304 :
والسؤال الذي يطرح نفسه ،هل استطاعت هذه الشبكة
·املراحل الالحقة.
أن تحد من الفقر يف اليمن؟ وهل وصل الدعم ملستحقيه
استمر تخفيض الدعم إىل أن تم إلغاؤه كلياً عىل السلع فعالً؟ إن البيانات الصادرة عن املؤسسات املحلية والدولية
األساسية ،األرز ،الحليب ،السكر ،األدوية ،القمح والدقيق .وبعض الدراسات تشري إىل ارتفاع نسبة الفقر .فبعد أن
كان معدل الفقر عام  19.1% ،1996ارتفع ليصل إىل
وما زال الجدل دائرا ً حول جدوى الدعم املقدم للمشتقات  54.5%عام  ،2012ويعاين  61%من أطفال اليمن من سوء
النفطية ،خاصة وأنه يستنزف جزءا ً كبريا ً من ميزانية التغذية ،ويفتقر  45%من السكان لألمن الغذايئ (التقرير
الدولة نحو ( 3.8مليارات دوالر) ،وال يذهب منه سوى االسرتاتيجي؛ .)323 :2012
 21%لدعم املشتقات النفطية التي تباع يف السوق املحيل،
والباقي يستفيد منه من يتاجرون بالنفط بطرق غري
مرشوعة.
ثالثاً :حجم التمويالت املخصصة للحامية االجتامعية
وللحد من اآلثار املبارشة التي ت ّ
رض بالفقراء نتيجة لتنفيذ ال شك أن للنظام الرضيبي يف أي بلد عالقة وثيقة مببدأ
برنامج اإلصالح االقتصادي ،حدد الربنامج وسيلة لحاميتهم العدالة يف توزيع الدخل والرثوة .فالعدالة والكفاءة
من خالل شبكة األمان االجتامعي .والتي تم تأسيسها وفقاً الرضيبة ينعكس أثرهام عىل مختلف رشائح املجتمع .ويف
لآليت:
الجمهورية اليمنية يتكون النظام الرضيبي من الرضائب
أـ تتكون شبكة األمان االجتامعي من عدة برامج للرعاية املبارشة وغري املبارشة ،والرسوم ،إال أنه يفتقد إىل العدالة،
والحامية االجتامعية املبارشة للفقراء ،منها الدعم النقدي املالءمة ،والوضوح ،والتي تعد من أهم مقومات النظام
املبارش لإلنفاق الرضوري للمعيشة من خالل تحويالت الرضيبي العادل.
نقدية وعينية مبارشة.
إن القدرات املالية التي تسمح للحكومة بالتدخل محدودة؛
ب ـ تعد الشبكة بديالً للربامج الحكومية الخاصة باإلعانات فاإليرادات الرضيبية بلغت يف املتوسط  6.4%من إجاميل
أو الدعم املعمم ألسعار السلع األساسية ،خاصة القمح الناتج املحيل خالل الفرتة  2010 – 2006مقارنة مبعدل
متوسط يصل إىل  % 17.7يف االقتصاديات النامية .وما
والدقيق نظرا ً لالعتبارات اآلتية:
يزيد األمر سوءا ً االختالل يف الحسابات العامة واملتمثل
1ـ أن برامج الدعم الحكومية واملطبقة تستحوذ عىل  15%يف ارتفاع النفقات الجارية إىل  80.6%من إجاميل االنفاق
من الناتج املحيل اإلجاميل ،وتعد غري فاعلة يف استهداف

ومبقارنة وضع الحامية املعتمد قبل تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي ،والذي كان يوجه لدعم السلع ،والربامج املعتمدة
يف الوقت الراهن سنجد أن الوضع مل يتحسن بل زاد سوءا ً نتيجة للتضخم وضآلة املبالغ املخصصة ،وازدياد عدد الفقراء
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العام خالل الفرتة نفسها .هذه النسبة وصلت إىل  % 81.3يف العام  2012عىل حساب النفقات االستثامرية .كام أن
االعتامد الزائد للموازنة العامة عىل عائدات النفط ،يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط (الخطة الوطنية لتشغيل
الشباب 2014-2016؛  ،.)15: 2013وتذهب نحو  30%من النفقات العامة لدعم مشتقات النفط ،األمر الذي يستدعي
عملية إصالح جذري وشامل للنظام الرضيبي يف اليمن ليك تساهم اإليرادات الرضيبية بدورها يف رفد خزينة الدولة
باإليرادات التي متكنها من زيادة النفقات وتخصيص مبالغ أكرب للحامية االجتامعية.
جدول يوضح حجم املبالغ املخصصة للحامية االجتامعية ونسبتها إىل كل من إجاميل حجم النفقات العامة للدولةوالناتج املحيل اإلجاميل للفرتة من  2006وحتى  2012مباليني الرياالت.
السنة
البيان

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

الحامية االجتامعية

3722

4194

5123

47912

49789

317831

535465

1420642

1754782

2248166

1847960

2115428

1835956

2632606

إجاميل النفقات
العامة

نسبة الحامية من
20.3%
17.3%
2.35%
2.6%
0.23%
0.24%
0.26%
إجاميل النفقات
 %العامة
نسبة الحامية
7.6%
4.7%
0.73%
0.83%
0.084%
0.082%
0.083%
االجتامعية من الناتج
%املحيل اإلجاميل
املصدر :وزارة املالية ،نرشة إحصائية مالية الحكومة ،العدد  ،46الربع الرابع  ،2011العدد  50الربع الرابع  ،2012بيانات الناتج املحيل اإلجاميل أخذت من
البنك املركزي اليمني ،التطورات النقدية واملرصفية ،املجلد الرابع عرش ،العدد األول يناير .2014

كام نالحظ من الجدول أن هناك زيادة كبرية يف مخصصات الحامية االجتامعية منذ عام  ،2011ولعل السبب يف ذلك
يعود إىل إضافة فاتورة استرياد املشتقات النفطية  -كام أفاد بذلك وكيل وزارة املالية لقطاع املوازنة  ،-وملا أفرزته ثورة
التغيري  ،2011والتي كان من نتائجها إعالن الرئيس السابق إضافة  500ألف حالة إىل شبكة الضامن االجتامعي.
إال أنه ينبغي التنويه إىل أن ما يرصف من مبالغ نقدية لألرس الفقرية ،يعد ضئيالً مقارنة باالحتياجات اليومية؛ فام
يتقاضاه رب األرسة هو نحو  3000 - 2000ريال شهرياً كحد أعىل لألرس التي يكون عدد أفرادها  6أفراد ،أي ما يوازي
 9.3-13.95دوالرا ً ،ما يعني أن متوسط إنفاق األرسة يبلغ  0.46 – 0.31سنتاً يف اليوم الواحد ،وعىل اعتبار أن عدد أفراد
األرسة  6أشخاص ،فإن متوسط اإلنفاق اليومي للفرد الواحد هو  0.08سنت يف اليوم الواحد ،وبالتايل فإن من يعتمدون
عىل شبكة الضامن االجتامعي كمصدر وحيد للدخل يعتربون فقراء بكل املقاييس املعتمدة ومبختلف تصنيفات الفقر
وتعريفاته.

حيث تصل نسبتهم إىل نحو  55%من إجاميل عدد سكان أوالً :الوضع الحايل لألجهزة التنفيذية ألنظمة التأمينات
اليمن.
اليمنية
الجزء ن
الطار ش
الت�يعي وخصائص أنظمة أ -الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات
الثا� :إ
ي
الحماية االجتماعية
أنشئت الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات مبوجب
بالرغم من كون اليمن دولة ذات دخل منخفض ،إال أن القانون رقم ( )25لسنة 1991م بشأن التأمني عىل موظفي
لديه مجموعة من برامج الحامية االجتامعية والسياسات الدولة يف القطاع املدين ،وتهدف الهيئة إىل تحقيق الحامية
يف مجال الضامن االجتامعي ،واملساعدة االجتامعية ،االجتامعية ملوظفي الدولة الذين لديهم درجات وظيفية
وسوق العمل.
دامئة من الخاضعني لوزارة الخدمة املدنية واملستفيدين
وينفذ اليمن حالياً مجموعة من اإلجراءات من خالل الهيئة من بعدهم.

العامة للتأمينات واملعاشات ،املؤسسة العامة للتأمينات .1 ،نطاق تطبيق قانون التأمينات واملعاشات
صندوق الرعاية االجتامعية ،الصندوق االجتامعي للتنمية ،يطبق هذا القانون عىل خدمات املؤمن عليهم يف مرافق
مرشوع األشغال العامة وكذلك برامج للتنمية االجتامعية الدولة والقطاعني العام واملختلط الخاضعني للقانون العام
وتنمية األرسة واملعوقني واملشلولني والتنمية الريفية للخدمة املدنية وانتهت خدماتهم لديها ومل يحصلوا عىل
واألطفال والشباب وبشكل أوسع صندوق ترويج اإلنتاج مستحقاتهم بعد ،برشط أن تكون االشرتاكات عن مدد
السميك والزراعة.
الخدمة مسددة بالكامل للصندوق وفقاً للقوانني املحالني
وبشكل عام ،أسس اليمن:

مبوجبها.

( )1الضامن االجتامعي للموظفني والعاملني ويف الجيش أي ان العمل محصور باملوظفني بالجهاز اإلداري والقطاعني
وحاميتهم يف السن املتقدمة ،أو عند املرض أو اإلصابة العام واملختلط املعينني بدرجات دامئة معتمدة بالخدمة
أثناء العمل.
املدنية ،أما املتعاقدون فال يخضعون لها ولو عملوا يف
( )2مساعدات نقدية للناس غري املستطيعني كسب العيش .الدولة طاملا ليسوا مثبتني بدرجات وظيفية دامئة.
( )3برامج تهدف إىل زيادة تقديم الخدمات االجتامعية  .2مصـادر متـويل الهيئة

األساسية.

تتكون موارد صندوق التأمينات واملعاشات من:

( )4مشاريع لخلق فرص العمل أو دعم األنشطة اإلنتاجية أ -اشرتاكات جهات العمل واملؤمن عليهم واملقررة وفقا
يف الزراعة واألسامك ورعي املاشية وما شابه .ويف ما يأيت ألحكام هذا القانون.
استعراض ألنظمة الضامن االجتامعي والخدمات التي ب -املبالغ التي يؤديها املؤمن عليهم عن مدد خدمة
توفرها.
سابقة أو اعتبارية.
ج -القيمة الرأساملية لصناديق التقاعد والضامن
االجتامعي.
د -املبالغ التي تلتزم بها الخزينة العامة للدولة عن مدد
الخدمة السابقة ملوظفي الدولة قبل صدور هذا القانون.
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هـ -املبالغ املدينة لدى جهات العمل ،أي مبالغ مستحقة هذا القانون هي وحدها التي يلتزم الصندوق برصفها
سبق تقريرها وفقاً ألحكام قوانني أو لوائح سابقة أو نظم وأي مبالغ أخرى زيادة عليها تتقرر طبقا ألحكام قوانني أو
وقرارات خاصة.
قرارات خاصة تلتزم الخزانة العامة للدولة بهذه الزيادة
و -حصيلة كرس العملة من صايف األجر أو الحافز أو وتوردها للصندوق سنوياً.
املكافأة.
.باملؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية
ز -الهبات واإلعانات والوصايا.
أنشئت املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية يف عام
1987م ومبوجب القانون رقم  17لسنة 1987م ،والذي
ح -ريع استثامر هذه األموال.
قىض بإنشاء املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية يكون
وتعترب الجهات مسؤولة مسؤولية مبارشة عن حصصها يف مقرها الرئييس مدينة صنعاء ،وتتمتع بالشخصية االعتبارية
اشرتاكات التأمينات واستقطاع حصص االشرتاكات املقررة واستقالل مايل وإداري وميزانية مستقلة.
يف هذا القانون من أجر املؤمن عليهم وتوريدها إىل
حساب الصندوق يف البنك املركزي يف املواعيد املحددة وتتوىل تنفيذ وتطبيق قانون التأمينات االجتامعية عىل
العاملني يف القطاع الخاص واملعدل بالقانون رقم ()26
لرصف األجور الشهرية أو أي بنك آخر تحدده الهيئة.
لسنة 1991م.
كام يلتزم البنك املركزي وفروعه بعدم رصف شيكات
املرتبات الشهرية للجهات املستفيدة من أحكام هذا 1.1أهداف إنشاء املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية
واختصاصاتها
القانون ما مل يكن مرفقاً بها شيكات اشرتاكات التأمينات
واملبالغ املقررة وفقاً ألحكام هذا القانون.
يهدف نظام التأمينات يف املؤسسة إىل توفري الحامية
 .3التزامات الخزانة العامة للدولة لهيئة التأمينات االجتامعية للعاملني يف القطاع الخاص املؤمن عليهم
وألرسهم من بعدهم ،وذلك عن طريق تجميع وتحصيل
واملعاشات
االشرتاكات التأمينية واستثامرها ورصف الحقوق واملزايا
مبراجعة نصوص قانون التأمينات واملعاشات نجد أن التأمينية من معاشات وتعويضات ومنح وإعانات.
القانون رتب عىل الخزانة العامة عدة مسؤوليات
وتهدف املؤسسة إىل توفري الحامية االجتامعية املستقرة
والتزامات نورد منها ما يأيت:
للمؤمن عليهم وأرسهم عند إنهاء الخدمة ،وذلك عن
مادة ( :)85تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة املعاشات طريق تجميع اشرتاكات التأمينات واستثامر هذه األموال
االستثنائية التي يصدر فيها قرار من مجلس الرئاسة (رئاسة ورصف معاشات وتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة
الجمهورية) ،ويرتتب عليها رصف حقوق تأمينية عىل أن للمؤمن عليهم واملستحقني من بعدهم واملقرة طبقاً
تقوم وزارة املالية بتغطية هذه املبالغ سنوياً وتوريدها ألحكام القانون والئحته التنفيذية.
للصندوق.
2.2نطاق رسيان قانون التأمينات وأنواع التأمني املطبقة
مادة ( :)77تتحمل الخزانة العامة للدولة أي عجز يظهر
حاليا يف املؤسسة العامة للتأمينات
يف أموال صندوق التأمينات واملعاشات (الهيئة العامة
للتأمينات واملعاشات) يؤدي إىل عدم الوفاء بالتزاماته رغم أن القانون نص عىل خضوع جميع أصحاب العمل
الذين يستخدمون خمسة عامل فأكرث ثم عامالً واحدا ً
(بناء عىل فحص إكتواري).
فأكرث ،وكذا نصه عىل تطبيق تأمني الشيخوخة والعجز
مادة ( :)93الحقوق التأمينية التي تتقرر وفقاً ألحكام
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44املبالغ التي يؤديها املؤمن عليه للمؤسسة نظري مكافأةنهاية الخدمة املحسوبة طبقاً ألحكام هذا القانون
وذلك عن مدة الخدمة السابقة مبارشة عىل االشرتاك
يف املؤسسة.

والوفاة ،وكذا تأمني إصابات العمل واألمراض املهنية ،إال
أن عمل املؤسسة اقترص عىل تطبيق نظام تغطية مخاطر
الشيخوخة والعجز والوفاة والذي ميول باشرتاكات أصحاب
العمل والعامل يف املنشأة يف القطاع الخاص وبواقع ()9%
من أجور العاملني الشهرية عىل صاحب العمل و (55- )6%املوارد األخرى الناتجة عن نشاط املؤسسة.
عىل العامل وبالتدرج عىل الفئات.
66الهبات واإلعانات والتربعات التي يقرتح مجلس اإلدارةبدأ تطبيق القانون عىل منشآت أصحاب العمل التي
قبولها ويوافق عليها الوزير.
تستخدم عرشة عامل فأكرث ،ويف عام 1991م بعد إعادة
تحقيق الوحدة اليمنية املباركة تم تطبيقه عىل منشآت 77-ريع استثامر أموال املؤسسة.
أصحاب األعامل التي يعمل بها خمسة عامل فأكرث.
وتخصص أموال املؤسسة ألداء املعاشات التقاعدية
ويف عام 2003م بدأ تطبيقه عىل منشآت أصحاب األعامل والتعويضات للمؤمن عليهم واملصاريف اإلدارية املنصوص
التي يعمل بها عامل فأكرث وعىل العاملني لحسابهم وذوي عليها يف القانون.
املهن الحرة وأصحاب األعامل ،ورغم مرور أكرث من  26ثانياً :املشمولون بالحامية االجتامعية
سنة عىل صدور القانون إال أن تطبيق فرع تأمني إصابة
بالرغم من قدم وتجذر تاريخ التضامن والتكافل
العمل واألمراض املهنية ما زال غري مفعل.
االجتامعي يف اليمن؛ نتيجة العادات والتقاليد وتعاليم
3.3مصادر متويل املؤسسة
الدين اإلسالمي ،حيث تعد رعاية األبناء آلبائهم الضامنة
يعتمد نظام املؤسسة عىل التمويل الذايت عن طريق الرئيسة ضد الشيخوخة واملرض ،كذلك مساعدة القادرين
االشرتاكات واستثامر هذه االيرادات وتنميتها وينص قانون من أفراد األرسة ألقربائهم املحتاجني واجب ديني وأخالقي،
إنشاء املؤسسة رقم ( )17لسنة 1987م عىل أن أموال وكلها تعترب من صور الحامية االجتامعية ،باإلضافة إىل
املؤسسة ال تعترب مملوكة للدول وإمنا مملوكة ألربابها برامج الحامية االجتامعية التي توفرها الدولة ،ورغم ذلك
وهم املؤمن عليهم واملستحقون من بعدهم ،ورغم ذلك مازالت برامج الحامية االجتامعية يف اليمن يف حدودها
هناك تدخالت يف عمل املؤسسة ،وتحديد ترصفاتها املالية الدنيا ،وال تشمل كل الفئات املستحقة ،وما يطبق من
واالستثامرية من قبل الدولة والحكومة ،كونها تخضع برامج التأمينات االجتامعية يشمل فقط العاملني يف القطاع
لإلرشاف املبارش من قبل وزير الخدمة املدنية والتأمينات .املنظم (عام وخاص) ،وتبلغ نسبة املشمولني بالحامية
التأمينية إىل إجاميل القوى العاملة غري املنتظمة نحو
وتتكون مصادر متويل املؤسسة من املوارد اآلتية:
 .7.2%يف حني أن العاملني لحسابهم الخاص ،أو لدى الغري،
11االشرتاكات الشهرية التي يدفعها أصحاب األعامل يف االقتصاد غري املنظم ،والذين ميثّلون الرشيحة األكرب منللمؤسسة وتلك التي تستقطع من أجور املؤمن عليهم العامل يف اليمن ،وتصل نسبتهم إىل نحو  79%من إجاميل
طبقاً ألحكام هذا القانون.
القوى العاملة مستثنون من تغطية األمن االجتامعي
22املبالغ اإلضافية وغرامات التأخري التي تستحق القانوين .باإلضافة إىل ذلك ،من املمكن أن تختلف التغطيةالفعلية عن التغطية القانونية بسبب التطبيق غري الف ّعال
للمؤسسة طبقاً ألحكام هذا القانون.
للقوانني ،وكذلك عدم تطبيق بعض برامج الحامية التي
33املبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة.تنص عليها املعاهدات واملواثيق واإلعالنات الدولية.
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وعليه فإن برامج الحامية االجتامعية ونظم التأمينات االجتامعية تغطّي العامل يف القطاع املنظّم فقط (القطاع العام
والخاص) وإن مل يكن بالشكل املطلوب.
ويف ما يتعلّق بأشكال الحامية االجتامعية األخرى ،أنشئت شبكة األمان االجتامعي يف اليمن بهدف التخفيف من اآلثار
السلبية لتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري وحامية غري القادرين عىل الكسب من خالل تقديم اإلعانات
النقدية املبارشة وتوفري البنية التحتية املادية واالجتامعية للمناطق املحرومة .وتستهدف آليات شبكة األمان االجتامعي
التخفيف من الفقر والحد من البطالة من خالل إيجاد فرص عمل دامئة ومؤقتة ،إضافة إىل تقديم القروض واإلعانات
النقدية والخدمات والرعاية املختلفة وإيصالها مبارشة للفقراء مبا يحسن مستوى املعيشة( .خطة التنمية االقتصادية
واالجتامعية الثالثة للتخفيف من الفقر) 2010 – 2006
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يبي املستفيدين من التأمينات واملعاشات:
 جدول ّالعدد

نظام التأمني

املستفيدون /نوع الحامية

قانون التأمينات واملعاشات رقم
 25لعام (1991الهيئة العامة
للتأمينات االجتامعية)

144471 + 667421
عامل وموظفو الدولة يف القطاعني العام واملختلط
متقاعدون

قانون التأمينات االجتامعية رقم العاملون يف القطاع الخاص ولحسابهم أو عند
 26لعام ( 1991املؤسسة العامة الغري ،أصحاب األعامل الخاصة وعاملهم اليمنيون  9120 + 138615متقاعدون
العاملون يف الخارج
للتأمينات االجتامعية)
قانون املعاشات واملكافآت
للقوات املسلحة واألمن

صندوق التأمينات االجتامعية

الضباط العاملون والرشفيون يف القوات املسلحة
واألمن ،العامل املدن ّيون املعينون بوظائف دامئة
202981 + 498532
بالقوات املسلحة واألمن ،ضباط الصف والجنود
متقاعدون
املسجلون لـتأدية خدمة الدفاع الوطني اإللزامية
بالقوات املسلحة واألمن

جهات التمويل
أقساط التأمينات واملعاشات (6%
يخصم من مرتب املوظف6% ،
تدفعه الحكومة
اقساط التأمينات واملعاشات (6%
يخصم من مرتب املوظف ،و9%
يدفعه صاحب العمل

أقساط التأمينات واملعاشات

تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة
تأمني إصابات العمل واألمراض املهنية.

شبكات الضامن االجتامعي؛ وهي مجموعة من الصناديق التي أنشأت بغرض مواجهة اآلثار السلبية الناتجة عن تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي ،وتتكون
من:

1 1صندوق الرعايةاالجتامعية.

األرس الفقرية ،األرس التي ال عائل لها ،العجزة غري
القادرين عىل العمل ،واالشخاص املعوقون ،ويبلغ
عدد املستفيدين نحو  1095377شخصاً593654 :
ذكور و 501719إناث ،مببالغ إعانات  73.8مليار
ريال أما املستفيدون من القروض فيبلغ عددهم
نحو  9000مستفيد مببالغ وصلت إىل  610ماليني
ريال.

متول صناديق شبكات الضامن
االجتامعي من مصادر داخلية
(حكومية وغري حكومية)
وخارجية (مؤسسات ،منظامت
ودول) .دعم سنوي من قبل
الحكومة يزيد عن  100مليار
ريال ،إضافة إىل الدعم الخارجي
من املؤسسات واملنظامت
الدولية.

أن اإلعانات التي يقدمها الصندوق ال تغطي سوى
 15%من إجاميل عدد الفقراء يف اليمن
2 2الصندوق االجتامعيللتنمية( .تأسس الصندوق
منتصف عام )،1997
ويقدم خدماته للمواطنني
يف مجال الخدمات
األساسية (خاصة التعليم
والصحة) ،باإلضافة إىل
مشاريع ذات طابع تنموي
مدرة للدخل لألرس الفقرية،
حيث يقدم خدمات مالية
وغري مالية لتنفيذ مشاريع
ذات كثافة عاملية تهدف
إىل التخفيف من البطالة
والفقر.

استفاد من املشاريع املقدمة:
الفئات الفقرية ،194218
(اإلناث  ،)43%الدعم املخصص
نفذ الصندوق خالل الفرتة من 2013 – 1997
للمعوقني  ،213519ويف
( )4102مرشوعني يف مجال التعليم ،و986
مرشوعاً يف مجال الصحة ،و 713مرشوعاً للفئات مشاريع الفقر مقابل العمل
الفقرية ،و 126مرشوعاً خاصاً بربنامج الفقر مقابل  86ألف أرسة ،القروض الخاصة
بتنمية املنشآت الصغرية
العمل ،وبرامج خاصة بتنمية املنشآت الصغرية
واألصغر  ،91000مشاريع
واألصغر بهدف توفري فرص عمل والتخفيف
التعليم نحو  3116211مواطناً
من حدة الفقر ،بواقع  611قرضاً لعدد 91000
مرشوع كانت نسبة النساء املستفيدات ( .66.5%اإلناث ،)19.5%

3 3صندوق األشغال العامة.وقد نفذ الصندوق خالل الفرتة من – 1996
تم تأسيسه عام 1996
 )4787( 2013مرشوعاً يف مجاالت الطرق واملياه
بهدف تحسني مستوى
وغريها من املشاريع ذات الصلة بخدمة املجتمع ،بلغ عدد املستفيدين
الخدمات خاصة يف مجايل
 15400000مواطن
تدر دخالً وتوفر فرص عمل لرشيحة الفقراء.
الطرق ومشاريع املياه.
4 4صندوق رعاية املعوقني .وقد استفاد من خدمات الصندوق خالل الفرتةمن  2013 – 1998نحو  180000شخص سواء
تأسس الصندوق عام
يف مجال التدريب والتأهيل ،أو الدعم املبارش
 1998بهدف تقديم
الخدمات االجتامعية لفئة لألفراد ،من خالل دعمهم إلجراء عمليات صغرى
وكربى ،أو التدريب والتأهيل يف التعليم مبختلف
املعوقني
مستوياته ،وهؤالء ميثلون نحو  18%من إجاميل
املستحقني.
5 5صندوق دعم وتشجيعاإلنتاج الزراعي والسميك.
أٌسس سنة  ،1993لتشجيع
زيادة اإلنتاج الزراعي،
الحيواين والسميك،
واالستجابة لطلبات الدعم
التي تقدم من وزاريت
الزراعة والرثوة السمكية
ولتمويل عمليات الدعم.
6 6برنامج األرس املنتجة.أٌنشئ سنة  1990بهدف
دعم األرس الفقرية خاصة
العنرص النسايئ ويغطي
 75مديرية من مديريات
اليمن البالغ عددها 333
مديرية،

يقدم قروض بيضاء للمستفيدين من املساهامت
النقدية املجانية ،وتنفيذ مجموعة من الربامج
واملرشوعات يف مجال املنشآت املائية والقطاع
الزراعي بشقيه الحيواين والنبايت ومجال األسامك

بلغ عدد املشاريع املنفذة
خالل الفرتة من – 1994
 2322 ،2013مرشوعاً يف مجال
املياه والسدود والبنية التحتية
لقطاع األسامك ،بتكلفة بلغت
 67مليار ريال ،ما يوازي
 31162691دوالرا ً

تدريب النساء وإكسابهن املهارات الالزمة التي
تؤهلهن لاللتحاق بسوق العمل ،ويبلغ عدد مراكز
األرس املنتجة نحو  71مركزا ً تقدم برامج تدريب
يف مجال الخياطة والتطريز والرتيكو والطباعة
والسكرتارية ،وحياكة املنسوجات ،وقد بلغ عدد
املتدربات حتى  2010نحو  60ألف مستفيدة

صندوق دعم املهارات والتأهيل.
يحصل الصندوق االجتامعي
للتنمية عىل دعم حكومي وعىل
قروض ومساعدات خارجية وهي
التي تشكل الجزء األكرب من
ميزانيته.

يستفيد املؤمن عليه وأفراد أرسته من الخدمات
قانون التأمني الصحي االجتامعي
التي يقدمها التأمني الصحي

املصدر :تجميع الباحث من التقارير السنوية للجهات املعنية.

مشاريع الصحة 7753419
مواطناً.
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تصل املوازنة املخصصة للصندوق
من قبل الحكومة أكرث من 10
مليارات ريال ،أي ما يوازي
 4651163دوالرا ً.
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غري مفعل

ويف مجال التأمني الصحي مازال الجدل دائرا ً حول قانون
التأمني الصحي والذي يخص يف األساس موظفي القطاع
العام ،ومل يقر أو ينفذ حتى اآلن ،ويفتقد معظم سكان
اليمن للخدمات الصحية املجانية التي تقدمها الدولة،
وهناك صعوبة بالغة تواجه الكثري وتحول دون حصولهم
عىل ما هو متوفر من هذه الخدمات ،خاصة أبناء املناطق
الريفية .ويعتمد القطاع الصحي يف اليمن عىل ما تخصصه
الحكومة يف املوازنة العامة للدولة؛ إضافة إىل مصادر
متويل أخرى من خالل املنظامت الدولية ،حكومية وغري
حكومية «رشكاء التنمية الصحية يف اليمن ،وتصل نسبة
مخصصات قطاع الصحة يف املوازنة إىل  3.58%من إجاميل
النفقات العامة (القرير السنوي ،)2011 ،وعىل الرغم من
تدين هذه النسبة فمعظمها يذهب كنفقات جارية عىل
األجور واملرتبات .ويبلغ متوسط اإلنفاق عىل صحة الفرد
يف اليمن نحو  57رياالً أي ما يعادل  0.265سنتاً ،تتحمل
الدولة  15.23رياالً أي ما يعادل  0.07سنتات ،وبشكل عام
تبلغ نسبة اإلنفاق الحكومي العام عىل الصحة من إجاميل
العام  27رياالً أي ما يعادل نحو  0.13سنت ،يف حني يبلغ
إنفاق الفرد عىل الصحة  66.33رياالً ،وهذا املبلغ يوازي
 0.31سنتاً ،وبشكل عام يعاين قطاع الصحة ومعه الرعاية
الصحية األساسية لعموم املواطنني من قصور شديد.
يبي لنا ملخصاً للوضع الصحي للعام 2011
جدول ّالبيان

العدد لكل  10000من السكان

عدد املستشفيات

0.1

رسة
عدد األ ّ

7.1

عدد األطباء

3

عدد املراكز والوحدات الصحية.

1.6

عدد املمرضني والقابالت

7.1

الفئات الفنية املساعدة

10.1

املصدر :وزارة الصحة العامة والسكان ،التقرير اإلحصايئ السنوي لعام
 ،2011ص .16

يتّضح مام سبق أنه وبالرغم من أهمية التأمني الصحي،
فهو غري متوفّر بالشكل الكايف ،فنسبة  50%من السكان
ال تتوفر لهم أي خدمات صحية ،ما يدفع بالكثري منهم
للتو ّجه للعمل يف القطاع غري املنظّم لتوفري تكاليف العالج
الرضوري( .الربنامج الوطني للعمل الالئق.)2008 ،
املعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن.
سعت العديد من الدول العربية ومن ضمنها اليمن ،إىل
وضع العديد من الربامج املفصلة لألمن االجتامعي خالل
العقود املاضية ،غري أن التغطية الفعلية لألمن االجتامعي
ظلّت متدنية ،نتيجة لكون أكرث نظم الضامن االجتامعي
استهدفت عامل القطاع املنظم (العام والخاص) مع
استبعاد عامل القطاع غري املنظّم من تغطية الضامن
االجتامعي القانوين ( مؤمتر العمل الدويل ،)2009 ،وبالتايل
هيمنت اآلليات غري النظامية عىل الحامية االجتامعية
املتوفرة لغالبية السكان ،إضافة إىل أنه حتى أولئك الذين
يستطيعون الحصول عىل الحامية االجتامعية يعانون يف
الكثري من األحيان محدودية املنافع التي يتم توفريها لهم.
ويف هذا اإلطار تنص املادة  9من العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل أنه
«تق ّر الدول األطراف يف العهد الحايل بحق كل فرد يف
الضامن االجتامعي مبا يف ذلك التأمني االجتامعي» (شبكة
املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية .)2013 ،وكام هو
واضح فإن هذه املادة ذكرت كل فرد ومل تخص العاملني يف
القطاع املنظم فقط.
لقد صادق اليمن عىل  29اتفاقية ملنظمة العمل ،إضافة
لتوقيعه عىل ثالث اتفاقيات تشكل أولوية وهي :اتفاقية
تفتيش العمل رقم ( ،)81واتفاقية سياسات التشغيل رقم
( ،)122واملشاورات الثالث رقم ( .)144إال أن جميع هذه
االتفاقيات غري مشمولة يف القوانني الوطنية ،ومل يلتزم
اليمن بتطبيق هذه االتفاقيات .وال يزال هناك الكثري من
التحديات يف مجال تطبيق معايري العمل الدولية يف اليمن،
باإلضافة إىل الترشيعات الوطنية لتنسجم مع االتفاقيات
الدولية( .الربنامج الوطني للعمل الالئق.)2008 ،
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ومتثل اتفاقية العمل الدولية رقم  102ملنظمة العمل
الدولية لسنة « 1952بشأن الضامن االجتامعي» املرجع
األسايس يف ما يتعلق بتأمني قدر أدىن من التأمينات
االجتامعية ،وقد ذكرت هذه االتفاقية تسعة فروع للضامن
االجتامعي ،وهي العالج الطبي ،منح املرض ،منح البطالة،
منح الشيخوخة ،املنح الخاصة بفواجع الشغل واألمراض
املهنية ،املنح العائلية ،املنح الخاصة باألمومة ،منح العجز
ومنح الباقني عىل قيد الحياة .غري أنه يكفي للتصديق
عىل هذه االتفاقية أن تلتزم الدول األطراف بتأمني ثالثة
فروع عىل األقل من مجموع الفروع التسعة املذكورة،
عىل أن يكون من ضمن هذه الفروع الثالثة فرع عىل
األقل يتعلق مبنح البطالة ،أو املنح الخاصة بفواجع الشغل
واألمراض املهنية ،أو منح الشيخوخة ،أو منح العجز ،أو
منح الباقني عىل قيد الحياة(.شبكة املنظامت العربية غري
الحكومية .)2013 ،إال أن تطبيق هذه االتفاقية يف اليمن
كان للعاملني يف القطاع املنظم فقط وبنسب ضئيلة جدا ً.
أما القطاع غري املنظّم فلم يدخل يف التطبيق نهائياً ،وهذا
يستدعي تعديل اليمن سياساتها مبا يتوافق مع اتفاقيات
العمل الدولية.
لقد جاء يف ورقة العمل الخاصة بتطوير أنظمة الحامية
االجتامع ّية املناسبة وحامية السكان يف املنطقة العرب ّية،
التي أعدها املنتدى العريب للتشغيل التابع ملنظمة العمل
الدولية يف الفرتة من  19-21اكتوبر  2009يف العاصمة
اللبنانية بريوت ،أن اليمن من ضمن الدول التي مل توقع عىل
أي من معايري العمل الدولية الخاصة بالضامن االجتامعي
يف البلدان العربية .إال أن هناك  4اتفاقيات وقعت عليها
اليمن ،وهي :االتفاقية  102اتفاقية الضامن االجتامعي
املعايري الدنيا  ،1952وهذه االتفاقية تعترب مصدقاً عليها
عند التزام الدول األطراف بتأمني ثالثة فروع عىل األقل
من مجموع الفروع التسعة املذكورة بعاليه ،واليمن تطبق
برامج الضامن االجتامعي الخاص بالشيخوخة ،العجز
واإلعانة ،والباقني عىل قيد الحياة (الوراثة) ،االتفاقية 121
اتفاقية إعانات إصابة العمل  ،1964وهذه االتفاقية رغم
التوقيع عليها إال أن تطبيقها يشوبه الكثري من القصور،

االتفاقية  183اتفاقية حامية األمومة  ،2000االتفاقية 130
اتفاقية الرعاية الطبية وإعانة املرض .ويف هذا املجال صدر
قانون التأمني الصحي ،وتم إنشاء هيئة وصندوق لهذا
الغرض .إال أن التطبيق عىل أرض الواقع مازال غائباً نظرا ً
للجدل القائم حول جدوى إنشاء الهيئة والصندوق ،يف
ظل وجود الهيئة واملؤسسة وصناديق التقاعد ،وإمكانية
تطبيق التأمني الصحي للمنتسبني لهذه الهيئات والصناديق
من موظفي القطاع الحكومي الخاص وأفراد القوات
املسلحة واألمن ،املؤمن عليهم.
ويف ما يتعلق بحامية األطفال ،فقد تم إنشاء املجلس األعىل
لألمومة والطفولة ،وصادق اليمن عام  1991عىل اتفاقية
حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة ،كذلك متت املصادقة
عىل اتفاقيتني أساسيتني ملنظمة العمل الدولية حول عمل
األطفال ،وهام االتفاقية رقم  ،138املتعلقة بالعمر األدىن
الذي يسمح فيه االنخراط يف سوق العمل ،واالتفاقية رقم
 182املتعلقة بإزالة أسوأ أشكال عمل األطفال.
وانضمت الجمهورية اليمنية إىل الربوتوكولني امللحقني
لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛ األول بشأن منع اشرتاك
األطفال يف النزاعات املسلحة بالقانون رقم ( )19بتاريخ
 24أغسطس 2004م .والثاين بشأن بيع األطفال وبغاء
األطفال واستغالل األطفال يف العروض واملواد اإلباحية
بالقانون رقم ( )20بتاريخ  24أغسطس 2004م .وتعزيزا ً
ملركز االتفاقية يف القوانني الوطنية ،وانطالقاً من أهمية
مواءمة الترشيعات الوطنية مع بنود االتفاقية وباالستفادة
من توصيات اللجنة الدولية حول التقارير التي متت عام
2000م2003-م2006-م ،فقد قامت الحكومة اليمنية
مبراجعة شاملة لعدد من القوانني الوطنية وإعادة النظر
فيها وكان أبرزها:
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قانون حقوق الطفل رقم ( )45لسنة 2002م.
قانون رعاية األحداث رقم ( )24لسنة 1992م .
قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم ( )21لسنة
1998م .

قانون الجرائم لسنة  1994م .

التأمينية املقدمة من النظم التأمينية يف اليمن ،يتضح لنا
جلياً أن هذه النظم تعاين قصورا ً كبريا ً يف النشاط التأميني
وأهم هذه العيوب:

قانون األحوال الشخصية رقم ( )20لسنة 1992م .
قانون تنظيم السجون رقم ( )48لسنة 1991م .
ونظرا ً للقصور الذي تعانيه بعض القوانني ،تم تشكيل لجنة
من املختصني القانونيني من الجهات املعنية الحكومية
وغري الحكومية ،ومتت االستعانة بخبريين أحدهام وطني
واآلخر دويل ،إلجراء التعديالت عىل عدد من القضايا
األساسية ذات الصلة بحقوق الطفل منها:
معالجة التناقض الحاصل بني الترشيعات حول تحديد سن
الطفل.
توفري الحامية القانونية لألطفال خصوصاً الذين يعيشون يف
ظروف صعبة ومعالجة القضايا املتعلقة بــحامية الطفل
من العنف واالستغالل والحد من ختان اإلناث ،والزواج
املبكر ،وعاملة األطفال ،وحقوق الطفل الحدث
تشديد العقوبات عىل املخالفني ومنتهيك حقوق الطفل.
مواءمة الترشيعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية التي
صادقت عليها الجمهورية اليمنية (املجلس األعىل لألمومة
والطفولة ،تقارير غري منشورة).
ومن املنتظر أن يصدر قانون جديد تحت مسمى قانون
حقوق الطفل ،يشتمل عىل التغريات املطلوبة .إال أنه 		
ورغم االتفاقيات املصادق عليها ،وما صدر من قوانني
ووجود مجلس أعىل لألمومة والطفولة ،فام زال األطفال يف
وضع صعب .فالفقر والبطالة واألوضاع املعيشية الصعبة،
التي تعانيها األرسة اليمنية ،نتج منها ظاهرة عاملة
األطفال ،حيث يوجد  1614000طفل تراوح أعامرهم بني
سن  17-5سنة هم أطفال عامل ،منهم  66300يزاولون
أعامالً خطرة( ،نتائج املسح الوطني حول عمل األطفال،
 ،)2010ما يعني عدم توفر الحامية االجتامعية لألطفال
بالشكل املطلوب.
الجزء الثالث :واقع التغطية االجتماعية
من خالل االستعراض للمؤ َّمن عليهم وحجم التغطية
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قلة ومحدودية أنواع التأمينات االجتامعية؛ حيثإن كل الصناديق التأمينية تط ّبق تأمني الشيخوخة
والعجز والوفاة ،وهذا يعترب نوعاً واحدا ً فقط من
أنواع التأمني ،ولكنه ليس األهم ،ألن املنفعة منه تأيت
بعيدة املدى بعكس التأمني الصحي وإصابات العمل
وتأمني البطالة التي يلمس العامل املؤمن عليه نتائجها
أثناء عمله ،ما يشجع ويحفّز العاملني عىل االنتساب
واالشرتاك يف التأمينات االجتامعية.
عدم التطبيق الكامل لتأمني إصابات العمل يف القطاعالعام ،ألن املؤمن عليه ال يحصل عىل أي رعاية
طبية بل عىل جهة عمله أن تقوم بعالجه أو يرتك
ملصريه املحتوم ،إضافة إىل ضآلة املبلغ الذي يحصل
عليه كتعويض يف حالة العجز ،والتي يتم احتسابه
عىل أساس نسبة العجز مرضوباً يف ( )39000ريال،
وهي قيمة التأمني لدى الهيئة ،والتي مل تتغري منذ
عام 1991م .أما مؤسسة التأمينات فلم تطبق تأمني
إصابات العمل رغم نص القانون الرصيح منذ عام
1987م.
عدم قيام جميع األنظمة التأمينية بالتأمني الصحي،باستثناء املنتسبني للسلك العسكري الذين يتمتعون
بهذه امليزة وبدون مقابل من خالل عالجهم وأرسهم
يف املستشفيات العسكرية .وهذا هو جوهر التأمني
الصحي والرعاية الطبية.
عدم قيام نظام التأمينات أو الجهة املسؤولة عنالعمل بأي دور للدفع بتطبيق تأمني البطالة الذي
يرتبط أساسا بوزارة العمل ومكاتب التشغيل كون
العالقة مشرتكة بينها.
عدم ربط املعاشات التقاعدية يف كافة النظم التأمينيةمبعدالت التضخم السنوية ،باستثناء األنظمة الحكومية
التي تعطي الحق بنسبة  50%من الزيادة ملوظفي

الدولة ،والتي تتحملها الدولة ومتنح للمتقاعدين
ممن كانوا يعملون يف وظائف حكومية أو مع القطاع
العام ،ويحرم منها متقاعدو القطاع الخاص ،ما جعل
املؤسسة تقوم برفع الحد األدىن للمعاش عام 2011م،
مبا يوازي الحد األدىن لألجر يف الدولة والذي يوازي
 100دوالر تقريباً.
عدم وجود نظام واضح ومحدد آللية تحويلاملستحقات التأمينية بني القطاعني العام والخاص،
ما يسبب الكثري من املشاكل ،ويفتح املجال للتحايل
بالحصول عىل معاش كبري قبل التقاعد ،من خالل
االلتحاق بالقطاع الخاص ،الذي ال يوجد لديه سقف
للمرتبات ،كام هو يف القطاع العام ،األمر الذي
يك ّبد املؤسسة العامة للتأمينات مبالغ مالية كبرية
كمستحقات ملوظفني خدموا بالدولة واستثمر صندوق
القطاع العام مستحقاتهم.

هناك قصور يف القانون الحايل يف الجوانب اإلدارية
والتنظيمية للهيئة وخاصة نشاط مجلس االدارة والهيكل
التنظيمي ،وحرص أعضاء مجلس اإلدارة يف عدد من
الوزراء ،ما يعني أنه يعد مجلس وزراء مصغرا ً ،وال يوجد
يف مجلس االدارة أي متثيل نقايب للمؤمن عليهم .وهذا
يعترب مخالفاً لالتفاقية الدولية رقم  102التي تنص عىل
أن يكون تشكيل مجلس اإلدارة ثالثياً ،أي أصحاب العمل،
وهنا هم الوزراء ،والحكومة واملؤمن عليهم.
أما أهم املشاكل واملعوقات القانونية والترشيعية يف
املؤسسة فتتمثل يف اآليت:
تتوزع مهام التنظيم اإلداري واملرجعية القانونية للمؤسسة
بني قانون انشائها رقم ( )17لسنة 1987م والقانون رقم
 26لسنة 1991م .ومل ينص القانون األخري عىل إلغاء
القانون األول بالكامل ،ما يفقد املؤسسة البنية القانونية
التنظيمية املؤسسية.

عدم وجود رقم تأميني موحد ،ما يسهل الحصول عىل تأخر إصدار التعديالت القانونية الالزمة ملعالجة االختالالتأكرث من معاش من أكرث من صندوق.
والتناقض يف بعض مواد وأحكام القانون رقم ( )26لسنة
ولعل السبب الذي يكمن وراء مشاكل نظام أو أنظمة 1991م ،باإلضافة إىل تأخر تطبيق بعض فروع التأمينات
الحامية االجتامعية يتمثل يف اآليت:
املنصوص عليها يف القانون ،ما أدى إىل تأخري إصدار الالئحة
التنفيذية (التفسريية) للقانون الحايل حتى اآلن ،ما يجعل
أوالً :مشاكل وصعوبات قانونية
القامئني عىل تطبيقه يُ ِ
خضعون نصوصه وأحكامه ومواده
هناك ضعف واضح يف الغطاء الترشيعي والقانوين ملؤسسات لالجتهادات الشخصية.
التأمينات االجتامعية ،وبخاصة الهيئة التي ال يوجد لديها
مرجعية قانونية خاصة تستند إليها بشكل مبارش ،وإمنا عدم تطبيق املؤسسة لتأمني إصابات العمل ،وتقاعس
تسعى إىل تطبيق بعض القوانني األخرى النافذة لتتمكن املؤسسة عن تنفيذه رغم النص عىل العمل به يف القانون
من تسيري أعاملها وأنشطتها؛ حيث ال يوجد قانون خاص رقم  16لسنة  1987والقانون رقم  26لسنة 1991م ،ويعد
بإنشاء الهيئة أو حتى النص عىل إنشائها يف قانون التأمينات ذلك مخالفة قانونية.
واملعاشات رقم ( )25لسنة 1991م .وتعمل الهيئة يف إطار جمود التشكيل اإلداري ملجلس اإلدارة ،خاصة يف جانب
قانون إنشاء الهيئات واملؤسسات والرشكات العامة ،وعدم التمثيل ألصحاب األعامل واملؤ َّمن عليهم وبقاء نفس
إجراء التعديالت مبا يتناسب والتطورات االقتصادية ،حيث األعضاء؛ حيث تصل مدة بقاء بعضهم أكرث من  20سنة.
إن قوانني التأمينات من القوانني التي تحتاج إىل مراجعة مع أن القانون ينص عىل أن ال يستمر العضو املمثل
وتعديالت مستمرة لتواكب التطورات وحتى تتمكن من ألصحاب العمل أو العامل أكرث من دورتني ،ال تتجاوز كل
االستمرار بأداء نشاطها.
دورة ( )3سنوات.
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ثانياً :مشاكل وصعوبات ومعوقات إدارية وفنية

جهد.

والصناديق لخطر اإلفالس ،ما مل تُتّ َخذ حلول جذرية.

عدم التوسع واالنتشار الجغرايف لبقية املحافظات يف
الجمهورية ،حيث إن عمل املؤسسة ينحرص يف  7محافظات
فقط من أصل  23محافظة ،وهذا يعترب مخالفة دستورية
لحرمان العاملني يف القطاع الخاص يف تلك املحافظات من
االستفادة من التأمينات االجتامعية.

وبشكل عام ،يعاين نظام الحامية االجتامعية شح املوارد
واملخصصات املالية ،التي تغطي أنظمة التأمني الرضورية
واألساسية السابق اإلشارة إليها ،بالرغم من قلة موارد
الدولة .فالسياسة الرضيبية تساهم يف إهدار الكثري من
األموال ،التي لو تم تحصيلها ،لساهمت يف رفع وتعزيز
قدرة الحكومة عىل توسيع قاعدة الحامية االجتامعية.

عدم القيام بإجراء الدراسات اإلكتوارية يف مواعيدها
القانونية ،سواء للهيئة أو املؤسسة أو صناديق تقاعد القوات
املسلحة واألمن ،طبقاً ألحكام القانون ملعرفة الوضع املايل
واستكامل الجوانب الفنية والجداول اإلكتوارية املكملة
للقانون ،والالئحة والتي بدونها يصعب معالجة أوضاع
بعض القضايا املهمة للمشرتكني.
عدم تعيني محاسب قانوين مختص ،وقيام الجهاز املركزي
خضوع النظام املايل واإلداري يف الهيئة لنظام الدولة ،ما للرقابة واملحاسبة بنفسه بدور املحاسب القانوين وإعداد
أعاق إجراء التطوير اإلداري والبناء املؤسيس حيث يتم امليزانية والحسابات الختامية للمؤسسة ،ما يفقده أهمية
تعيني مدير عام الشؤون املالية من وزارة املالية.
دوره الرقايب.
عدم مواكبة الهيئة للتطور اإلداري يف استخدام نظام خضوع النظام اإلداري واملايل للنظام اإلداري للدولة ،رغم
املعلومات والذي يعترب متخلفاً جدا ً.
أن القانون نص عىل االستقالل املايل واإلداري للمؤسسة ،ما
وعدم وجود قاعدة بيانات للمؤمن عليهم واالعتامد عىل أعاق املؤسسة عن إجراء التطوير اإلداري والبناء املؤسيس.
امللف الوظيفي وقاعدة املعلومات التابعة للخدمة املدنية .عدم مواكبة املؤسسة للتطور اإلداري يف استخدام نظام
صعوبة حل مشكلة تبادل االحتياطيات بني املؤسسة املعلومات والذي يعترب متخلفاً جدا ً.
العامة للتأمينات والصناديق املامثلة ،وباألخص الهيئة عدم وجود مركز للدراسات اإلكتوارية واألبحاث التأمينية
العامة للتأمينات واملعاشات واملتعلقة بالعاملني املنتقلني يساعد عىل تطوير النظام التأميني ويعمل عىل تهيل
من القطاع العام إىل القطاع الخاص والعكس.
الكوادر اإلدارية يف مجال التأمينات.

تواجه املؤسسة وكافة فروعها مشكلة عدم التزام أصحاب عدم مالءمة معدالت االشرتاكات الحالية لتغطية التزامات
األعامل بالتأمني عىل جميع العامل وتقديم األجور النظام يف املستقبل وضامن دميومته.
الصحيحة ،والتوقف عن السداد ألشهر وسنوات ،ما يؤدي ضخامة النفقات اإلدارية ،وهي نفقات تشغيلية ونسبتها
إىل تراكم املديونية ،كذلك رفض البعض تسجيل العاملني  10%وينبغي تخفيضها.
لديهم باملؤسسة .وال توجد أي وسيلة إلزام لدى املؤسسة
سوى اللجوء إىل الرشطة ،وهذا يصعب تطبيقه عىل ثالثاً :صعوبات ومشاكل مالية
الجميع .أو اللجوء إىل املحاكم ،وقد ال تنفذ قرارات النيابة تعاين مؤسسات وصناديق التأمينات واملعاشات وشبكات
واملحاكم عىل الواقع يف حالة إصدار قرارات حجز تحفظية األمان االجتامعي مشاكل مالية تتمثل يف تصاعد النفقات
أو تنفيذية ،نتيجة عدم تعاون وزارة املالية والبنك املركزي بشكل ال يتالءم مع زيادة األعباء واملستحقات املتوجبة
والجهات املختصة لتنفيذ تلك القرارات.
عليها .فهناك بعض الدراسات اإلكتوارية أوضحت أنه
عدم تعاون الجهات الحكومية مع املؤسسة لتطبيق ويف ظل الوضع الحايل لهذه الهيئات والصناديق ،خاصة
القانون ،بالرغم من إلزام تلك الجهات طبقاً لنص املادة صندوق التقاعد العسكري ،لن يستطيع مواصلة العمل
( )86من القانون بالتعاون مع املؤسسة ،ألنه بدون ذلك خالل السنوات املقبلة .وقد حددت هذه الدراسات ما بني
لن تستطيع املؤسسة أن تحقق أهدافها مهام بذلت من  15إىل  20سنة كحد أقىص ،ومن ثم ستتعرض هذه الهيئات
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فعىل الرغم من تحديد قانون الرضائب رقم ( )17لسنة
 2010يف مادتيه رقم ( )42و( )43للمنشآت املعفية من
رضيبة األرباح التجارية والصناعية ،ورضيبة املهن غري
الصناعية وغري التجارية ،إال أن هناك سوءا ً وخلالً يف إدارة
الرضائب .ففي دراسة عن التهرب الرضيبي أعدها (جربان،
 ،)2010توصلت إىل أنه ،وعىل الرغم من ارتفاع معدالت
الرضيبة ،إال أن ما يتم تحصيله للخزينة العامة للدولة
متواضع جدا ً ( )0.6%من قيمة الناتج املحيل اإلجاميل،
ما يعني أن ما يدفعه القطاع الخاص يبلغ نحو  1%من
إجاميل دخله ،وأن هناك فقط نحو  15%من املكلفني،
الذين يجب عليهم دفع رضائب مبوجب القانون ،لديهم
حسابات منتظمة .ومن يلتزم بسداد الرضيبة من هؤالء،
ال يتجاوز  20%من املكلفني املسجلني يف اإلدارة الرضيبية،
إضافة إىل  15%من الذين ميارسون أنشطة تجارية
وخدمية .كام أشارت الدراسة إىل وجود جامعة مصالح يف
مجلس النواب متارس ضغوطاً يك تحصل عىل إعفاءات أو
تفرض القوانني وال تطبقها ،حيث تصل نسبة األعضاء من
أصحاب رؤوس األموال إىل  20%من أعضاء املجلس ،ما
ٍ
ضغوط كبرية عىل الحكومة من أجل
ميكنهم من مامرسة
حامية مصالحهم.
كذلك كان لنمط التنمية املتبع يف اليمن دوره يف ما
يعانيه االقتصاد اليمني من ضعف ،فاالعتامد عىل مورد
اقتصادي ريعي رغم محدوديته ،وإهامل باقي القطاعات
واألنشطة االقتصادية املولدة للدخل والتي تؤمن فرص
عمل ،زادت من معاناة املواطن اليمني ،ووسعت رقعة
الفقر ،وفاقمت معدالت البطالة .وبإمعان النظر يف مفهوم

التنمية االقتصادية ومنط التنمية الذي طبق ويطبق يف
اليمن ،سندرك أن ما تحقق خالل العقود املاضية بعيد
كل البعد عن مفهوم التنمية االقتصادية؛ فال مسار واضحاً
ومحددا ً ملنهج تنموي يبنى عليه .واملوارد االقتصادية
 وعىل ندرتها مهدورة  -والعنرص البرشي ،والذي يعدأهم هذه املوارد ،غري مستغل ،بل ميكن القول إنه هو
اآلخر مهدور وغري مستغل بشكل أمثل .فعوضاً عن وضع
خطط واسرتاتيجيات للتعليم والتدريب والتأهيل تتناسب
واحتياجات سوق العمل وتواكب متطلبات املرحلة،
نجد مئات اآلالف من الخريجني ال تتناسب مؤهالتهم
ومتطلبات سوق العمل.
لقد جاء يف الربنامج املرحيل لالستقرار والتنمية – 2012
 2014الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،أن
الناتج املحيل اإلجاميل لليمن حقق معدل منو سالباً بلغ
( )19.1%عام  ،2011وأن مستوى الخدمات املقدمة من
الدولة تتسم بالضعف الشديد؛ فالطاقة الكهربائية ال
تغطي سوى  42%من السكان ،أما إمدادات املياه والرصف
الصحي من الشبكة العامة فتصل إىل نحو  ،26%و16%
من السكان عىل التوايل ،ومعدل التضخم بلغ 23.2%
بنهاية عام .2011
ورغم عدم واقعية ومصداقية ما يصدر من بيانات
ومؤرشات رسمية ،وغالباً ما يتم التشكيك فيها ،إال أنها
توضح ،وبجالء ،هشاشة االقتصاد اليمني ،والصعوبات التي
يعانيها .وقد كان لرتكيز الدولة عىل قطاع النفط وركونها
عىل عوائده ،أثره البالغ يف ما يعانيه االقتصاد اليمني من
خلل هيكيل؛ متثل يف تخلف القطاعات األخرى ،سواء
قطاعات اإلنتاج السلعية؛ كالزراعة التي تستخدم وسائل
إنتاج تقليدية يف الغالب وتعتمد عىل مياه األمطار ،وتعاين
صعوبات جمة ،أو الصناعات التحويلية التي ترتكز يف
مجموعة من املنتجات املتنافسة يف مجال األغذية الخفيفة
واملرشوبات ،وتعتمد عىل مدخالت إنتاج مستوردة من
الخارج ،باإلضافة إىل قطاع الخدمات مبختلف أنشطته
والذي مازالت تغلب عليه العشوائية والتخلف (كليب،
.)2014
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وميكن رصد أهم مظاهر هذه االختالالت عىل النحو اآليت:
1.1ضعف معدالت النمو االقتصادي الكيل الالزم إلحداث
تغيري حقيقي يف متوسط دخل الفرد السنوي ،ومن
ثم مستوى معيشته؛ حيث ينخفض معدل منو الناتج
املحيل اإلجاميل السنوي باألسعار الثابتة عن املعدل
الذي وضع كحد أدىن للدول األقل منوا ً ملضاعفة الناتج
املحيل اإلجاميل والذي يبلغ  7%سنوياً؛ حيث بلغ
متوسط معدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل
باألسعار الثابتة خالل الفرتة من  2001ـ  2011نحو
(.3.1%كتاب اإلحصاء السنوي ،2011 ،جدول رقم
 556 :9ـ  .)557جدير بالذكر أن هذا املتوسط تأثر
وبشدة مبعدل النمو لسنة  ،2011والذي حقق رقامً
سالباً بلغت قيمته  ،15.3%وهذا املعدل يختلف عن
ذلك الذي ورد يف تقرير وزارة التخطيط والتعاون
الدويل «الربنامج املرحيل لالستقرار والتنمية – 2012
 « 2014والذي قدر بـ .19.1%
2.2انخفاض متوسط دخل الفرد.
تراوح تصنيف اليمن يف تقرير التنمية يف العامل ضمن
الدول ذات الدخل املتوسط واملنخفض؛ حيث بلغ متوسط
دخل الفرد السنوي من الناتج القومي اإلجاميل للفرتة من
 2000ـ  2011بسعر السوق  921.5دوالرا ً أمريكياً.

عليه فئة صغار السن والشباب ،وتبلغ نسبة السكان الذين
تقل أعامرهم عن  15سنة نحو  43%من إجاميل السكان
املقدر عددهم بنحو  23.833مليون نسمة حسب البيانات
الواردة يف كتاب اإلحصاء السنوي لعام .2011
أما إجاميل املشتغلني ( 15سنة فأكرث) فيبلغون 4.781
ماليني نسمة ،مقابل  18.373مليون نسمة ال يعملون،
األمر الذي يرفع نسبة اإلعالة االقتصادية الكلية إىل
 ،4.84%بينام تبلغ نسبة اإلعالة العمرية ( .84%كتاب
اإلحصاء السنوي.)114 :2010 ،
أما معدل البطالة وبحسب البيانات الرسمية ،فقد بلغت
 17.8%حسب نتائج مسح عاملة األطفال لعام ،2010
هذه النسبة ترتفع يف فئة اإلناث؛ حيث بلغت 39%
مقابل  11%يف فئة الذكور.
وقد بينت البيانات املنشورة يف كتاب اإلحصاء السنوي
 2010ارتفاع معدل غري النشطني اقتصادياً ،حيث بلغ
متوسط هذه النسبة  ،57.4%هذا املعدل املرتفع يوضح
لنا بجالء الطاقات البرشية املعطلة واملهدورة والتي
لو استغلت بشكل اقتصادي لتحولت إىل أهم املوارد
االقتصادية .كام أن معدل البطالة ،وبحسب البيانات
الواردة يف اإلحصاءات الرسمية مرتفعة ،وإن كانت هذه
النسبة والتي بلغ متوسطها للفرتة من  2004ـ ،2010
نحو  15.3%تعترب ضئيلة مقارنة باملعدالت التي توردها
التقارير الصادرة عن املنظامت الدولية ،والتي تقدر معدل
البطالة بـ  ،35%من قوة العمل (،) 2011: 7،FORUM
بل إن بعض التقارير غري الرسمية تقدر معدل البطالة بـ
 40%من قوة العمل.

اإلجاميل؛ حيث بلغ متوسط مساهمة قطاع الزراعة بدون سعيد أنعم ورشكاه» ،وجمعية اإلصالح االجتامعي الخريية
مساهمة القات يف الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الثابتة ،ومؤسسة الصالح ،وترتكز أنشطتها يف اآليت:
للفرتة من  2012 – 2000نحو  .7.32%أما قطاع الصناعات -تقديم إعانات نقدية لألرس الفقرية واملحتاجة.
التحويلية بدون تكرير النفط ،فقد بلغ متوسط مساهمته
تنفيذ مشاريع وبرامج صحية.للفرتة نفسها نحو (.4.77%كليب.)2014 ،
كل هذه املؤرشات توضح وبجالء أن منط التنمية املتبع -رعاية وكفالة األطفال األيتام.
يف اليمن مل يوفر فرص العمل أو رفع مستوى معيشة -التأهيل والتدريب.
املواطنني .فال يوجد تنوع يف الهياكل اإلنتاجية .ويتم
االعتامد بشكل أساس عىل عائدات النفط رغم قلتها ،ما إضافة إىل نشاط بعض منظامت املجتمع املدين يف
أدى إىل زيادة معدالت الفقر والبطالة ،وعجز الحكومة مجال التوعية واملطالبة بالحقوق ،ويأيت يف طليعتها
عن توفري وتقديم الخدمات األساسية للمواطنني أو تهيئة مركز املعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان  Hritcالذي
يرتكز نشاطه يف التوعية وعمل الدراسات املتخصصة يف
مناخ االستثامر وتوفري البنى التحتية األساسية.
مجال حقوق اإلنسان االقتصادية والسياسية واالجتامعية
التي ينبغي أن تتوفر له ،كذلك مركز اإلعالم االقتصادي
الجزء الرابع :التوجهات المستقبلية والبدائل الذي يعقد دورات وحلقات نقاشية تثقيفية ،وكذا بعض
ت
الدراسات الخاصة بالتأمينات االجتامعية.
المق�حة
رغم تعدد النقابات العاملية سواء يف القطاع العام أو ال شك أن هناك دورا ً مهامً ينبغي عىل النقابات ومنظامت
القطاع الخاص ،إال أن دورها يف انتزاع االستحقاقات املجتمع املدين القيام به ،خاصة يف املجال الترشيعي ،إذ
الرضورية للعامل ما زال ضعيفاً ،خاصة نقابات العامل ينبغي عليها الدفع باتجاه إصدار قانون جديد للتأمينات
يف القطاع الخاص ،ذلك أن قانون العمل رقم ( )5لسنة يتناسب ومتطلبات املرحلة ،أو إجراء التعديالت الالزمة
 ،1995وما تاله من تعديالت ،القانون رقم ( )15لعام عىل القوانني املعمول بها؛ فالتأمني الذي نظمه القانون
 ،2010مل يعر العاملة يف القطاع الخاص ،وكذا العاملة غري رقم ( )25لعام 1991م وما طرأ عليه من تعديالت ،يشمل
املنظمة ،االهتامم الذي يتناسب وحجم قوة العمل ،والتي التأمني يف الحاالت اآلتية:
تقدر بنحو  4.6ماليني عامل .أما نقابات العامل يف القطاع 11-الشيخوخة والعجز والوفاة ( تأمني التقاعد)
الحكومي والعام ،فاالنتامءات الحزبية تطغى عىل عمل
هذه النقابات ،وبالتايل يتم تغليب مصلحة األحزاب عىل 22-إصابات العمل.
مصالح العامل واملوظفني.
وهذا القانون يتكون من مائة مادة ،وفيه ملحق يتضمن.

لقد صنف اليمن خالل الفرتة من  1990ـ  ،2010ضمن
الدول ذات التنمية البرشية املنخفضة؛ حيث كانت قيمة
دليل التنمية البرشية تقل عن ( )0.5درجة( .الثور؛ :2011
 )36واحتل املرتبة رقم  154من أصل  218بلدا ً ،حسب
تقرير مؤرشات التنمية البرشية الصادر عن برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ لعام .2011
جدير بالذكر أن الربنامج املرحيل لالستقرار والتنمية 2012
ويصاحب انخفاض متوسط دخل الفرد ومعدل منو الناتج –  ،2014الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،قد
املحيل اإلجاميل السنوي ارتفاع معدل منو السكان الذي أشار إىل أن معدل البطالة للشباب بلغ  52.9%يف الفئة
يصل إىل نحو  3%سنوياً ،وهو من أعىل املعدالت يف العامل .العمرية  24 – 15سنة ،كام وصلت بطالة املتعلمني إىل
نحو .25%
 -3ارتفاع معدل البطالة.
 -4ضعف مساهمة قطاعات اإلنتاج السلعي ،خاصة
يصنف املجتمع اليمني بأنه مجتمع فتي؛ حيث تغلب قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية يف الناتج املحيل

أما منظامت املجتمع املدين ،فعىل الرغم من وجود ما
يقارب  13ألف منظمة مسجلة لدى وزارة الشؤون
االجتامعية والعمل ،إال أن غالبية هذه املنظامت يقترص
·جدول يبني نسب العجز املستديم.
عملها عىل عقد ورش وتنفيذ برامج موسمية أو بهدف
·جدول خاص بأمراض املهنة والتسمامت.
جمع أموال ليس إال .وهناك عدد من الجمعيات التي
متارس أنشطة ذات عالقة بالحامية االجتامعية ،لعل أبرزها وقد صدرت الئحة تنفيذية للقانون مبوجب القرار
الجمعية الخريية التابعة للمستثمرين «مجموعة هائل
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·جدول يبني كيفية تحديد العجز وتقدير درجة العجز
الناتجة عن إصابة عمل.

الجمهوري رقم ( )125لعام 1992م ونطاق تطبيق هذا الدولية الخاصة مبوضوع التأمني االجتامعي التدرج يف
القانون يشمل الفئات اآلتية:
تطبيق بقية أنواع التأمينات التي يشملها التأمني االجتامعي
حسب ظروفها االقتصادية .ورغم مرور ما يقارب الثالثة
·موظفي الدولة وعاملها.
عقود عىل ظهور التأمني االجتامعي ملوظفي الدولة
·موظفي القطاعني العام واملختلط.
والقطاعني العام واملختلط ،وعقدين ونصف عىل التأمني
·املعارين رسمياً للعمل يف الهيئات واملنظامت العربية االجتامعي يف القطاع الخاص ،فام زال التأمني االجتامعي
يف اليمن قارصا ً عن تأم ٍني ٍ
واحد فقط وهو تأمني التقاعد،
والدولية.
ومل يطبق تأمني إصابات العمل.
·أعضاء السلطة القضائية.
رغم شمول القانون ( )25لعام 1991م التأمني الصحي·شاغيل وظائف السلطة العليا.
مبضمون قانوين غري واضح .فقد جاء يف الفصل الثاين من
الباب الخامس من القانون (التأمني الصحي وإصابات
·العاملني يف السلك الدبلومايس والقنصيل.
·أي كادر أو جهة تنص قوانينها وأنظمتها عىل العمل العمل) ثالث مواد عن التأمني الصحي وهي املواد (، 40
 ) 42 ، 41وفيها تناقض بني املادة ( 40و .) 41أما املادة
مبا ورد يف هذا القانون.
( )42فهي تُسقط حق املؤمن عليه من الرعاية الطبية
وقد استثني من هذا القانون ،الخاضعون ألنظمة تقاعد والعالجية ،إذا كان معارا ً خارج اليمن (هويدي؛ دون
أخرى ،كأفراد القوات املسلحة واألمن ،العاملون يف القطاع تاريخ.)17 :
الخاص ،وأي فئة أخرى لها أنظمة تقاعد خاصة بها.
من هنا نستطيع القول إن القانون رقم ( )25لعام 1991م
واملالحظ أن هذا القانون قد نص عىل التأمني ضد نوعني كام هو بنطاق تغطيته الحالية هو قانون تأمني تقاعد
من األخطار ،وهام :الشيخوخة والعجز والوفاة ( تأمني وليس قانون تأمني اجتامعي باملفهوم املتعارف عليه.
التقاعد) ،والتأمني ضد إصابات العمل ،مع ما يعانيه تأمني
إصابات العمل من قصور يف تغطيته ومنافعه ،يف حني وبالنظر إىل ما تقدمه الصناديق الخاصة بشبكات الضامن
أن التأمني االجتامعي يجب أن يشمل باإلضافة إىل تأمني االجتامعي نجد العديد من أوجه القصور التي تصاحب
التقاعد وإصابات العمل طبقاً ملا حددته منظمة العمل عمل تلك الصناديق ،لعل أبرزها تداخل االختصاصات (عىل
سبيل املثال بني صندوق الرعاية االجتامعية ،وصندوق
الدولية ،اآليت:
تأهيل املعوقني) ،تنفيذ الربامج نفسها (مشاريع خدمية،
التأمني الصحي.تدريب وتأهيل ،مشاريع توفر فرص عمل للفقراء) ،ضآلة
املساعدات املقدمة ،باإلضافة إىل املبالغ الكبرية التي تهدر
التأمني ضد البطالة.نتيجة األسامء الوهمية يف صندوق الرعاية االجتامعية ،أو
تأمني األمومة.رصف مساعدات لغري املستحقني.
تأمني املنح العائلية.وبالتايل فال بد للنقابات ومنظامت املجتمع املدين أن تدفع

إذا ً القانون محدود يف شموله للتأمني االجتامعي ،وهذا باتجاه إصدار قانون خاص بالحامية االجتامعية يضمن
ميثل أقل من الحد األدىن الذي نادت به االتفاقيات حفظ الحد األدىن من العيش الكريم.
واملؤمترات الدولية والعربية.
ويف ما يأيت بعض التوصيات العامة التي ميكن أن تسهم
ويجب عىل كل دولة موقعة عىل االتفاقيات واملعاهدات يف إحداث نقلة نوعية يف مسار عمل النظام اإلداري
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والتنظيمي واملؤسسايت ملؤسسات التأمينات االجتامعية:

وتأهيل الكادر البرشي للقيام بالتحصيل عىل الوجه
األمثل.

§البعد الترشيعي :ويتعلق مبعالجة وتصحيح كل
üمعالجة مجاالت االستثامر للصناديق والهيئات
الفجوات واالختالالت القامئة يف النصوص القانونية ü
املتصلة بأحكام النظام التأميني بإجراء دراسات
التأمينية التي متارس عليها ضغوط من قبل الحكومة
مستفيضة عىل هذه القوانني قبل إعادة صياغتها،
يك ترتك فوائضها املالية لدى البنك املركزي بفوائد
سواء أكانت هذه النصوص متضمنة يف قانون العمل
بسيطة  7%عائد عىل أذون الخزانة والسندات
رقم ( )5أو قانون التأمينات أو قانون إنشاء الهيئة
الحكومية ،التي يبلغ عائدها  ،17%وأحياناً من دون
أو املؤسسة ،عىل أن يراعى يف ذلك الشكل الجديد
فائدة ،كام حصل مع الودائع بالدوالر للصناديق
للدولة اليمنية والتي ستكون فيدرالية تتكون من 6
التأمينية يف البنك املركزي ،التي مل تحصل عىل أي فوائد
أقاليم.
وملعالجة الصعوبات املالية ال بد من تنويع محفظة
االستثامرات ،قصرية وطويلة األجل ،مع تخصيص جزء
§ الحقوق التأمينية إلصابات العمل التي ال يزال
من املبالغ املستثمرة لالستثامر خارج البلد ،بنا ًء عىل
أصحاب املنشآت يتحايلون يف تقدميها للعاملني املؤمن
دراسات جدوى اقتصادية.
عليهم ،أو التأمني ضد العجز املهني الدائم أو املؤقت،
üدمج صناديق الشبكات االجتامعية التي تؤدي نفس
والتي مل يرش قانون العمل رقم ( )5رصاحة إليهاü ،
وهذا يتطلب إعادة النظر يف قانون العمل ،ورضورة
الخدمة .مع إعادة النظر يف خطط وبرامج األداء
صدور قانون جديد يراعي حقوق العامل يف القطاع
والرشائح املستفيدة.
üتشجيع من يحصلون عىل قروض بضامن صندوق
غري املنظم ،وكذلك النص رصاحة عىل كافة الحقوق ü
التأمينية للعامل ،عىل أن يتبع ذلك املراجعة واملراقبة
الرعاية االجتامعية عىل إقامة مشاريع صغرية مشرتكة،
املستمرة ملستويات التطبيق لنصوص وأحكام قانون
عىل أن يقوم الصندوق بتقديم املساعدات الفنية
العمل يف ما يخص هذه املسائل ،ملا لها من تأثري
ودراسات جدوى لهذه املشاريع ،واملساعدة يف تسويق
سلبي عىل أوضاع العامل وعىل أرسهم التي تترضر
منتجاتهم عرب الصندوق.
ترضرا ً كامالً من فقدان العامل دخالً ثابتاً يساعده عىل
üإعادة النظر يف دعم املشتقات النفطية والذي يستنزف
مواجهة تكاليف وأعباء الحياة املعيشية واملادية بعد ü
نحو  30%من املوازنة العامة للدولة (يبلغ الدعم
تعرضه ملثل هذه اإلصابات ،أو أشكال وصور مختلفة
نحو  3.8 -3مليارات دوالر) ،وال يستفاد إال من نحو
من العجز املهني الذي يقعده عن العمل أو غريها من
 20%من هذا الدعم الذي يذهب معظمه لنافذين،
الظروف القهرية.
مع وضع البدائل املناسبة إلعادة توزيع هذا املبلغ
üإعادة النظر يف الهيكل اإلداري والتنظيمي لقطاع
ü
بني دعم ملستحقيه ،واستثامره يف ما يخدم النشاط
التأمينات ،وتوفري قاعدة بيانات متكاملة تساعد عىل
االقتصادي ويحفز النمو.
تحديث وتطوير منظومة الحامية االجتامعية وتجعلها
üإعادة النظر يف منط التنمية املتبع يف البلد وانتهاج
ü
أكرث شمولية وواقعية.
خطط واسرتاتيجيات وسياسات تنموية متوازنة تعمل
üتصحيح االختالالت يف النظام الرضيبي ،ومعاقبة
ü
عىل زيادة النشاط االقتصادي ،من خالل تنويع مصادر
كل املتهربني ،ومن يساعدهم من موظفي مصلحة
الدخل والناتج ،ومبا يؤدي إىل رفع متوسط دخل الفرد.
الرضائب ،مع توفري قاعدة بيانات حديثة للمكلفني،
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ختاماً :ال شك أن هناك عالقة وثيقة الصلة بني التنمية
االقتصادية ومستوى الرفاهة التي يعيشها مجتمع من
املجتمعات .فالتنمية االقتصادية تتعلق أو تعنى بالفلسفة
أو السياسة االقتصادية التي تتبعها الدول الستغالل
مواردها االقتصادية املتاحة ،بغية الوصول إىل مستوى
مرغوب فيه من التقدم والتطور يف شتى مناحي الحياة
(اقتصادية ،سياسية ،اجتامعية ،وثقافية) ،ما يعني إحداث
تغريات جذرية وشاملة نحو األفضل يف البنى التحتية،
املفاهيم واملعتقدات ،العادات والتقاليد الخاطئة ،إصالح
السياسات العامة ،توفري مزيد من الحرية والدميقراطية،
ومتكني العنرص البرشي من املهارات الالزمة التي توفر
له حياة حرة وكرمية ،وكذا ضامن توفري الدولة للحامية
االجتامعية ملستحقيها.
قامئة املراجع
الخطة الوطنية لتشغيل الشباب .)2013( ،2014-2016
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جربان ،محمد عيل ،)2010( ،التهرب الرضيبي يف اليمن:
الربنامج املرحيل لالستقرار والتنمية ،مؤمتر املانحني لدعم دراسة تحليلية ،يف مجلة كلية التجارة واالقتصاد ،العدد
( ،)33جامعة صنعاء ،الجمهورية اليمنية.
الجمهورية اليمنية ،سبتمرب.2012 ،

الربنامج الوطني للعمل الالئق ،2008-2010 ،صنعاء ،الجهاز املركزي لإلحصاء )2012( ،كتاب اإلحصاء السنوي
 ،2011اإلصدار  ،41وزارة التخطيط والتعاون الدويل،
الجمهورية اليمنية.
صنعاء ،الجمهورية اليمنية.
248

الخطة الوطنية لتشغيل الشباب  .)2013( ،2014-2016وزارة الشؤون االجتامعية والعمل ،صندوق الرعاية
ديفيس ،مارجيت ،)2009( ،اليمن اسرتاتيجية الحامية االجتامعية ،التقرير السنوي ،أعداد متفرقة.
االجتامعية ،املرحلة الثالثة ،االسرتاتيجية ،وخطة العمل ،وزارة الشؤون القانونية ،القانون رقم ( )25لعام 1991م
وإطار املراقبة والتقييم.
الخاص بالتأمينات واملعاشات يف القطاع العام.

مؤمتر العمل الدويل ،)2009(،االنتعاش من األزمة :ميثاق
عاملي لفرص العمل ،اللجنة الجامعية املعنية باالستجابة
لألزمة ،الدورة الثامنة والتسعون،جنيف ،يونيو.
الهويدي ،ابتسام راشد( ،بدون تاريخ) الترشيعات القانونية
للتأمينات االجتامعية يف اليمن ،ورقة عمل غري منشورة.
وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،خطة التنمية االقتصادية
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نز ت
ر� مراد
اعداد :ليىل ب� ي
وخب�ة ف ي� الشؤون االجتماعية
باحثة ي

تونس
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األزمة املإلىة التي تتخبط فيها الدولة ،جعلتها غري قادرة عىل متويل
الربامج االجتامعية وخاصة تحت ضغوطات املمولني الدوليني يف نطاق
برامج إعادة هيكلة االقتصاد.
 -2التحويالت االجتامعية ،والتي تغطي مجاالت الصحة
توطئة
إن املتأمل يف تطور الحياة البرشية عرب التاريخ املعارص والرتبية والتكوين املهني.
يثبت لديه وجود إجامع عىل رضورة االعرتاف وتعزيز  -3املساعدات االجتامعية واملتمثلة يف مجموعة الربامج
الحقوق االقتصادية واملدنية ،عالوة عىل الحقوق التي تضعها الدولة واملجتمع املدين لتحسني مستوى
االجتامعية لحامية أفراد املجتمع ضد املخاطر التي تهدد وظروف العيش ،خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة
واملهمشة ،وكذلك لتقليص نسب الفقر والبطالة والفوارق
الحياة البرشية.
لقد اكتسب املجتمع وعياً بأن الحقوق املدنية واالقتصادية بني الجهات.
ال تقل أهمية عن الحقوق االجتامعية.

1 1-الوضع العام للبالد وتأثريه عىل السياسات االجتامعية

وهكذا فإن شبكة الحامية االجتامعية مل تعد تستهدف 1-1-1موقع الحامية االجتامعية يف سياسة الدولة
العامل والفئات الذين يعيشون يف فقر مدقع أو كيل ،بل التونسية:
أصبحت تأخذ يف اعتبارها احتياجات أخرى أساسية ،مثل منذ االستقالل عام  1956إىل حني قيام ثورة  14جانفي
توفري مواطن شغل دامئة ومستقرة ،وضامن التعليم الجيد ،2011 ،اتخذت الحامية االجتامعية حيزا ً هاماً يف سياسة
والسكن الالئق ،والحق يف العيش يف إطار بيئة سليمة ،الدولة التونسية ،إذ خصصت مختلف الحكومات جزءا ً
والحق يف املشاركة يف الحياة السياسية واالقتصادية هاماً من الدخل القومي للتنمية االقتصادية واالجتامعية،
واالجتامعية.
وخاصة لتحسني ظروف العيش للمواطن واالهتامم

إن التعريف املوسع ملفهوم الحامية االجتامعية التي بصحته.
اعتمدته منظمة العمل الدولية ،يقوم عىل  11مقاربة عىل مستوى تحسني ظروف العيش:
هي :املرض والصحة ،والعجز ،والشيخوخة ،والوفيات،
•إقرار سياسة التعليم املجاين واإلجباري :تشري األرقام
واألمومة ،واألرسة واألطفال ،والبطالة ،وحوادث الشغل
إىل حدود سنة  ،2008أن نسبة التمدرس وصلت إىل
واألمراض املهنية ،واإلسكان ،والسياسات النشيطة لتوفري
حد  99.2%بالنسبة لألطفال يف سن السادسة ،وبلغت
مواطن شغل ،ثم الحامية العامة ضد الفقر والتهميش
يف السنة نفسها  99%بالنسبة لألطفال من سن  6إىل
االجتامعي.
 11سنة.
يبقى كذلك من املعهود أن الحامية االجتامعية تقوم عىل
•صدور مجلة األحوال الشخصية لسنة  :1956وقد
ثالثة محاور:
مكنت النصوص القانونية الواردة يف هذه املجلة
 -1الضامن االجتامعي ،والذي يغطي التأمني عىل املرض
من إرساء سياسة تأهيلية لدور املرأة يف خطوة غري
والشيخوخة والوفاة والعجز والبطالة.
مسبوقة يف العامل العريب ( منع تعدد الزوجات ،منع
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اإلجبار عىل الزواج ،تحديد مبدأ سن الزواج بالنسبة السابق للوضع الذي كان يشمل 72%فقط من الحوامل
للمرأة بــ 18سنة وخاصة خلق وتركيز مفهوم املساواة سنة  1987يف حني أصبح يشمل  96%منهن سنة .2010
بني الرجل و املرأة).
 -ارتفاع نسب تغطية الوالدات يف املجال االستشفايئ

•الربنامج الثوري والطموح للتنظيم العائيل ،للحد من والذي يصل إىل نسبة .96%
تزايد نسبة الوالدات.
 -تحسن أيضاً يف التغطية الصحية حيث ازداد عدد األطباء

•برامج مراقبة تطور األسعار (صندوق التعويض) من طبيب واحد لكل  2110ساكنني سنة  ،1987إىل طبيب
ملساعدة الطبقة الفقرية والعائالت ذات الدخل واحد لكل  865ساكناً سنة .2010
املحدود.
 ارتفاع نسب تلقيح األطفال ضد األمراض الوبائية•برنامج محو األمية والذي جعلها تنخفض من % 84.7والحصبة وغريها من األمراض املعدية ،حيث تجاوزت
سنة  1956إىل % 22.9سنة  2004للفئة العمرية  10هذه النسب )1(.98%
سنوات فام فوق.
إن مناهج التنمية البرشية التي اعتمدتها الدولة

•القضاء عىل األكواخ والبناءات القصديرية التي مل
تعد متثل سنة  2010إال  0.8%من مجموع البناءات
املشيدة.
•التزود بالطاقة الكهربائية واملاء الصالح للرشب بنسب
تجاوزت  90%من الرتاب التونيس .ففي سنة 2006
وصلت نسبة التزويد بالنور الكهربايئ إىل 98.7%
و 91.6%بالنسبة للامء الصالح للرشب.

التونسية خالل السنوات الـ 40األخرية وقبل  ،2011ميكن
قياسها باالعتامد عىل مؤرش التنمية البرشيةIndice de
 Développement Humain IDHوالذي ميثل وسيلة
عامة لقياس التطور من أبعاد ثالثة :الصحة والتعليم
والدخل ومن خالل مؤرشات االستقإللىة ،ومؤرشات أخرى
ذات عالقة باملحيط واألمن والعمل الالئق))2(.

عىل املستوى الصحي:
كان مؤرش التنمية البرشية ) (IDHللجمهورية التونسية
سنة  1980يساوي  ،0.436ثم سجل نسبة ارتفاع متواصل
 القضاء عىل العديد من األمراض الوبائية:خالل  30سنة التالية ليصل إىل ( 56%أي نسبة ارتفاع
 االرتفاع امللحوظ يف مؤرشات أمل الحياة عند الوالدة ،سنوي بـ 1.5%يتجاوز معدل البلدان العربية الذي يقاربوالتي مرت من  67.4عام سنة  1987إىل  74.3عام سنة .)0.593
.2010
إن قيمة مؤرش التنمية البرشية ) (IDHيف تونس ،سنة
 تراجع نسبة وفيات األطفال حيث مرت النسبة من )0.683( ،2010يجعلها مصنفة يف املرتبة  81من بني
 169دولة لها الخصوصيات نفسها .وهو ما جعلها توصف
 4%،51سنة  1985إىل  21%سنة .2010
بدولة ذات تنمية برشية متقدمة».
 تراجع نسبة وفيات األمهات عند الوضع ،حيث مرتالنسبة من  69عىل كل مائة ألف والدة جديدة سنة 1994
Source : les effets du systèmes de PS sur la réalisation des objectifs du -1
إىل  35.5سنة .2010
 -تحسن يف نسب عرض املرأة الحامل عىل الفحص الطبي

millénaires de développement : cas de la Tunisie
rapport mondial sur Source : étude PNUD « note de synthèse relative au -2
2010 le développement humain
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تطور مؤرش التنمية البرشية (:)3

باالعتبار النقائص يف مجال الصحة والتعليم ومستوى
العيش.

السنة

تونس

الدول العربية

العامل

1980

0،436

0،396

0،455

1990

0،526

0،470

0،526

2000

0،613

0،525

0،570

2005

0،650

0،562

0،598

2009

0،677

0،583

0،619

وتجدر اإلشارة إىل أن مؤرش التنمية البرشية املعدل بعامل
عدم املساواة ) (IDHIيقدر بـ ،0.511سنة  ،2010وهو ما
ميثل تراجعا يف مؤرش التنمية البرشية ) (IDHيف حدود
( 25%من  0.683إىل  ،)0.511وهو ما يؤكد أهمية انعدام
املساواة سواء عىل املستوى الجهوي أواالجتامعي ،والذي
تشكو منه (تونس).

2010

0،683

0،588

0،624

نسبة النمو
1980-2010

%56،6

%48،48

%37،14

نشري كذلك إىل أن مؤرش عدم املساواة بني الجنسني ))IIG
يف تونس يقدر بـ ،0.515وهو الذي جعلها تحتل املرتبة 56
عىل  138بلدا ً تم استقراء وضعيتها عىل هامش املعطيات
املقدمة سنة  34%( .2008من النساء البالغات لهن
مستوى تعليم ثانوي أو جامعي يقابله  48%من الذكور،
و 28%فقط من النساء يساهمن يف سوق الشغل مقابل
 74%بالنسبة للرجال ،كام أن 19،9%فقط من املجالس
الربملانية مخصص للنساء).

إن مؤرش التنمية البرشية ) (IDHال يعطي صورة واضحة
عن االختالفات بني الجهات يف البلد الواحد ،كام أنه ال
ميكّن من اكتشاف عدم املساواة بني الرجل واملرأة يف
مجتمع بعينه .لذا وللتعرف أكرث عىل خاصيات املجتمعات
املختلفة ،وللنظر وفهم هذه األبعاد ،تم التوجه نحو اعتامد
بالرغم من كل املجهودات لتحرير املرأة ،وبالرغم من جل
مؤرشات جديدة يف هذا الخصوص نذكر منها:
القوانني التي تقر املساواة بني املرأة والرجل ،فإن مؤرش
 مؤرشات التنمية البرشية املعدل بعامل عدم املساواةعدم املساواة بني الجنسني ال زال مرتفعاً .وخالفاً ملا يسود
) Développement humain ajusté aux intégralitésمن أفكار ،فإن الجانب القانوين يحتوي عىل ثغرات وهو
Indice de (IDHIوالذي ميكّن من الكشف عن نقائص ليس كافياً إلرساء املساواة التامة بني الجنسني.
ثغرات التنمية البرشية الراجعة ،إىل عدم املساواة يف
أما مؤرش قياس الفقر املتعدد األبعاد :فهو يقدر بـ0،010
مجاالت الصحة والتعليم والدخل.
يف تونس ،أما بالنسبة للمغرب فهو يعادل  0،139و0،010
 مؤرش عدم املساواة بني الرجل واملرأة  (IIG Indiceيف األردن و 0،026يف مرص .وتجدر اإلشارة إىل أن 2.7 %من) d’Inégalité de Genreوالذي يعرف أكرث عيل مدى املجتمع التونيس يشكو من الحرمان املتعدد الجوانب
أهمية الفرق بني املرأة والرجل يف التقدم يف مجال الصحة و 4،9%يف حالة هشاشة.
واإلنجاب واالستقإللىة ونسب النشاط.
أما يف ما يخص فرتة ما بعد الثورة ،فليس لدينا تقييم
 مؤرش الفقر املتعدد املقاييس  (IPM Indice deمرقم ،إذ يصعب ذلك نتيجة كل اإلختالالت التي اجتاحت) Pauvreté Multidimensionnelleوهو مؤرش مكمل البالد التونسية خالل السنوات األربع األخرية.
للمقاييس املعتمدة عىل الدخل (مقياس نقدي) مع األخذ
وبالرغم من أن الحامية االجتامعية تلعب دور تهدئة يف
: portail Social: étude PNUD « note de syn�)¹( -3
 Source www.social.gov.tnاملجتمعات التي متر بأزمة ،فإن الدول غالباً ما تقلص،
rapport mondial sur le développement humain thèse relative au
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يف مثل هذه الظروف ،من برامجها االجتامعية .كام أن  .1-2-2الضامن االجتامعي
األزمة االقتصادية تجر إىل مراجعة امليثاق االجتامعي ميثل يف تونس 8 %من الناتج القومي الخام  PIBسنة
الذي يعتمد عىل تدخل الدولة يف إعادة توزيع الرثوات .2011 .وبلغت نسبة التغطية  % 81،34سنة .2011
زد عىل ذلك ضغوطات املمولني الدوليني والبنوك العاملية
التي تفرض عىل الدول التقليص من دورها يف ضخ املال أولوية الحامية االجتامعية يف السياسة الوطنية.3-1
لصناديق التعويض.
منذ االستقالل وحتى الثورة الشعبية يف  14جانفي ،2014
ويالحظ كذلك أن التحويالت االجتامعية والضامن كانت الحامية واحدة من أولويات السلطات العمومية.
االجتامعي ،بصفتهام املؤسساتية ،يكونان غري مهددين أما حإلىاً ،فتواجه البالد تحوالً مصريياً يف تاريخها .فهي
باالنهيار ،وإن كان ذلك ملدة قصرية ،عىل عكس ذلك فإن ملزمة بالدخول يف مسار تغيريات جذرية ينتج عنها عادة
املساعدات واآللىات االجتامعية تتأثر بهشاشة االستقرار تقلص يف نسب النمو ،خاصة إذا ما اقرتنت مبرحلة انتقال
السيايس واالقتصادي .ويف غياب اإلرادة السياسية القوية ،دميقراطي.
فإن مؤرشات النمو اإلنساين تهدد باالنهيار.
بالفعل ومنذ  14جانفي  ، 2011أصبح املجتمع التونيس
وقد الحظنا ،يف تونس ،خالل الفرتة األخرية ،بالرغم من يشكو من ارتفاع نسب الفقر والبطالة ،وأصبحت تطرح
تفاقم الفقر والبطالة وغالء املعيشة املتصاعد ،وجود إرادة بشدة تساؤالت حول الحريات :حرية املرأة وحرية املعتقد
ملحة وإرصارا ً عىل التقليص يف دور الدولة يف ضخ املال وحرية التعبري .وكل هذه املسائل تفاقمت مع انعدام
لصناديق التعويض .كام يخىش أن يؤدي ذلك إىل التخيل األمن وظهور اإلرهاب.
عن الربامج االجتامعية وامليثاق االجتامعي.
هذه العوامل أدت إىل عدم وضع الحامية االجتامعية
ضمن األولويات األساسية للدولة .أضف إىل ذلك أن األزمة
1-1-2حجم متويالت الحامية االجتامعية
املإلىة التي تتخبط فيها الدولة ،جعلتها غري قادرة عىل
مي َّول الضامن االجتامعي من مساهامت األجراء واملش ِّغلني .متويل الربامج االجتامعية وخاصة تحت ضغوطات املمولني
غري أن املساعدات االجتامعية ،فهي ممولة من ميزانية الدوليني يف نطاق برامج إعادة هيكلة االقتصاد.
الدولة ،واملجتمع املدين ،وهبات األفراد والرشكات
واملؤسسات ،والتمويالت اإلقليمية والعاملية .ويف ما يخص 2 2-خصوصيات أنظمة وبرامج الحامية االجتامعية:
التحويالت االجتامعية فهي مكفولة من ميزانية الدولة 2-2-1 .الضامن االجتامعي.
 .1-2-1التحويالت االجتامعية
 .2-1-1األنظمة:
رصدت الدولة ما يعادل  %3من الناتج القومي الخام ) (PIBمتكّن أنظمة الضامن االجتامعي يف تونس من:
ملصاريف الصحة سنة  )4( 2008وأكرث من  %6.3للتعليم
 تغطية صحية توفر للمواطن إمكانية اسرتجاع نفقاتمن الناتج القومي الخام ( )PIBللسنة نفسها ،متجاوزة
العالج أو تغطيتها بالنسبة للموظفني واملتقاعدين وأفراد
بذلك معدل النفقات املخصصة من قبل بلدان منظمة
عائالتهم.
التعاون االقتصادي والتنمية ) (OCDEللتعليم (.)5
 جراية تقاعد وجراية أرملة وجرايات وقتية لأليتام عندOMS/Tunisie -4
www.ups.ac.fj/worldbank note de politique sectorielle sur ، www.who.int -5
le financement de l’enseignement.et http//databank.banquemondiale.org/

data/views/reports/tableviews.asp
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الشيخوخة ويف حاالت الوفاة.

العام أو الخاص .باستثناء نظام التأمني عىل املرض الذي
صار موحدا منذ سنة .2004

 أجراء املؤسسات املحلية واملؤسسات العامة ذات الصيغة شيخوخة بقيمة  50%بالنسبة للذين خدموا ملدة أقل مناإلدارية الذين ليس لديهم نظام ضامن اجتامعي.
خمس عرشة سنة).

 -بعض املنح التعويضية (منح األمومة ،املرض.)...

 .2-1-2املستفيدون من أنظمة التغطية االجتامعية:

 صيادو البحر الذين ليس لديهم تغطية يف نظام الصيادين .كام تعطي منح تعويض أليام العطل بسبب املرض أو الوضع الفالحون املستثمرون لحسابهم الخاص وحرفيو بالنسبة للمرأة الحامل .أما اإلعانات واألجور للعاطلني عنالعمل ،فهي ليست معممة وتستوجب رشوطاً عدة.
الصناعات التقليدية الذين يعملون لحسابهم الخاص.
هـ -أنظمة التقاعد:
 -الفنانون واملبدعون واملفكرون.

 -منح عائلية

 منح لبعض العامل وعائالتهم يف صورة االنقطاع عن التغطية االجتامعية تضم عملياً جل الفئات املهنية:املوظفون يف القطاعني العام والخاص ،املستقلون ،الفالحون
العمل نتيجة العجز أو الوفاة...
والعامل يف القطاع ألفالحي ،املعاونات املنزلية والعامل
 الحامية ملجابهة حوادث الشغل واألمراض املهنية.املوسميون ،الفنانون واملثقفون وصيادو البحر الخ.
كام تساهم يف متويل الربامج االجتامعية مثل مساعدات املستفيدون من أنظمة التغطية االجتامعية يف القطاع
للعائالت املعوزة ،إضافة إىل ضخ األموال يف ميزانية الصحة العام :
العمومية مع متكني املنخرطني فيها من بعض القروض.
 األعوان املرسمون واملؤقتون واملوسميون والعرضيون يفيبقى من املهم اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف تونس نظام القطاع العام .
منح للعاطلني عن العمل ،رغم التزايد املفرط لعددهم
والذي ميس خاصة الشباب وأصحاب الشهادات (املكتب  -أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس املستشارين سابقاً
الدويل للشغل BITعندما حصلت استشارة سنة  1996يف وأعضاء الحكومة والوالة.
هذا املجال نصح الدولة التونسية بأن ال تتجه نحو منح  -أجراء املؤسسات الصناعية والتجارية واملهن املستقلة
البطالة الطويلة املدى) .ولكن الدولة التونسية وضعت واملتعاضدة واملجتمع املدين والنقابات والجمعيات وأعوان
يف مجال التشغيل مخططاً حيوياً ( )PAEيضمن آلىات منظامت األمم املتحدة والجامعة العربية واملؤسسات
املتخصصة كالبعثات الدبلوماسية وكل املؤسسات
للتحفيز عىل التشغيل ومنحا قصرية املدى.
الخاضعة للقانون الدويل (وفقاً للقواعد واالتفاقيات).
يسي الضامن االجتامعي من قبل ثالثة صناديق:
ّ
 الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية املستفيدون من أنظمة التغطية االجتامعية يف القطاع( )CNRPSالذي يترصف يف نظام التقاعد والعجز ورأس الخاص
املال عند الوفاة ملصلحة أجراء القطاع العام.

 -األجراء يف القطاع الفالحي.

 الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ( )CNSSالذي  -صيادو البحر.يترصف يف نظام التقاعد ورأس املال عند الوفاة والعجز  -العامل غري األجراء (مثل املدلكني يف الحاممات ،األخامس،
واملساعدات االجتامعية للقطاع الخاص.
سائقي سيارات األجرة الذين يحوزون بطاقة مهنية).

 الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض ( )CNAMالذي  -العامل التونسيون يف الخارج الذين ليس لديهم اتفاقيةيترصف يف نظام التأمني عىل املرض وحوادث الشغل مع البالد املضيفة.
واألمراض املهنية ملصلحة مجموع األجراء.
 الطلبة واملرتبصون.نظم الضامن االجتامعي يف تونس ،متعددة وتتنوع حسب
منط الرواتب واألصناف املهنية واالنتامء سواء للقطاع  -املعينات املنزلية.
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أنظمة التقاعد إجبارية وتعتمد أسس التوزيع التضامني
 .2-1-3الخدمات املوفَّرة من قبل األنظمة
بني األجيال ( (Répartitionتضمن للمستفيدين جرايات
أ -الرعاية الصحية:
التقاعد وجرايات األرامل وجرايات األيتام .كام تقدم مبلغاً
خدمات التأمني عىل املرض تغطي األمراض العادية من املال عند الوفاة.
واألمراض طويلة األمد (األمراض الخطرية واملزمنة واملدونة و -حوادث الشغل واألمراض املهنية :أسس نظام
يف قامئة) .كام تغطي كذلك اآلالت ( )PROTHESESحوادث الشغل ألول مرة يف سنة  ،1921ويغطي ثالثة
و تكاليف التنقل ألسباب صحية و العمليات الجراحية أخطار(حوادث الشغل ،الحوادث التي يتعرض لها األجري
يف القلب وديلزة الدم واملسح الضويئ والتصوير بالرنني يف طريقه إىل الشغل واألمراض املهنية املحددة ضمن
املغناطييس والتداوي باملياه املعدنية والتقويم العضوي .قامئة).
ب– األمومة:
 2-2-2املساعدات االجتامعية:
إن اإلحاطة الصحية باملرأة الحامل تدخل يف إطار نظام تأخذ املساعدة االجتامعية عدة أشكال منها:
التأمني عىل املرض .أما بالنسبة إىل تغطية مصاريف الوضع
 منافع نقديةفهي محددة بقيمة.
 منافع عينيةج– املنح العائلية:

تقدم املنحة العائلية لألطفال ( )3تحت سن الرشد ،وتقدم  -منافع صحية
كذلك لهم مساهمة إذا كانوا من عائلة ذات دخل وحيد - .برنامج دعم املواد األساسية
(يف القطاع الخاص)
 برامج تحسني ظروف العيش (تطهري وتأهيل األحياءالعامل غري األجراء يف القطاع غري الفالحي ال يستفيدون الشعبية)...
من املنح العائلية.
 برامج خاصة لذوي االحتياجات الخاصةد -تأمني الدخل األسايس:

تقدم الدولة التونسية ونظم الضامن االجتامعي إىل
ذوي الدخل املحدود ،أجرا ً أدىن (للعاملني يف القطاع غري
الفالحي ( ،)SMIGأجرأ أدىن فالحياً ( ،)SMAGجراية
دنيا للمتقاعدين ) )MGبقدر 2/3من ( )SMIGومنحة
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 -برامج خلق أو املساعدة عىل التشغيل.

 .2-2-1املنافع النقدية

البنك التطوعي لألدوية) من توزيع كميات هامة من
األدوية بلغت قيمتها 175ألف دينار وزعت عىل 134
مؤسسة صحية و 28قافلة صحية و 9جمعيات ،كام تم
توزيع مواد غذائية وأغطية بقيمة  710آالف دينار للعديد
من العائالت املحتاجة.

يعترب الربنامج الوطني ملساعدة ومساندة العائالت املعوزة
من أهم الربامج التي متكّن من الحصول عىل منافع
نقدية ،وقد تم إحداث هذا الربنامج سنة  1986من طرف
الحكومة .وميكّن هذا الربنامج العائالت ذات الدخل
املحدود من الحصول عىل منح كل ثالثة أشهر تحتسب ب -إعانات مدرسية ومساعدات مبناسبة األعياد الدينية
عىل قاعدة معينة.
يؤمن الربنامج الوطني ملساعدة ومساندة العائالت املعوزة،
بلغ عدد العائالت املستفيدة من هذا الربنامج  114534أيضاً مساعدات مدرسية وإعانات مبناسبة األعياد الدينية،
عائلة سنة  68%( 2004من املسنني و % 17،3من املعوقني ،كام يوزع الكتب املدرسية (تم توزيع  428826كتاباً
بلغت الكلفة اإلجاملية لهذا الربنامج  59،5ماليني دينار) .مدرسياً للتالميذ والطلبة املحتاجني خالل العام املدريس
ويشمل هذا املبلغ نصف السكان تحت سقف الفقر 2004-2005 )6(.مبلغ إجاميل  12.4مليون دينار .عالوة عىل
عىل إثر ثورة  14جانفي  ،2011متت زيادة املساعدة ذلك تم توزيع  360ألف إعانة للعائالت املحدودة الدخل
املمنوحة للعائالت املعوزة إىل  210دينارات كل ثالثة أشهر ومببلغ إجاميل قدره  1.2مليون دينار).

(وتتم زيادة هذه املنحة  30دينارا عن كل طفل تحت ويتكفل االتحاد التونيس للتضامن االجتامعي سنوياً ،خالل
الكفالة إىل حدود  3أطفال) .عىل إثر استفحال ظاهرة املرحلة التحضريية ،بـ  10500طفل منحدر))préscolaire
الفقر متت زيادة عدد املنتفعني من هذه املنحة إىل  230من عائالت ذات دخل محدود عن طريق  230مركز تعليم
اجتامعي.
ألفاً .مع العلم أن أغلبية املنتفعني هم من املسنني ()7
كام تشارك اللجنة الجهوية للتضامن االجتامعي صحبة
 .2-2-2املساعدات الظرفية العينية
املساعدات عىل شكل أدوية ومستلزمات مدرسية وغذائية جمعيات خريية وأفراد من املجتمع املدين ،يف عدة أنشطة
ظرفية للمساعدات االجتامعية بأشكال عدة ،وخاصة منها
وغريها:
مقاومة موجة الربد ،وموائد اإلفطار خالل شهر رمضان.
يتم توفري املساعدات العينية يف أغلب الحاالت من طرف
املجتمع املدين ومختلف الربامج وصناديق املساعدات  . 2-2-3املنافع الصحية
ودعم العائالت املعوزة واألشخاص املعرضني للطرد يضمن الربنامج الوطني ملساعدة ومساندة العائالت
املعوزة التمتع بالخدمات الصحية املجانية أو مبقابل رمزي،
والتهميش.
ومن أبرز الجمعيات غري الحكومية العاملة يف هذا امليدان ملصلحة العائالت املعوزة أو ذات الدخل املحدود وغري
هي االتحاد التونيس للتضامن االجتامعي ،الذي يقوم املنخرطة بنظام للضامن االجتامعي يف الهياكل الصحية
بجمع التربعات من مواد ومتويالت وأدوية ومستلزمات العمومية .بلغ عدد املنتفعني ببطاقات عالج 17100
مدرسية وتوزيعها عىل العائالت املحتاجة .وقد قام االتحاد منتفع سنة  2004و 821575سنة ( 2012منها 243675
خالل األشهر األربعة األوىل من سنة ( 2011عن طريق بطاقة عالج مجانية و 577900بطاقة عالج مبقابل رمزي)
 -6تحقيقات املكتب الدويل للتشغيل.
 -7وزارة الشؤون االجتامعيةSéminaire international: Justice et Lute contre l’ex� :
clusion et la pauvreté en Tunisie - Sep 2011

 .2-2-4منظومة دعم املواد الغذائية األساسية

التنمية الجهوية ،عالوة عىل دعم املجتمع املدين.

أحدثت منظومة دعم املواد الغذائية األساسية سنة ـ الصندوق الوطني للتضامن
 1945بأمر من يف ذلك التاريخ .ويف سنة  1970استحدث يعترب الصندوق الوطني للتضامن مؤسسة حكومية
الصندوق العام للدعم.
تونسية مهمتها جمع األموال لفائدة استثامرات عمومية
يتم متويل هذا الصندوق أساساً من ميزانية الدولة وخاصة يف مجال مقاومة الفقر .وميثل الصندوق حوإىل  %1,0من
من اإلتاوات املتأتية من املنتجات البرتولية واملرشوبات الناتج الداخيل الخام لتونس وهو متعارف عليه بالحساب
الكحولية.
الربيدي الجاري .26-26

وتشمل املنتجات املدعومة من الدولة الحبوب ومشتقاتها
والحليب والزيوت النباتية والسكر واللحوم الحمراء
املستوردة والذرة والسوجا والورق املستعمل يف الكراسات
املدرسية والشاي والقهوة.
وعىل إثر األزمة االقتصادية واالرتفاع الهام يف األسعار
العاملية وخاصة تلك املتعلقة باإلنتاج ،وعىل إثر ضغط
رؤوس األموال ،حاولت الحكومات املتعاقبة اإللغاء
التدريجي لدعم بعض املواد (عىل غرار السكر )...ويف سنة
 2010اقترصت قامئة املواد املدعومة من طرف الدولة عىل
الحبوب والزيوت النباتية والحليب.

وتتمثل األهداف األساسية للصندوق الوطني للتضامن يف
إخراج مناطق الظل من التهميش وتحسني ظروف عيش
الساكنني يف هذه املناطق وتأمني قاعدة اقتصادية عن
طريق مشاريع متكّن من تحقيق مداخيل دامئة ملصلحة
الساكنني.
هذا وقد متكن هذا الصندوق خالل  13سنة من تجميع
 857مليون دينار منها 50م د مقتطعة من ميزانية الدولة
خالل الفرتة املمتدة من  1993إىل .2007

كام متكن الصندوق من تحقيق  1817مرشوعاً يف مناطق
الظل انتفع بها حواىل  12.5%من السكان(  4538كلم من
وعىل إثر االحتجاجات الشعبية يف  14جانفي  2011تم الطرقات واملمرات 164520 ،مسكناً منها  25ألف تحسني
دعم الحليب نصف الدسم والسكر والطامطم املركزة )8( .مسكن ومببلغ إجاميل  212.729مليون دينار81762 ،
عائلة تم ربطها بشبكة املاء الصالح للرشب ،و71681
تطور نسب الدعم من الناتج القومي الخام
عائلة تم ربطها بالطاقة الكهربائية أو الطاقة الشمسية،
و 61499مورد رزق حتى سنة  ،2000عالوة عىل بناء
السنة 2008 2009 2010 2011
املدارس ومراكز الصحة األساسية ومراكز الثقافة والرتفيه
نسب  1.89% 1.36% 1.18% 1.87%لفائدة األطفال).
الدعم
وقد شملت تدخالت الصندوق  242ألف عائلة خالل
 .2-2-5إجراءات وبرامج خصوصية ملصلحة ذوي الفرتة  1993-2006موزعة عىل  1800منطقة ظل أي
االحتياجات الخاصة:
حواىل  1.2مليون مواطن تونيس.
إن اإلجراءات والربامج الخصوصية املحدثة من طرف  -الربامج الجهوية للتنمية
الدولة ملصلحة ذوي االحتياجات الخاصة متعددة األشكال ،وهي تدخل يف مختلف مجاالت البنية التحتية والتشغيل
ونذكر منها خاصة الصندوق الوطني للتضامن ،وصناديق وتحسني ظروف العيش يف الوسط املدين والريفي.
Portail du ministère du commerce www.commerce.gov.tn -8
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وقد مكنت هذه الربامج من حفر  199برئا ً عميق ًآ وإحداث ويف اإلطار نفسه ،تم الرتخيص للجمعيات سنة ، 1999
وتهيئة  5490برئا ً سطحية وتهيئة  9300هكتار من مناطق ملنح قروض لألشخاص املنتمني للعائالت املعوزة والفئات
الري ،وتهيئة  78400هكتار من مناطق الرعي العمومي الضعيفة.
والخاص ،وزرع  73000هكتار من األشجار املثمرة ،وتشييد بعد ثورة  14جانفي  2011ولتهدئة الوضع ،قررت الحكومة
 6موانئ صيد ،وإنجاز أشغال تدعيم املياه والرتبة يف إرساء برنامج أمل ،يتمثل يف أن ترصف للعاطلني عن العمل
 89350هكتارا ً ،وتهيئة  3073هكتارا ً من املمرات الفالحية من ذوي الجنسية التونسية من حاميل شهادات التعليم
وربط  190500عائلة ريفية بشبكة املياه ،وربط  29440العإىل ،طالبي الشغل أل ّول م ّرة ،منحة مقدارها  200دينار
عائلة يف الوسط الريفي بالشبكة الكهربائية .
بصفة شهرية ،إضافة إىل التغطية الطبية ،وذلك خالل م ّدة
أقصاها سنة.
 .2-2-6برنامج تدعيم التشغيل وإحداث موارد رزق
يف ظل غياب منحة للبطالة يف تونس ،تم وضع سياسة 3 3-اإلطار القانوين للحامية االجتامعية:
عملية للتشغيل خالل الفرتة من  1980 1970عن طريق 3-3-1مواكبة الترشيع الدويل
الربامج املسامة أساسية (PAE Politique Active de
 .)l’emploiويف سنة  1999قامت تونس بوضع مؤسسات لنظم الحامية االجتامعية خصائص وطنية ألنها تعتمد
لسياستها يف مجال التشغيل عرب إحداث وزارة التكوين عىل امليزانيات الدولية واألوضاع االجتامعية .وهي تأخذ
باالعتبار السياسات العمومية واألسواق والنمو الدميغرايف.
املهني والتشغيل ومختلف الهياكل التابعة لها.
وقد تم وضع عدة أجهزة وآليات من قبل الدولة لضامن ولو أضفنا إىل هذه الخصوصيات قلة املوارد وإنعدام
اإلدماج املهني ودعم وخلق األنشطة االقتصادية عىل االسرتاتجيات يف هذا املجال ،لتبني لنا سبب عدم مصادقة
غرار الصندوق الوطني للتشغيل  ،21-21وصندوق عدة بلدان منها البلدان العربية عىل املواثيق واالتفاقيات
إدماج وتأقلم الحياة املهنية ،والصندوق الوطني للنهوض الدولية وحتى األساسية منها.
بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى ،والصندوق الخاص هذه املعايري الدولية للسياسات االجتامعية فرضت نفسها
لتطوير الفالحة ،وبرنامج تطوير املشاريع الجهوية.
وفق العوملة والتدويل املتزايد ،ولكن رغم أهميتها فهي ال
عالوة عىل ذلك تم إيجاد برامج تساهم يف شكل ملحوظ تتالءم غالباً مع واقع البلدان ،وبالذات تلك التى ليست لها
يف التشغيل ،كربنامج تطوير املشاريع الجهوية وبرامج حامية اجتامعية مرضية.
إعداد الحياة املهني ّة...
ويف سياق االنصهار يف االقتصاد العاملي وتحرير االقتصاد
الوطني ،تم وضع سياسة لدعم إنشاء املؤسسات .ويف هذا
اإلطار تم إحداث البنك التونيس للتضامن .وتهدف هذه
السياسة إىل إدماج املنتفعني يف مسار التنمية عرب متويل
املشاريع الصغرى ،حيث ميول البنك التونيس للتضامن
وتشمل االتفاقيات املصادق عليها ميادين الضامن
املشاريع الصغرى ملصلحة األشخاص ذوي املؤهالت
االجتامعي ،السياسات االجتامعية و حرية الجمعيات،
املهنية والعلمية وفاقدي الضامنات .ويف هذا اإلطار تم
وسياسات التشغيل...
متويل  160000مرشوع خالل  7سنوات.
ولقد اعتمدت منظمة العمل الدولية ( 189 )OITاتفاقية
و 5بروتوكوالت ) (protocoleو  202توصية .أما الدولة
التونسية فهي عضو يف منظمة العمل الدولية منذ سنة
 1956وصادقت عىل  58إتفاقية وبروتوكول واحد.
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التعليم اإللزامي حتى سن السادسة عرشة (الفصل.)39

تجدر اإلشارة إىل أن تونس مل تصادق عىل االتفاقية
 C102لسنة  1952والتي تعد من أهم االتفاقيات وتعنى
بتصنيف فروع ومجاالت التغطية االجتامعية وتحدد
مستوياتها الدنيا.
ولكن الحكومة التونسية اعتزمت األخذ باالعتبار التوصية
األساسية ) (202التي اعتمدتها الندوة العاملية للتشغيل
سنة  ،2012والتي تحث الدول املنخرطة ،حسب وضعيتها
الوطنية ،عىل أن تريس وتحافظ عىل التغطية االجتامعية
التي توفر الخدمات الدنيا لكل األفراد الذين هم يف حالة
احتياج ،وذلك مدى الحياة ،وتوفر لهم التغطية الصحية
واألجر األدىن للعيش.

التزام الدولة بحامية الحقوق املكتسبة للمرأة ،وتعملعىل دعمها وتطويرها ،وتسعى إىل تحقيق املناصفة يف
املجالس املنتخبة (الفصل .)46
كام أن الدستور ضمن الحق النقايب والحق يف العمل
وحقوق األطفال و األشخاص املعوقني...
4 4واقع الحامية االجتامعية4-4-1تطور التغطية االجتامعية

بالرغم من عدم مصادقتها عىل االتفاقيات املتعلقة
بالعامل املهاجرين ،C097،C143فقد صادقت الدولة
التونسية عىل  14اتفاقية ثنائية لتضمن حق التمتع
بالضامن االجتامعي.
كام أنها مل تصادق بعد عىل االتفاقية  C155التي تخص
الحامية والصحة يف ميدان العمل.
3-3-2الترشيع الوطني
انتهز املجتمع التونيس فرصة إعادة الدستور سنة 2014
للسعي لدسرتة الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية
والحق يف الحامية االجتامعية.
ولقد كرس يف هذا الدستور:
 سعي الدولة إىل تحقيق العدالة االجتامعية والتنميةاملستدامة والتوازن بني الجهات (الفصل.)12

من حيث العدد:
سنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

عدد
1637607
1712751
1794942
1900477
2002106
2132008
2287329
2447799
2595274
2732426
2789558

الحق يف الصحة لكل إنسان ،وإن الدولة تضمن الوقاية تطور عدد املنتفعني بالتغطية االجتامعية بنسبة % 62.8والرعاية الصحية وتوفر اإلمكانيات الرضورية لضامن يف ظرف  10سنوات.
السالمة وجودة الخدمات الصحية ،وإن الدولة تضمن من حيث النسب :
العالج املجاين لفاقدي السند وذوي الدخل املحدود،
وتضمن الحق يف التغطية االجتامعية وفق ما ينص يتبني من تحليل التطورات أن درجة التمتع بالضامن
االجتامعي تختلف من قطاع إىل آخر .فبالنسبة للقطاع
عليه القانون (الفصل .)38
العمومي والصناعي والتجاري والخدمات تكاد تكون
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التغطية شاملة .ونالحظ أن نسب التغطية املرتفعة تخص
النظم القدمية والناضجة (القطاع العمومي  ،1959الفالحة
.)1961
أما بالنسبة للنظم الحديثة العهد والتي تخص مجموعات
ريفية ليست لها ثقافة الحامية االجتامعية ،فيجعل
االندماج التطوعي أصعب.

القطاع
الخاص

65،08

68،58

71،97

73،67

76،68

القطاع
العمومي

100

نسبة
التغطية

تطور نسبة التغطية ()9

 -9اعتمدت منهجية جديدة يف احتساب هذه النسب من سنة ( 2011عدد العامل املرصح
بهم/عدد السكان املشغلني)

املحتوى

2007

2008

2009

2010

2011

100

100

% 77،51 %74،75 %72،05

100

100

78،86%

81،34
%

وصلت نسبة التغطية بتونس إىل  ،.3481%لكن التغطية
الحقيقية ال تبلغ  50%خاصة بالنسبة إىل محدودي الدخل،
وذلك بسبب االقتصاد غري الرسمي وتزايد العقود املتدنية
وغري املستقرة والتي ال توفر حامية اجتامعية كافية.

السنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1637607
1712751
1794942
1900477
2002106
2132008
2287329
2447799
2595274
2732426
2789558

285186
301997
319351
338341
358817
381967
404291
424970
445533
467380
485158

املحتوى

املشغل%

العون %

املجموع

نظام التقاعد
النظام العام

12،5

أعضاء الحكومة والنواب
واملسترشون والوالة

20،50

8،20
13،20

20،70
33،70

نظام الحيطة االجتامعية
االجباري
النشيطون

4،00

2،75

6،75

املتقاعدون

-

4

4

النشيطون

تطور عدد النشيطني وعدد أصحاب الجرايات.
عدد املنخرطني
النشطني

نسبة االشرتاكات بالقطاع العمومي سنة 2011

النظام اإلجباري االختياري

 4-4-2التوزيع حسب الفئات والفروع
التقاعد

4-4-3نسبة املساهامت حسب األنظمة

العجز
10398
11120
11957
12807
13857
10121
11342
12829
15009
16219
16034

األرامل
113353
121476
129439
137147
145821
153960
162350
170682
180737
187580
192958

األيتام
72095
76706
85885
92080
97220
98366
92984
96760
100273
100505
105035

نسق تطور عدد املنتفعني بجراية  66%يفوق نسق تطور عدد النشطني 62.8%
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املجموع
481032
511299
546632
580375
615715
644414
670967
705241
741552
771684
799185

املؤرش الدميغرايف
4.0
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
4.0
4.0
4.0
4.1
4.0

4،00

املتقاعدون

2،75

6،75

4

4

نظام رأس املال عند الوفاة
1

1

النشيطون
املتقاعدون

0،50

0،50

1

املجموع) النظام العام )

16،50%

11،95%

28،45%

نسبة االشرتاكات بالقطاع الخاص سنة 2011
املحتوى

املؤجر%

األجري
%

املجموع

نظام األجراء يف القطاع غري
الفالحي  -النظام العام

16،570

9،180

25،750

نظام األجراء يف القطاع الفالحي

7،720

4،570

12،290

12،480

6،990

19،470

14،710

-

14،710

نظام التونسيني بالخارج

13،300

-

13،300

نظام بعض أصناف من العملة يف
القطاعني ألفالحي و غري الفالحي

5،000

2،500

7،500

نظام األجراء يف القطاع الفالحي
املتطور
نظام العملة لغري األجراء يف
القطاعني الفالحي وغري الفالحي

263

نظام الفنانني املبدعني واملثقفني 14،710
6،000

النظام التكمييل للتقاعد
نظام الطلبة

-

14،710

3،000

9،000

أن معدل الحياة ازداد مبا يقارب  19سنة ،زد عىل ذلك
واألمراض املهنية ( 111مليون دينار).
أما بالنسبة إىل صندوق التقاعد والحيطة االجتامعية ،فهو الخروج للتقاعد املبكر (وهو ميثل  58%من الخروج إىل
التقاعد بالنسبة للقطاع العام).
يعاين نقصاً يف السيولة النقدية.

 5دنانري

سنة  2011وصلت نسب املساهامت بالنسبة للتقاعد إىل  20.7%يف القطاع العمومي و 25.27%بالنسبة لنظام األجراء
يف القطاع الخاص .أما بالنسبة ملساهامت التأمني عىل املرض ،فقد بلغت  6.75%بالنسبة للنشيطني و  4%بالنسبة
للمتقاعدين.
هذه النسب تبدو معقولة مقارنة ببلدان أخرى.
 4-4-4حجم املنافع حسب الفروع
تطور حجم الخدمات املقدمة من قبل صناديق الضامن االجتامعي
2006
الخدمات

املبلغ

%

املبلغ

2007

2008

%

املبلغ

2009
%

املبلغ

2010
%

املبلغ

2011
%

املبلغ

%

الجرايات

69،0 1880،3

70،5 2112،6

69،1 2372،1

66،7 2634،0

67،2 2974،4

66 3410،1

التغطية
الطب ّية
مصاريف
أخرى(*)
الحجم
الجميل
للخدمات

8،575

21،1

643،7

21،5

794،7

23،2

26،3 1037.0

25،8 1141،9

1405

27

270،2

9،9

240،4

8،0

266،0

7،7

358،1

7

100 2726،3

100 2996،7

100 3432،8

277،8

7،0

100 3948،8

310،5

7،0

100 4426،8

100 5173،2

* منافع عائلية ،منح نقدية...
الجرايات متثل  66%من الحجم اإلجاميل للخدمات.
4-4-5توازنات املنظومة وأفاقها
تشكو أنظمة التقاعد يف القطاعني العام والخاص من عجز مايل وصل بالنسبة إىل القطاع الخاص إىل 211مليون دينار
يف سنة  ،2010وإىل  83مليون دينار بالنسبة إىل القطاع العام للسنة نفسها .أما يف ما يخص نظام التأمني عىل املرض
فعجزه وصل إىل  102مليون دينار.
وتجدر اإلشارة إىل أن الصندوق الوطني للضامن االجتامعي والصندوق الوطني للتأمني عىل املرض ،حققا توازناً مإلىاً
إجاملياً ،يف سنة  ،2010بفضل الفائض الذي وفره نظام املنح العائلية ( 164مليون دينار) ،ونظام حوادث الشغل
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 وضع عىل كاهل الصناديق تغطية قرارات وإجراءات4-4-6اإلخالالت والتحديات
اجتامعية واقتصادية ،مثل التقاعد املبكر االختياري مع
 . 4-6-1أبرز املشاكل
التمتع بالجراية أحياناً ،وهذا القرار خص آالف املنخرطني،
يعترب العجز املايل من أبرز املشاكل بالنسبة للضامن ومنح البنت اليتيمة الفاقدة للسند جراية عمرية ....
االجتامعي ،وإن مل تتخذ التدابري الالزمة يف القريب إضافة إىل ذلك ،نالحظ نقصاً يف متابعة استخالص اإلرادات
العاجل ،فإن هذا التوازن سيختل عىل املدى القصري وقد وكذلك نقصا يف عدد املنخرطني املعلن عنهم يف البيانات
تأكد هذا األمر.
التي ترصح عنها املؤسسات ،بالرغم من مبارشتهم العمل
سجلت الصناديق الثالثة خالل سنة  2013عجزا ً مالياً يقدر يف املؤسسة .وهذه املسألة تفاقمت بعد الثورة ،بسبب
بـ 70مليون دينار بالنسبة إىل صندوق الضامن االجتامعي الرتاخي يف تطبيق القانون (الدولة واملنظامت النقابية
و 50مليون دينار بالنسبة لصندوق التأمني عىل املرض .تغض الطرف لتوفري مواطن شغل أكرث).
وأما يف ما يخص صندوق التقاعد والحيطة االجتامعية ،كل هذا يخلف انخفاضاً يف إيرادات الصناديق وخاصة
فهو مستمر يف االقرتاض من الدولة لتوفري الجرايات.
بالنسبة لصندوق الضامن االجتامعي .كام ا ْن هذه
أما بالنسبة للتحويالت واملساعدات االجتامعية ،فمشكلتها اإليرادات تتأثر سلباً بتصاعد االقتصاد غري الرسمي والبطالة
هي النقص يف املوارد وغياب اسرتاتجية واضحة للدولة يف والعقود غري املستقرة.
هذا املجال.
 . 4-6-3أين تكمن املشاكل
 .4-6-2كيف تفرس أزمة صناديق الضامن االجتامعي
كان عجز الصناديق متوقعاً منذ سنة  ،1985لكن كل
دخلت نظم التقاعد التونسية يف مرحلة عجز ميكن وصفه الحكومات املتتالىة مل تواجه الصعوبات بجدية ،ومل
بالهيكيل .وهذا الخلل املايل ناتج عن أسباب تنموية من تتخذ اإلجراءات الالزمة والصعبة ،وهو ما أدى إىل انخرام
الوضعية.
أهمها:
يف سنة  1995بدأت الدولة باتخاذ بعض اإلجراءات
 تحسن معدل الحياةاملحدودة حني رفعت نسب املساهامت ،وأعادت النظر يف
 شيخوخة السكان (رغم صغر سن املجتمع التونيس)رشوط التقاعد املبكر ،ورفعت كذلك سن التقاعد ألسباب
 هرم األنظمةشخصية من  50سنة إىل  55بعد قضاء  30سنة عمل ...
 تأخر االندماج يف سوق الشغل مؤرش الناشطني/املتقاعدين يف انخفاض مطردوتفاقم هذا العجز تحت تأثري األسباب اآلتية:

هذه اإلجراءات تقترص عىل تضخيم موارد الصناديق ملدة
قصرية .ومل يتخذ أي قرار إلنجاز دراسة معمقة وشاملة
تضمن دميومة نظم الضامن االجتامعي إال يف سنة .2006

بالنسبة لنظام التأمني عىل املرض ،بادر الصندوق الوطني
 سن التقاعد املحدد منذ االستقالل بــ  60سنة رغم للتأمني عىل املرض خالل السنوات األخرية يف الرشوع بدراسة265

لتقييم هذا النظام بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 5-5-2تطور خدمات الضامن االجتامعي
للضامن االجتامعي بتونس ( .)CRESSوستدرس نتائج
2009 2008 2007 2006
السنة
هذه الدراسة من طرف املعهد األعىل للتأمني عىل املرض.
الخدمات املبلغ

ولكن جل الدراسات كانت غري شاملة ،ومل تدرس كل
الجوانب التي تعتمد عليها نظم الحامية االجتامعية
كسياسات التشغيل والسكن والصحة والخيارات
الدميغرافية واالقتصادية...

الحجم
الجميل
للخدمات

املبلغ

املبلغ

5173،2 4426،8 3948،8 3432،8 2996،7 2726،3

نسبة
الخدمات
من الناتج 6،6%
املحيل
االجإمىل

وتجدر اإلشارة إىل أنه حتى هذا إلىوم ،وبالرغم من
النقاشات املتعددة بني األطراف االجتامعية والسياسية ،مل
يتخذ أي إجراء لتغيري أو إصالح هذه النظم.

املبلغ

املبلغ

املبلغ

2010

2011

7،6%

%8،6

6،7%

2%،7

%8،0

ليك نواجه عجز نظم الضامن االجتامعي ،وإلرساء  .5-3تطور املساهامت و توزيعها
دميومتها عىل املدى الطويل مع تحسني التغطية ومستوى
مداخيل النظم متأتية من املساهامت فقط ،الدولة ال
الخدمات ،يجب القيام بدراسة استرشافيه تكون شاملة
تساهم يف متويل هذه النظم إال كمشغل وبل بالعكس
ومعمقة ،ويساهم فيها جميع األطراف من املجتمع املدين
فإنها تستعمل مواردها يف متويل مخططات التنمية (متويل
واتحاد الشغل ونخب متعددة مع عدد أوسع من الخرباء
ميزانية الصحة ،بعض الخدمات االجتامعية مثل قروض
يف ميادين عدة منها الدميغرافيا ،األكتويارية)(actuariat
الطلبة ،إجراءات لتشجيع التشغيل ،متويل جرايات تقاعد
والتشغيل والعلوم اإلنسانية...
للمطرودين من العمل ألسباب اقتصادية.).....
 5 5متويل الحامية االجتامعية .5-4تطور نفقات وموارد الربامج االجتامعية
5-5-1تطور التحويالت االجتامعية
الربامج االجتامعية متول من طرف الدولة واملجتمع املدين،
مثلت التحويالت االجتامعية سنة  19.35% ،2008من واملمولني الدوليني والهبات الفردية واملؤسساتية.
الناتج القومي الخام  .PIBومثلت سنة  18% ،1987من
هذه الربامج متنوعة ومتفرقة ومتشابكة ،ومتتد عىل عدة
 PIBالناتج القومي الخام .
سنوات ولها أطراف عدة ،ما يصعب احتسابها ،باستثناء
وتجدر اإلشارة إىل أن تونس تعد من البلدان التي تخصص الربامج التي متول من طرف الدولة.
أكرث نفقة يف مجال التعليم .وهي تخصص  2%من ناتجها
6 6التوجهات املستقبليةالقومي الخام للتعليم العايل ،ما وضعها يف املرتبة األوىل
6-6-1أفاق توسيع التغطية
يف العامل.
تعد الدولة التونسية يف كثري من الحاالت كنموذج ،لشمولية
تغطيتها االجتامعية التي تهم جل الفئات العاملة ،لكن مع
منو البطالة (غياب منحة البطالة) وتكاثر العمل غري الرسمي
والعقود الهزيلة التي ال توفر أي تغطية اجتامعية ،ما أدى إىل
تدين التغطية والتي أصبحت نسبتها تقارب .50 %
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من املشاكل األساسية لتوسيع التغطية االجتامعية بتونس ،لألجيال القادمة (نسق تطور شيخوخة السكان يبعث عىل
مشكل العمل غري الرسمي الذي تفاقم خاصة بعد الثورة ،القلق ،فهو يفوق بكثري النسق يف أوروبا).
ويتحتم ابتكار حل إلدخال هذه الفئة تحت مظلة الحامية 6-6-3حوصلة التوصيات
االجتامعية.
 .6-3-1دور النقابات و املجتمع املدين
كذلك نذكر مشكل تغطية املرأة ومتتعها بالحامية الالئقة،
وهذا ناتج عن تهميشها يف عدة ميادين ،وباألساس يف لعب اإلتحاد العام التونيس للشغل دورا ً كبريا ً يف كل
السياسة التشغيلية (نسبة تشغيل املرأة يف البلدان العربية املحطات الهامة يف تاريخ تونس من مقاومة االستعامر
إىل املساندة الفعالة للثورة التونسية .كام لعب دورا ً فعاالً
يعد من أقل النسب (.))25%
يف قيادة الرباعي الراعي للحوار الوطني سنة  2014الذي
أصلح اتجاه املسار االنتقإىل نحو الدميقراطية وبالتإىل أنقذ
مسارها االنتقإىل.
6-6-2آفاق بقية برامج الحامية االجتامعية
رؤية الدولة التونسية آلفاق الحامية االجتامعية ليست اإلتحاد التونيس للشغل يعطي أهمية قصوى ملسألة
محددة يف الوقت الحايل ،نظرا ً ملا يعانيه التونسيون من الحامية االجتامعية التي متثل معطى هاماً يف استقرار
وتوازن املجتمعات.
إرهاب وأزمة اقتصادية ومإلىة.
لرتكيز سياسة حامية اجتامعية واضحة بعيدة املدى ،كام أن املواضيع املهمة يف مجال الضامن االجتامعي تدرس
تعتمد عىل املفهوم الواسع املجمع عليه ،ينبغي ضبط جل بالتعاون مع اإلتحاد الذي يقوم بدراسات إسترشافية يف
هذا املجال (نذكر منها واقع وآفاق صناديق الضامن
السياسات والخيارات املجتمعية وباألساس :
 السياسات التشغيلية لتوفري الشغل الالئق للكل االجتامعي إىل سنة .)2030وباألساس بالنسبة للمرأة التي تشكو من تهميش عنيف ولالتحاد ممثلون يف كافة املجالس اإلدارية لصناديق
خاصة يف البلدان العربية التي لها أضعف نسبة تشغيل الضامن االجتامعي .لكن هذا التمثيل غري ٍ
كاف ألنه ال
يتجاوز  4أعضاء من ضمن  24عضوا.
للمرأة (.)%25
 السياسات االقتصادية التي تؤدي إىل منو إنساين بالتوازي  .6-3-2أبرز اإلصالحاتمع النمو االقتصادي.
اإلصالحات املقرتحة والتي تتكرر بصفة آلية هي رفع سن
 السياسات يف ميدان الصحة لتحقيق تغطية الئقة للجميع التقاعد ورفع نسبة املساهامت .وهذه املقرتحات تتامىشمتاماً مع رؤية املكتب الدويل للعمل ( )BITحسب نتائج
مع الرتكيز عىل الوقاية كخط أول للحامية...
 الخيارات لتوزيع الرثوات واملوارد عرب سياسة جبائية الدراسة التي طلبتها وزارة الشؤون االجتامعية .ولقدقدمت هذه الدراسة التحاد الشغل إلبداء الرأي.
محكمة تكرس عدالة أكرث.
 -الخيارات السكنية لتوفري السكن الالئق للكل.

وتقرتح هذه الدراسة:

كذالك ضبط الخيارات الدميغرافية التي تعد من العوامل  -رفع سن التقاعد يف مرحلة أوىل إىل  62سنة وإىل  65سنة
األساسية لضامن دميومة النظم االجتامعية ،خاصة بالنسبة يف مرحلة ثانية ،وسيساهم هذا الرفع ،من دون شك ،يف
زيادة موارد الصناديق وتخفيض العجز؛
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ويبدو هذا الرفع مطلباً مرشوعاً نظرا ً لزيادة معدل الحياة ،وليك تشمل هذه اإلصالحات جل الفئات ،وخاصة املهمشة
لكن كثريا ً من األطراف تجزم أن هذا سيرض بسوق الشغل منها ،ينبعي تعزيز دور املجتمع املدين واملنظامت النقابية
للعامل يف أخذ القرار ويف وضع اإلسرتاتجيات املستقبلية
بالرغم من أن عدة أبحاث تبني عكس ذلك.
 رفع نسب املساهامت سيساهم ،من دون شك ،يف تعزيز يف هذا املجال.موارد الصناديق ،وبالتاىل يف تخفيض العجز .هذا الرفع  .6-3-3العالقة بني منط النمو االقتصادي وأزمة الضامن
يبدو كذلك معقوالً نظرا ً إىل أن نسبة املساهامت ال تعترب االجتامعي
مرتفعة باملقارنة مع الدول األخرى ،ولكن يف الظرف الحايل ينعكس النمو االقتصادي بالتأكيد عىل وضعية الضامن
الذي يتسم بغالء املعيشة وتصاعد نسبة البطالة ،سيكون االجتامعي كام تبني ذلك سابقاً ( الفقرة .)2-4-6
من الصعب تنفيذ هذا املقرتح.
أثرت بعض مؤرشات النمو ،كارتفاع معدل الحياة وشيخوخة
من اإلجراءات األخرى املقرتحة من منظامت عديدة السكان ،سلباً عىل التوازن املاىل لنظم التقاعد .أما بالنسبة
للمجتمع املدين:
إىل نظام التأمني عىل املرض ،فإن ارتفاع استهالك األدوية
وتنامي الفحوص الطبية مع الشيخوخة الدميغرافية أثرت
 وجوب مراجعة احتساب الجراياتكذلك سلباً عىل التوازنات املالية .
 تشجيع استثامر املوارد ترشيد الترصفأما يف ما يخص مراجعة الجرايات فهي ال تعني باألساس
تخفيضها كام ينصح به بعض األخصائيني يف مجال الضامن
االجتامعي الذين مل يأخذوا باالعتبار إال الجانب االقتصادي.
ونذكر بأن الرهان املعتمد عاملياً يويص بتحسني التغطية
ومستوى الجرايات خاصة أنه يعترب ضعيفاً يف تونس.

ولكن هذا التأثري يتغري حسب النمط املعتمد ،وخاصة
حسب الخيارات املجتمعية لتحقيق النمو اإلنساين.
إن النمط االقتصادي الليرباىل يعترب الضامن االجتامعي
عائقاً.

و املختصون يف االقتصاد التابعون ملدرسة néoclassique
يعتربون أن الضامن االجتامعي هو سبب من أسباب األزمة
كام أنه ال بد من إجراءات يجب اتخاذها ليك ال تنهار االقتصادية ،ألن املساهامت تنتج عنها زيادات يف الرواتب،
وهذا ما يعطل االنتدابات ويشجع العمل غري الرسمي.
نظم الضامن االجتامعي ،منها:

األولوية لالعتبارات االقتصادية ،وال تحتكم بالرضورة sociale et lutte contre la pauvreté et l’exclusion
Ben Mohamed Zribi 2011
للرؤية الحقوقية للتنمية ،التي ترتكز عىل مبدأ تحقيق
العدالة االجتامعية .من املهم أن يعدل البنك الدويل يف
f3.، f2،-recueils de textes CNSS f1
اختياراته ،خاصة يف ضوء ما حدث يف تونس ويف جزء هام
-Rapport d’activité de la CNRPS 2012
من العامل العريب.
كام تجدر اإلشارة إىل أن مجموعة  G 20انتهجت السياسة -recueil de textes cotisations et bulletin
statistiques CNAM
نفسها ،وهي تعتمد الحامية االجتامعية كأساس للنمو يف
برنامجها ملا بعد .2015

-NOTE
SYNTHETIQUE
RELATIVE
AU
RAPPORT
MONDIAL
SUR
DEVELOPPEMENT HUMAIN 2010

 .6-3-4دور املجتمع املدين يف هذه اإلصالحات
-rapport sur l’atelier « 
Cartographie des
يلعب اإلتحاد واملجتمع املدين دورا ً كمراقب لسياسة statistiques et indicateurs internationaux
الدولة.
existant sur la PS pouvant contribuer au suivi
فاملجتمع املدين التونيس املستقل كان محركاً هاماً يف de son extension pour les socles de la PS .BIT
Geneve mars 2013
إرساء الخطوات األوىل نحو الدميقراطية ,ومثل قوة مضادة
أجربت الحكومة عىل مراجعة سياستها التي كانت تهدف -conférence euro-méditerranéennes sur
la sécurité sociale :facteurs de cohésion
إىل تغيري منط عيش التونسيني.
sociale :Limassol Cyprus
إن جهود اإلتحاد ومقاومة املجتمع املدين مع صمود ووعي
املواطنني حققت اعتامد دستور حديث ضمن مدنية الدولةFethi،-UGTT :rapport sur la PS en Tunisie ،
AYARI 2009
وحقوق املرأة ،وحرية املعتقد ،واستقإللىة القضاء ...وإن
بقي الطريق نحو تحقيق العدالة االجتامعية طويالً.
-L’intégration Tunisie économie mondiale
FRANCESCO ABBATE،opportunités et défis

 إلزام املؤسسات بالترصيح عن كافة العامل الذين تشغلهم أما املقاربة الكينزية  Keynésienneفرتى عكس ذلك.(هذه املؤسسات اعتادت ،بعد الثورة ،عدم الترصيح عن وتعترب أن الضامن االجتامعي ،زيادة عن دوره يف ضامن
املساواة االجتامعية ،فهو يساهم يف التامسك االجتامعي.
كامل أجرائها وذالك بحجة توفري مواطن شغل أكرث.
ولكن كل هذه اإلصالحات غري كافية لضامن دميومة لقد غريت األزمة االقتصادية العاملية املفاهيم تجاه
الضامن االجتامعي ،وأعطته موقعه وأهميته الحقيقية
وشمولية نظم الحامية االجتامعية يف مفهومها الواسع.
كمؤثر إيجايب لتقليص األزمات ودعم االستقرار السيايس،
فال بد من إعادة النظر يف النمط االقتصادي واالجتامعي ما أدى بالبنك الدويل إىل مراجعة سياسته والتي ستتمثل
وضبط آليات لتوزيع عادل للرثوات واملوارد بإرساء سياسة يف دعم الدول إلرساء حامية اجتامعية عوضاً عن متويل
محكمة للجباية .
مشاريع وبرامج اجتامعية .لكن مع ذلك ،فإن سياسات
البنك الدويل ال تخرج عن الرؤية الليربلية التي تعطي

-les effets du système de protection sociale sur
املراجع
les réalisations des objectifs du millénaire le
 الحامية االجتامعية سبيالً للعدالة االجتامعية :تقرير cas de la Tunisie. NU commission économiqueاملدير العام ملكتب العمل العريب للدورة  39ملؤمتر العمل
pour l’Afrique 2010. Ezzedine Mbarak
العريب .2012
-Etat des lieux de la PS dans les pays de la
 برنامج العائالت املعوزةBLandine،méditerranée méridionale et orientale
Destremau
 دستور الجمهورية التونسية 2014-Construire un socle de la PS avec le pacte
 تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية ،األمم املتحدة 2013mondial pour l’emploi « justice sociale et lutte
-L’approche Tunisienne en matière de justice
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contre l’exclusion dans un contexte de transition
démocratique » Tunis 2011
- note de politique sectorielle sur le financement
de l’enseignement

 المركز السوري لبحوث:اعداد
السياسات

- Ministère des Affaires Sociales. La lutte contre
la pauvreté et la promotion des familles à faible
revenu
-NORMLEX information System
International Labour Standards

on

-note de politique sectorielle sur le financement
de l’enseignement.
-Portail du ministère du commerce www.
commerce.gov.tn
- statistiques de la banque mondiale .

سورية

-Portail social: l’annuaire statistique
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ومن أهم التحديات التي واجهت أنظمة الحامية االجتامعية يف سورية قبل األزمة،
غياب الرؤية التنموية ،وعدم استهداف العدالة االجتامعية ،وإهامل لدور املجتمع
املدين واألهيل يف الحامية...أثناء األزمة الراهنة انهارت معظم مقومات أنظمة الحامية
السابقة نتيجة األرضار الكارثية للنزاع املسلح ،ما أرض برأس املال االجتامعي والثقايف،
وأضعف دور الدولة التنموي وفاقم التحديات أمام املجتمع املدين.
مقدمة
متر سورية حالياً بواحدة من أشد الكوراث اإلنسانية بعد
الحرب العاملية الثانية ،حيث تحول الحراك املجتمعي،
الذي بدأ يف  2011ناشدا ً الحرية والعدالة االجتامعية ،إىل
دام يهدد الكيان الوطني يف الصميم .حيث
نزاع مسلح ٍ
اضطر حوايل نصف السكان ملغادرة أماكن سكنهم مبا يف
ذلك من لجأ وهاجر إىل دول أخرى ،وفقد املاليني أمنهم
اإلنساين نتيجة النزاع من خالل التعرض للقتل واإلصابة
واإلعاقة والخطف واالستغالل واالضطهاد ،إضافة إىل
خسارة املمتلكات ومقومات الحياة األساسية كالدخل
األسايس والسكن والعمل والغذاء وخدمات الصحة
والتعليم األساسية .وغدت التحديات التنموية السابقة
لألزمة قضايا ثانوية مقارنة بحالة اإلنسان السوري يف ظل
األزمة ،حيث تعرض رأس املال االجتامعي والثقايف واملادي
إىل انتكاسات كربى.

كفايتها ومالءمتها واتساقها مع املعايري الدولية املعنية
بهذا املجال.
2.2تقييم أويل آلثار األزمة عىل نظام الحامية االجتامعية
يف سورية ،وسامت النظام الحايل املتشكل يف ظل النزاع
املسلح والترضر الحاد الذي لحق بفئات املجتمع
السوري إضافة إىل دور الفاعلني يف مجال الحامية
االجتامعية.
3.3اقرتاح رؤية جديدة للحامية االجتامعية تقوم عىل
تحسني واقع الحامية االجتامعية من حيث توسيع
التغطية وتطوير نوعية الخدمات ،وطرح أدوار
ووظائف مستقبلية جديدة لألطراف الفاعلة.
تقع هذه الورقة يف أربعة فصول ،حيث يغطي الفصل
األول الدور التنموي للدولة والذي يتم من خالله فهم
موقع السياسات االجتامعية يف الخطط الوطنية ،وتحليل
واقع سياسات الحامية االجتامعية ،ومدى اتساقها
واندماجها ضمن سياسات التنمية الوطنية ،ويتضمن هذا
الفصل تحليالً لتطور اإلنفاق عىل قضايا التنمية االجتامعية
والحامية االجتامعية ،كام يشتمل عىل استعراض ملكانة
برامج ومشاريع الحامية االجتامعية ضمن برامج التعاون
الدويل التي تم توقيعها وتنفيذها يف سورية.

تشخص الورقة الحامية االجتامعية قبل األزمة بشكل
تفصييل وتلقي الضوء عىل التحول املدمر الذي أصابها
نتيجة األزمة ،ليصبح الحق يف البقاء عىل قيد الحياة
التحدي األول إلجراءات الحامية االجتامعية .وقد تبدلت
األولويات واألهداف والوظائف والفاعلني املرتبطني
بالحامية االجتامعية للسوريني التي تحولت إىل قضية
ويركز الفصل الثاين عىل أنظمة الحامية االجتامعية يف
إنسانية دولية.
سورية من حيث مكوناتها وخصائصها وهيكليتها والبيئة
وتهدف الورقة إىل:
الترشيعية الناظمة لعمل مكوناتها ،والفئات املشمولة فيها،
1.1تشخيص واقع أنظمة الحامية االجتامعية قبل األزمة ويسلط الضوء بصورة أساسية عىل الضامن االجتامعي،
من حيث مكانتها ضمن السياسات العامة للدولة ،والخدمات االجتامعية وسوق العمل مبا يف ذلك العمل
واألطر الترشيعية الناظمة ملكوناتها وهيكليتها ،ومدى الالئق.
272

بينام يتناول الفصل الثالث واقع مكونات الحامية العمومية واالستهدافية ،وخدمات عامة مدعومة أو
االجتامعية يف سورية قبل وأثناء األزمة ،ويركز عىل مؤرشات مجانية ،وبرامج التشغيل العام ،وبرامج دعم الدخل
الضامن االجتامعي ومؤرشات الخدمات االجتامعية (داريس .)2004
ومؤرشات سوق العمل ،ودور شبكات األمان االجتامعي كام طورت منظمة العمل الدويل مفهوم «أرضية الحامية
أثناء األزمات .ويتم تحليل معظم هذه املؤرشات وفق االجتامعية» الذي يتضمن حصول الفرد عىل الحد األدىن
فرتتني زمنيتني حيث تغطي األوىل الفرتة من  2000إىل من الدخل والوصول إىل الخدمات األساسية ،إضافة إىل
 2010والتي سبقت األزمة السورية ،بينام تغطي الثانية االهتامم بالفئات الهشة وتعزيز النشاط االقتصادي وتفعيل
سنوات األزمة لغاية .2013
التشغيل وريادة األعامل وتطبيق رشوط العمل الالئق
يقرتح الفصل الرابع رؤية جديدة للحامية االجتامعية من
خالل اقرتاح مفهوم الحامية اإلنسانية وجملة من البدائل
التي تهدف إىل التجاوب مع االنهيار الكبري يف الحالة
التنموية نتيجة لألزمة من خالل نظام حامية اجتامعية
واسع النطاق والذي يتالءم مع مقومات التنمية التضمينية.
كام يقرتح توزيعاً جديدا ً ألدوار كل من الحكومة واملجتمع
املدين والقطاع الخاص واملجتمع الدويل ،يف إطار تكامل
األدوار وتطوير آليات املشاركة واملساءلة.
مفهوم وأهمية الحامية االجتامعيةالحامية االجتامعية مفهوم متأصل يف الحقوق السياسية
واملدنية التي تجسدت يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
يف عام  ،1948كام تشكل أحد أسس التنمية التضمينية،
التي ميلك كل فرد حق املشاركة فيها وحق االنتفاع العادل
من مثارها .وأكد اللقاء العاملي للتنمية االجتامعية (1995
كوبنهاغن) عىل الحامية االجتامعية كمكون أسايس يف
التنمية االجتامعية ومحاربة الفقر مبا يف ذلك تطوير وتنفيذ
السياسات التي تضمن الرعاية االقتصادية واالجتامعية
للجميع يف حاالت البطالة واملرض وفرتة الحمل ورعاية
األطفال والرتمل واإلعاقة ( هوف  .)2002وتع َّرف الحامية
االجامعية بأنها األفعال والتدابري التي تهدف إىل حامية
األفراد من الوصول إىل مستويات غري مقبولة اجتامعياً من
الحرمان (كونوي وآخرون  ،)2000وتتضمن هذه التدابري
تأمني الحاجات األساسية لجميع األفراد بشكل مستدام ،مبا
يف ذلك املياه والغذاء واللباس والسكن والرعاية الصحية
والتعليم األسايس ،من خالل أدوات تشمل التحويالت

(منظمة العمل الدولية  .)2011ويأيت ذلك يف إطار من
املبادىء العامة التي تتضمن التغطية الشاملة واالستدامة
وكفاية املنافع والحق يف الحصول عليها والحوكمة الشفافة
واملساءلة (توصية  202منظمة العمل الدولية .)2012
يركز مفهوم الحامية االجتامعية حسب منظمة العمل
الدولية عىل الحامية من املخاطر أكرث منه عىل رفع وتحسني
مستويات املعيشة ،كام يعترب أن الدور الرئييس لتطبيق
الحامية االجتامعية يقع عىل عاتق الدولة وبالتايل يقلص
دور املجتمع املدين وعالقات القرىب التي تلعب دورا ً كبريا ً
يف هذا املجال وخاصة يف الدول ذات الدخل املنخفض.
كام يغيب عن املفهوم الجوانب الالمادية للحامية والتي
ال تقل أهمية عن الجوانب املادية ،كالحرمان من املشاركة
ومن الفرص العادلة إضافة إىل فقدان االعتبار واالحرتام
لشخصية اإلنسان وكرامته.
يتضمن املفهوم األكرث شمولية ومالءمة الرتكيز عىل تعزيز
إمكانيات وقدرات األفراد ورفع مستويات معيشتهم
بدالً من الرتكيز فقط عىل الحامية من املخاطر مثل
تراجع الدخل أو املرض (دريز وسن ،)1991كام يتضمن
كافة أشكال الحامية االجتامعية التقليدية وغري الرسمية
والرسمية ،فالعديد من الدول النامية تعتمد إىل حد كبري
عىل التضامن االجتامعي التقليدي من خالل العائالت
املمتدة والقبائل واملجموعات اإلثنية ،وفق ترتيبات
مؤسسية عىل املستوى املحيل (توستنسن  .)2008وتقع
الحامية االجتامعية يف صلب التنمية مبفهومها الواسع
من خالل توفريها لرتتيبات مؤسسية ثابتة ومستمرة مثل

273

اإلعانات وبرامج الضامن االجتامعي والتحويالت الداخلية
وترتيبات مؤقتة كربامج املساعدة الطارئة (سن.)1999 ،
وازداد االهتامم بقضايا الحامية االجتامعية منذ الثامنينات،
فبعد أن كان ينظر إليها كمعيق للتنمية االقتصادية
والتنافسية دون أدلة قوية (هوف  ،)2002تشري األدبيات
االقتصادية الحديثة إىل أهمية الحامية االجتامعية يف النمو
االقتصادي وزيادة اإلنتاجية باإلضافة إىل دورها يف الحد
من الفقر وتحسني التوزيع (البنك الدويل  ،)2005وبالتايل
تلعب الحامية االجتامعية دورا ً إنتاجياً رئيسياً باإلضافة
إىل الدور التوزيعي (ألديرمان وآخرون  .)2012إن نظام
الحامية االجتامعية الفعال والكفء يقود إىل العدالة
االجتامعية واالستقرار االجتامعي والتنمية االقتصادية ،إذ
تلعب الحامية االجتامعية دورا ً يف حامية أفراد املجتمع
من تدهور ظروفهم املعيشية بل والعمل عىل تحسينها إذا
كانت ال تحقق الحدود الدنيا املقبولة (ليليفيلد .)1991

اإلنسان السوري ملختلف أنواع االنتهاكات املادية واملعنوية
لحقوقه يف الحياة والعمل واملساواة وظروف العيش الكريم
والتمكني واالحرتام وذلك دون وجود آليات كافية تجنبه
أو تحميه أو تعزز قدراته ،وعىل العكس من ذلك تعمل
الكثري من املؤسسات عىل زيادة حرمانه وتسخريه للقتال،
وسلب حريته وهدر كرامته وإنسانيته .وانطالقاً من هذا
املفهوم تقارب الورقة الحامية االجتامعية التقليدية من
خالل املحاور التالية:

مستوى حياتهم إىل ما يعد مقبوالً اجتامعياً .وال يقترص فاستمر االحتكار كأحد سامت االقتصاد الوطني .كام تم يف
مستوى الحياة عىل الدخل والعمل والخدمات بل يتعداه هذه الفرتة تجميد األجور وتحرير جزيئ ألسعار الطاقة مام
إىل الجوانب غري املادية مثل القيم والعدالة واحرتام ساهم يف أرضار كبرية لفئات الدخل املحدود واملنخفض.
اإلنسان وكرامته واحرتام اآلخر .كام يشمل املفهوم دور يف عام  ،2004بدأ النظر إىل عملية االصالح بطريقة أكرث
كافة املؤسسات املقدمة للدعم االجتامعي أي الدولة عمقاً من خالل الخطة الخمسية العارشة وكانت فكرة
والقطاع الخاص واملجتمع املدين واألهيل واملجتمع الدويل .اإلصالح املؤسسايت يف قلب حوارات الخطة ،إال أن التنفيذ
مع األخذ بعني االعتبار أهمية كفاءة املؤسسات وشفافيتها الذي بدأ عام  ،2006مل يواجه االستحقاقات الرئيسية وقُ َّزم
ومساءلتها وتشاركيتها لضامن فعالية واستدامة الحامية .مفهوم التنمية البرشية الذي تبنته الخطة إىل سياسات

وتشري الدروس املستفادة من دول منظمة التعاون §التأمينات االجتامعية
االقتصادي والتنمية ،أن الدول التي تنفق أكرث عىل الحامية §التأمني الصحي
االجتامعية تكون معدالت الفقر والتفاوت فيها أقل ،وتسود
·الخدمات االجتامعية:
يف هذه الدول برامج الحامية العمومية املمولة بالرضائب
والتي لها دور أكرب يف االنسجام االجتامعي والرفاه من ooالرعاية الصحية
برامج الحامية املستندة إىل االشرتاكات (تاونسيند oo .)2007خدمات التعليم
وقد ساعدت الحامية االجتامعية يف أوروبا عىل تحقيق
العدالة االجتامعية وتعزيز حرية األفراد مام ساهم يف ooخدمات املرافق العامة
السلم واألمن االجتامعيني ،كام عوضت عن أرضار التفاوت
·سوق العمل:
الناجم عن اقتصاد السوق .أما بالنسبة للدول النامية ،فقد
ooأنظمة العمل
ازدادت تحديات الحامية االجتامعية مع التغري يف الرتكيبة
الدميغرافية وتوسع القطاع غري املنظم والتحول نحو اقتصاد ooالعمل الالئق
السوق وزيادة توقعات الطبقة العاملة .وترافق ذلك مع باإلضافة إىل الجانب التقليدي تطرح الورقة أهمية تكامل
عدم كفاءة أنظمة الحامية االجتامعية مام شكل عبء الحامية مع السياسات االجتامعية واالقتصادية لتحقيق
كبري عليها من حيث التمويل والحوكمة (هوف  .)2002األهداف التنموية املرتبطة برؤية تنموية بعيدة املدى
أخريا ً وبناء عىل القراءة النقدية لألدبيات الحديثة وعىل ومرتجمة يف عقد اجتامعي تشاريك ،وتتمثل فيه أهم
واقع األزمة اإلنسانية يف سورية ،تطور الورقة مفهوماً األهداف التنموية يف الرفاه املادي والعدالة االجتامعية
للحامية االجتامعية قادرا ً عىل تحليل واقع انكشاف واملؤسسات التضمينية .واالنتقال باملفهوم من «الحامية
من املخاطر» إىل «تعزيز إمكانيات األفراد» لتحسني

تحرير منطية تركز عىل تحرير األسعار ،وتم تأجيل اإلصالح
اإلداري وإصالح القطاع العام ،كام تراجع اإلنفاق العام
الفصل أ
الول :الدور التنموي للدولة
للحفاظ عىل عجز موازنة منخفض ،واستمر استنزاف
1
أوالً -الدور التنموي للدولة يف سورية
املوارد نتيجة سوء اإلدارة والفساد واملضاربة الريعية
لعبت الدولة يف سورية دورا ً رئيسياً يف العملية التنموية وتعزيز احتكار القلة بني املتمولني واملتنفذين ،وأ ِّجل
منذ االستقالل لكن هذا الدور توسع بشكل كبري بعد تطبيق برامج الحامية االجتامعية ونظام الرصد والتقييم.
الوحدة مع مرص ويف الستينات ،مع تطور الدور التدخيل لقد كان النموذج التنموي يف سورية يعتمد حالة «التوازن
للدولة يف الدول النامية متأثرا ً بالسياسات الكينزية عند الحد األدىن» حيث العيش بإنتاجية ضعيفة يف ظل
والسياسات االشرتاكية يف ذلك الحني .وتبنت سورية قطاع غري منظم كبري وإحتكار للقلة وتكاليف عالية ،إضافة
التخطيط املركزي وتوسعت يف االستثامر بالبنية التحتية إىل ضعف الحريات املدنية والتشاركية واملساءلة ،بالتوازي
والقطاعات اإلنتاجية والخدمية وغدت أكرب مشغل يف مع خدمات اجتامعية كالصحة والتعليم متاحة للجميع
االقتصاد الوطني ،واملسؤولة الرئيسية عن تقديم الخدمات ودعم للسلع الرئيسية .ولقد قادت االصالحات املجتزأة
العامة ،وفرضت التسعري االجتامعي عىل عدد من السلع والتي مل تحايك جوهر التحديات التنموية يف سورية إىل
والخدمات األساسية ،كام التزمت الدولة بالتشغيل إحباط لتوقعات املواطنيني ،مام زاد الشعور بعدم العدالة
«االجتامعي» ،وتوسعت بالخدمات الصحية املجانية وباإلقصاء ،وفاقم ذلك طبيعة املؤسسات السياسية التي
لتشمل جميع املواطنني ،وفرضت نظاماً موحدا ً لألجور يف ال توفر فرصة املشاركة ،وغياب مؤسسات املجتمع املدين
كافة مرافق الدولة.
القادرة عىل التعبري عن مصالح الجمهور والضغط عىل
وصلت السياسات العامة إىل مراحل حرجة يف عدة فرتات صناع القرار لتحقيقها.
من تاريخ سورية ،كان منها التدهور التنموي يف الثامنينات ثانياً -دور الدولة يف مجال الحامية االجتامعية
الذي أدى إىل خسائر فادحة باالقتصاد الوطني ومستوى
معيشة األفراد ،والتدهور االقتصادي يف نهاية التسعينات 11-السياسات االجتامعية يف سورية
كنتيجة لسياسات التحرير املجتزأة والتي افتقدت إىل رؤية انتهجت سورية خالل خططها الخمسية املتعاقبة نهج
متكاملة للوضع التنموي وقادت إىل تأسيس جامعات تعميم الخدمات االجتامعية من خالل االستثامر يف االنتشار
مصالح جديدة تعمل يف املضاربات العقارية واملالية ،دون األفقي ملكوناتها املختلفة ،فقد تبنت خطط التنمية من
تحسن بيئة األعامل خاصة للمشاريع الصغرية واملتوسطة ،األوىل حتى التاسعة سياسات اجتامعية خاصة مبكونات
التعليم والصحة وظروف املعيشة ،وقد أنتج هذا االهتامم
 -1استند هذا القسم إىل حد كبري إىل بحث (نرص ومحيش .)2013
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·الضامن االجتامعي:
ooالضامن االجتامعي دون اشرتاكات
§مساعدات شمولية
§مساعدات استهدافية
ooالضامن االجتامعي مقابل اشرتاكات

تطورا ً ملحوظاً يف املؤرشات الكمية لهذه القطاعات إال أنه
من املالحظ غياب التحديد الواضح ملفهوم وإطار ومنط
السياسات االجتامعية ،مبا يف ذلك افتقاد هذه الخطط
إىل أهداف اجتامعية واضحة ومقاسة ومحددة بإطار
زمني ،وقد أغفلت هذه الخطط قضايا الفقر والحامية
االجتامعية .وتم تناول السياسات االجتامعية كل عىل
حدة دون نظرة تكاملية يف إطار رؤية شاملة بينها من
جهة وبينها وبني السياسات االقتصادية من جهة أخرى،
وتركيزها عىل مقومات البنى التحتية وإغفالها لقضايا باملقابل اعتمد املجتمع السوري عىل نحو متزايد عىل
التوازن التنموي (قطاعياً وجغرافياً).
الحامية االجتامعية غري الرسمية املرتبطة باملجتمع املدين
لقد أدى ضعف املشاركة بني الدولة واملجتمع يف صناعة والتي متثلت بالقروض والجمعيات يف إطار العمل أو
السياسات وتنفيذها إىل تقهقر العقد االجتامعي الضمني الجوار ،باإلضافة للمساعدات عرب املؤسسات الخريية
والرتتيبات املؤسسية التي تقوم عىل توفري الدولة الحد مبعظمها ،كام كان للحامية املرتبطة بالقرابة دورا ً هاماً يف
األدىن من الخدمات والسلع الرئيسية لرشائح واسعة من توفري الحامية للفقراء واملهمشني مبا يف ذلك الدور الكبري
املجتمع .ومنذ الثامنينات غابت أسس املساءلة إىل حد لتحويالت املغرتبني إىل عائالتهم .فبحسب مسح دخل
كبري وتراجع دور املجتمع املدين ،مقابل تحول يف دور ونفقات األرسة للعام  ، 2009شكلت التحويالت النقدية
الدولة نحو سياسات االنفتاح التجاري وتراجع نشاطها من أفراد وأرس داخل سورية  3%من وسطي دخل األرسة
اإلنتاجي ،الذي عزز التفاوت وعدم العدالة ،واألهم من كام شكلت التحويالت النقدية من أفراد وأرس خارج سورية
ذلك أن املوارد الالمادية مثل االعتبار والكرامة والنفوذ مل  3.25%من وسطي دخل األرسة .بينام شكلت التحويالت
تخضع لسياسات إعادة توزيع عادلة.
النقدية من منظامت غري حكومية  0.07%ومن جمعيات
لقد اعتمدت الحامية االجتامعية املقدمة من قبل الدولة خريية  0.12%من وسطي دخل األرسة فقط.
كام استمرت الدولة يف توفري الضامن والتأمني االجتامعي
مثل املعاشات التقاعدية للعاملني يف الدولة وجزء من
القطاع الخاص املنظم ،إال أن ذلك غاب عن القطاع غري
املنظم الواسع االنتشار يف سورية .كام بدأت الحكومة
بربامج استهداف خجولة بعد عام  2006الستهداف الفقراء
مبساعدات نقدية أو استهداف مناطق جغرافية إال أنها
بقيت ضعيفة الكفاءة ومحدودة التأثري مثل استهداف
املنطقة الرشقية األكرث حرماناً يف سورية.

حيث ارتفع اإلنفاق العام كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل
من  28.7%إىل  33.4%عىل التوايل ،إال أن االنفاق العام
أخذ بالرتاجع تدريجياً ليصل إىل  24.9%يف عام ،2010
مام يوضح تراجع دور الدولة يف االقتصاد الوطني ،ويتضح
الرتاجع بشكل كبري يف انخفاض االنفاق االستثامري العام
من  14%عام  2003إىل  9%عام  ،2010متأثرا ً برتاجع الشكل ( :)1نسبة الرضائب املبارشة وغري املبارشة إىل
ايرادات الدولة النفطية والسياسات التحريرية وضعف الناتج املحيل اإلجاميل ()2010 – 2000
اإلمكانيات املؤسسية .وقد تضمن ذلك انخفاض االستثامر
العام يف القطاعات االجتامعية من  5.5%إىل  3.3%بني
عامي  2003و 2010عىل التوايل.

غري املبارشة من إجاميل الرضائب عىل حساب الرضائب
املبارشة (الشكل  .)1كام أدى التحول من سياسة الدعم
للجميع إىل سياسة الدعم املوجه دون وجود مؤسسات
قادرة عىل تنفيذها إىل ارتفاع حاد يف األسعار وأثر سلباً
عىل محدودي الدخل وعىل كلفة اإلنتاج الوطني.

بشكل رئييس عىل عقد اجتامعي ضمني يقوم عىل تقديم 22-اإلنفاق عىل الحامية االجتامعية يف املوازنة العامة
الدعم للسلع االستهالكية الرئيسية مثل الخبز والوقود للدولة
والكهرباء والذي شكل ضامناً للفقراء واملهمشني يف ظل ارتكزت الحامية االجتامعية التي توفرها الدولة يف سورية
الدخول املنخفضة نسبياً ،باإلضافة إىل دعم املنتجني عىل اإلنفاق العام الجاري واالستثامري يف الخدمات
الزراعيني يف السلع االسرتاتيجية كالقطن والقمح ،وتقديم العامة مثل الصحة والتعليم وتوفري البنية التحتية املرتبطة
الخدمات العامة من قبل الدولة يف مجاالت الصحة بالسكن واملياه والرصف الصحي والنقل ،باإلضافة إىل
والتعليم والتشغيل العام وتوفري مناسب للبنية التحتية الدعم املقدم للسلع األساسية مثل الغذاء والوقود .أما
املرتبطة باملياه والرصف الصحي .بدأت الدولة منذ برامج الحامية االجتامعية القامئة عىل االشرتاكات فكان
الثامنينات بالرتاجع التدريجي عن تقديم الدعم والخدمات لها دورا ً أقل متمثلة يف التأمينات االجتامعية ومعاشات
العامة ،تسارع ذلك يف العقد األول من األلفية مع ترسيع التقاعد والتي تركزت االستفادة منها للعاملني يف الدولة
اإلصالحات االقتصادية التحريرية التي غابت عنها الرؤية وبدرجة أقل للعاملني يف القطاع الخاص املنظم.
التنموية وقضية العدالة االجتامعية إىل حد كبري.
انتهجت الدولة سياسة توسعية بني عامي  2000و2003

ويالحظ تراجع نسبة اإلنفاق العام عىل التعليم يف سورية
كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل من  6%إىل  5.1%بني
عامي  2000و 2010وهذه النسبة أقل من متوسط العامل
وحتى دول املنطقة .كام أن نسبة اإلنفاق العام عىل
الخدمات الصحية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل ما
زالت ضئيلة جدا ً مقارنة باملعايري الدولية واإلقليمية وقد
تراجعت إىل  1.4%يف عام  2010بعد أن كانت  2.1%يف املصدر :هيئة التخطيط والتعاون الدويل وحسابات
الباحثني
عام .2000
يف ظل األزمة الراهنة يف سورية تراجع اإلنفاق العام ويف األزمة تراجعت اإليرادات بشكل كبري كام تراجعت
بشكل حاد من  366مليار لرية سورية (باألسعار الثابتة املطارح الرضيبية إىل الحد األدىن ،مع األخذ بعني االعتبار
لعام  )2000يف العام  2010إىل  238مليار لرية سورية يف غياب سلطة القانون يف الكثري من املناطق مام أدى إىل
العام  ،2013وتركز الرتاجع يف اإلنفاق االستثامري الذي تراجع قدرة الدولة عىل تحصيل الرضائب املبارشة وغري
انخفض بشكل حاد من  128مليار لرية سورية باألسعار املبارشة .كام ازداد االحتكار واالستغالل إىل حد كبري مام
الثابتة يف العام  2010إىل  21مليار لرية سورية يف العام راكم أرباح عند فئات نتيجة ألعامل غري إنتاجية وأحياناً
 .2013بينام حافظت الرواتب واألجور يف القطاع العام مرتبطة بالنزاع املسلح دون وجود آلية للمحاسبة أو
عىل جزء من االنفاق الجاري العام وأخذت تشكل مصدرا ً إلعادة توزيع الدخل املتحقق.
أساسياً للطلب يف االقتصاد يف ظل الرتاجع الحاد يف الناتج 44-الحامية االجتامعية يف برامج التعاون الدويل
املحيل اإلجاميل ،حيث شكلت الرواتب واألجور 23%
ً
ً
من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام ( 2013املركز السوري شهد تاريخ التعاون الدويل يف سورية عددا كبريا من
االتفاقيات والربامج واملشاريع التي تستهدف دعم قطاع
لبحوث السياسات .)2014
الحامية االجتامعية ،ونظرا ً النتهاج سياسة الحذر التي
33االيرادات العامة وعدالة التحصيلسادت يف سورية تجاه بعض املنظامت الدولية حتى
أظهرت سياسات العدالة االجتامعية يف سورية انحرافاً بدايات األلفية الثالثة ،كالبنك وصندوق النقد الدوليني،
واضحاً عن املسار املخطط حيث ازدادت نسبة الرضائب إضافة إىل العقوبات التي كانت متنع معظم املنظامت
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الفرتة وارتفعت النسبة إىل  50%خالل الفرتة بني عامي
 2007و .2010كام تساهم الحكومة السورية بنسبة 25%
من نفقات برامج صندوق األمم املتحدة للسكان الخاصة
باإلمداد بخدمات الصحة اإلنجابية مشريين إىل أن عددا ً
من مساعدات التنمية لعدد من الدول املانحة كانت تتم
عرب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،كام ساهمت الحكومة
السورية بتقديم مساهامت عينية ملعظم املشاريع املنفذه
وخاص ًة املشاريع املمولة من االتحاد األوريب كمقرات
العمل والتجهيزات.

غري التابعة لألمم املتحدة من العمل ضمن برامج تعاون
مع سورية ،فقد كان الرشيك األسايس للحكومة السورية
يف هذا املجال منظامت األمم املتحدة ،وكان التعاون مع
هذه املنظامت يتم من خالل برامج تعاون قطرية ملدة
خمس سنوات .وركزت هذه الربامج عىل محاور أساسية
تغطي مجاالت مثل النمو االقتصادي والحد من الفقر
وتعزيز اإلدارة الرشيدة ومشاركة املواطنني وتطوير األطر
املؤسسية واإلدارية والقانونية وحامية البيئة وتحسني
إدارة الكوارث والصحة اإلنجابية والسكان والتنمية والنوع
االجتامعي والسياسات 2املعنية بحقوق الطفل باإلضافة إىل مل تحقق مشاريع التعاون الدويل قبل األزمة ،مبعظمها،
برنامج التعليم األسايس .
قيامً مضافة ملموسة لجهود الدولة السورية يف مجال
وشهدت الفرتة بني عامي  2006و 2010آفاقاً جديدة الحامية االجتامعية ،فمعظم مشاريع التعاون مل تستكمل
للتعاون الدويل بالتزامن مع تنفيذ الخطة الخمسية نشاطاتها ،ومبا أن هذه الربامج كانت تركز إىل حد كبري
العارشة ودخول رشكاء جدد للتنمية يف سورية كاالتحاد عىل الدعم الفني مثل بناء القدرات وتقديم مجموعة
األوريب والبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية .وقد تم من الدراسات التي من املمكن أن تشكل أوراقاً يُستند
التوقيع عىل عدد من برامج التعاون التي تندرج تحت إليها لتطوير السياسات واالستهداف وتحسني األدوات،
إطار الحامية االجتامعية ومنها:
إال أنها ال تقدم خدمات ملموسة للرشائح املستهدفة من
·اتفاقية متويل لتقوية أنظمة الحامية االجتامعية يف الحامية االجتامعية ،فقد واجهت مراحل التنفيذ العقبات
املؤسسية ذاتها التي تعاين منها الربامج الحكومية.
سورية ،بالتعاون مع االتحاد األورويب،
·وثيقة الربنامج الوطني للعمل الالئق عام ،2008
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
يشري تحليل التوزع القطاعي ملساعدات التنمية خالل
الفرتة بني  2002و 2008إىل توجه معظمها إىل قطاعات
الخدمات االجتامعية واإلنسانية ،ونسبة بسيطة فقط
ذهبت إىل القطاعات االقتصادية .حيث حظيت هذه
القطاعات مبا نسبته  75%من إجاميل املساعدات بينام
حظيت القطاعات االقتصادية واإلنتاجية عىل  25%منها.

تغريت البنية الهيكلية للمساعدات الرسمية للتنمية منذ
بداية األزمة السورية حيث توقفت معظم املساعدات
اإلمنائية الرسمية من الدول املانحة ،وقابل ذلك زيادة
كبرية يف املساعدات اإلنسانية التي شكلت أكرث من 95%
من إجاميل املساعدات .وقد تجنبت العديد من املؤسسات
الدولية املانحة التعامل مع الحكومة يف ظل ظروف النزاع
وحاولت الرتكيز عىل التعامل مبارشة مع مؤسسات من
املجتمع املدين مبارشة إال أن طبيعة النزاع عقدت إمكانية
وصول املساعدات ملستحقيها.

تساهم الحكومة السورية بجزء من مخصصات الربامج 55-األزمة السورية والحامية االجتامعية
واملشاريع التي يقدمها كل من برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ حيث شهدت الفرتة بني عامي  2000و 2006تعترب األزمة يف سورية من أكرب الكوراث اإلنسانية منذ
مساهمة حكومية بلغت  25%من املبلغ اإلجاميل الحرب الثانية ،حيث تحول الحراك املجتمعي الذي بدأ
املخصص ملشاريع التعاون التي تم تنفيذها خالل هذه يف عام  2011إىل نزاع دام خلَّف حتى نهاية عام 2013
أكرث من  130ألف قتيل وأكرث من  520ألف شخص
 - 2عن برامج التعاون القطري مع منظامت األمم املتحدة :هيئة التخطيط والتعاون الدويل
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جريح ومعوق و 6ماليني نازح داخل البالد و 2.35مليون
الجئ و  1,54مليون مهاجر غري الجئ وتعرض املواطنون
لكارثة عصفت بالحق يف الحياة واحرتام شخصية وكرامة
اإلنسان ،واستنزفت معظم ثروات املجتمع والدولة املادية
والالمادية ،حيث دمرت املمتلكات وخرس املاليني فرص
العمل ،وتدهورت ظروف املعيشة وتعرضت لنكسات
كبرية يف مجاالت الخدمات الصحية والتعليمية والسكن
والكهرباء واملياه والوقود واالتصال ،ودخل معظم السكان
دائرة الفقر ،بل تحول الكثري من املوارد البرشية واملادية إىل
متويل االقتتال والعنف (املركز السوري لبحوث السياسات
.)2014
لقد اهتزت املؤسسات الرسمية وغري الرسمية خالل األزمة
وصعدت قوى مجتمعية جديدة ،وانترش العنف عىل
نطاق واسع ،مام قاد إىل تغري حاد يف القواعد التي تنظم
الحياة االجتامعية لألفراد والجامعات ،ويف هذا اإلطار
تراجع دور الدولة يف مجال الحامية االجتامعية نتيجة
لفقدان األمن وتوسع القتال ،وتأثر اإلنسجام االجتامعي
إىل حد كبري بانتشار العصبيات وثقافة االستغالل وانحسار
الثقة باآلخر .كام عاىن النازحون والالجئون من فقدان
أمنهم اإلنساين بحده األدىن وتعرضوا إىل أشكال مختلفة
من اإلفقار واالستغالل وفقدان االعتبار اإلنساين.

استمرت يف دفع رواتبهم وتأميناتهم ،لكن القوة الرشائية
تآكلت نتيجة االرتفاع القيايس يف األسعار .باملقابل فقدت
معظم األرس املعتمدة عىل العمل يف القطاع الخاص
مصادر دخلها الرئيسية دون وجود بدائل أو شبكات
حامية قادرة عىل تجنيبها العوز والحاجة .لقد تحولت
سياسة الحكومة تجاه الحامية االجتامعية إىل برامج طارئة
لتلبية االحتياجات اإلنسانية امللحة.
يف هذا الوقت توسعت الحامية االجتامعية املستندة إىل
املجتمع املدين واألهيل من خالل املساعدات واإلعانات عىل
أسس القرابة واملجتمعات املحلية واملجموعات املتضامنة
يف مواجهة الحاجات الناشئة نتيجة األزمة ،إال أنها بقيت
محدودة جدا ً وغري قادرة عىل مواجهة استحقاقات األزمة.
كام برز دور التحويالت الخارجية من املغرتبني واملنظامت
الدولية والدول يف تقديم الدعم لفئات مختلفة من
املجتمع ،لكن الحاجات أكرب بكثري من املساهامت املقدمة
خاصة مع استمرار األزمة وتعقدها وتوسعها.

لقد ساهم إعادة تخصيص ما تبقى من موارد للقتال
واملقاتلني يف زيادة معاناة السوريني حيث تغذي املوارد
النادرة يف ظل األزمة النزاع املسلح الذي يدمر ما تبقى
من مواردهم املادية والالمادية ويقدم الحوافز الستمرار
العنف (املركز السوري لبحوث السياسات .)2014
لقد تعرض االقتصاد إىل كارثة تاريخية ونجم عن األزمة
ن
الثا� :أنظمة الحماية االجتماعية ف ي� سورية
خسارة االقتصاد ملعظم مقوماته األساسية من بنى إنتاجية الفصل ي
وتحتية ،وتدهور رأس املال املادي والبرشي وترضرت أوالً -أنظمة وبرامج الضامن االجتامعي يف سورية
املوارد الطبيعية وانترشت اقتصاديات العنف .نجم عن يُنظر إىل نُظم الضامن االجتامعي الوطنية عىل أنها أدوات
ذلك تراجع حاد يف اإلنتاج املحيل وغياب األمن الغذايئ فعالة لتوفري أمن الدخل وتجنب الفقر وانعدام املساواة
وارتفاع األسعار وتعاظم ظاهرة االحتكار .وتأثرت بذلك والحد منهام وتعزيز االندماج االجتامعي  ،كام يعترب
األسواق التي فقدت شبكاتها التقليدية والقدرة عىل الضامن االجتامعي رضورة اقتصادية ،إذ أن الضامن املصمم
الوصول إليها وتم تسييس الحصول عىل السلع والخدمات تصميامً جيدا ً واملرتبط بسياسات أخرى يعزز اإلنتاجية
الرئيسية يف مناخ من عدم اليقني وغياب االستقرار.
والقابلية لالستخدام ويدعم التنمية االقتصادية .ويف أوقات
مع ضعف قدرة الدولة عىل تأمني الحامية االجتامعية يف األزمة ،يلعب دور مثبت اقتصادي واجتامعي وبالتايل فإنه
ظل الحاجة الكبرية لها ملعظم فئات املجتمع ،اقترصت يساهم يف تخفيف األثر االقتصادي واالجتامعي لالنكامش
إمكانيات الحامية االجتامعية عىل العاملني يف الدولة والتي االقتصادي ،كام يسهم يف تقوية القدرة عىل الصمود
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والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (.)1966

وتحقيق انتعاش أرسع نحو النمو التضميني.3
11-الحامية االجتامعية يف الدستور

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي(.)1969

يعترب الدستور السوري املصدر األعىل للترشيع يف
سورية ،وقد تضمن دستور عام  1973عىل مبادئ ت َْضمن
قسامً كبريا ً من مكونات الحامية االجتامعية للمواطنني،
وتضمنت مواده حقوقاً اجتامعية تكفلها الدولة كاملرض
والعجز واليتم والصحة والتعليم وتكافؤ الفرص والعدالة
الرضيبية.
كام تضمن دستور عام  2012فصالً خاصاً باملبادئ
االجتامعية المست بعض موادها جوهر الحامية
االجتامعية ،فقد ضمنت مواده التضامن والتكافل واحرتام
العدالة االجتامعية ،وحامية الطفولة واألمومة والشباب
واملرأة ،كام تتحمل الدولة أعباء الكوارث واألزمات وحاالت
الطوارئ واملرض والعجز واليُتم والشيخوخة ،وتوفر الصحة
والتعليم والخدمات األساسية ،وتكفل الضامن الصحي
واالجتامعي للعامل.4

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة(.)2003
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (.)2004
اتفاقية حقوق الطفل (.)1993اتفاقية حامية العامل املهاجرين وأفراد أرسهم(.)2005
IIIIالربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق
الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة،
وبيع األطفال ،واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد
اإلباحية (.)2003

IIIIIاتفاقيات منظمة العمل الدولية الثامن املعنية بحقوق
عكست الكثري من القوانني والترشيعات هذه القضايا
اإلنسان وهي:
املتضمنة بالدستور لكن بطرق مجتزأة وغري متسقة،
لتختص بعض الترشيعات بالقضايا املتعلقة بالضامن -االتفاقيتان ( )87و( )98املعنيتان بحرية التجمع
واملفاوضة الجامعية ( 1957 ،1960عىل التوايل).
االجتامعي وغريها بالخدمات االجتامعية وسوق العمل،
وترشف وزارة الشؤون االجتامعية ووزارة العمل بشكل -االتفاقيتان ( )29و( )105املعنيتان بالقضاء عىل
رئييس عىل قطاع الضامن االجتامعي.
السخرة والعمل اإلجباري (1958 ،1960عىل التوايل).
22االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سوريةانضمت سورية إىل معظم االتفاقيات الدولية املعنية
بالحامية االجتامعية ،ونذكر منها:

I.Iاتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية السبع املعنية بحقوق
اإلنسان وهي:

االتفاقيتان ( )100و( )111املعنيتان بالقضاء عىلالتمييز يف شغل الوظائف (1960 ،1957عىل التوايل).
االتفاقيتان ( )138و( )182املعنيتان مبنع استخداماألطفال والقارصين (2003 ،2001عىل التوايل).

IVIVإعالن قمة األلفية  ،عام  ،2000والتزامها بأهداف
اإلعالن الثامنية وغاياتها املختلفة.
العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق املدنية والسياسية،سعت سوريا خالل العقد األول من األلفية إىل تضمني
 -3مؤمتر العمل الدويل
عادلة.الدورة  101لعام  ،2102أرضيات الحامية االجتامعية من اجل العدالة بعض املبادئ األساسية املتعلقة بقضايا الحامية االجتامعية
االجتامعية وعوملة
 - 4راجع املواد من  19إىل  25واملادتني  29و 40من دستور الجمهورية العربية السورية لعام املختلفة ،لكن دون رؤية واضحة وسياسات متكاملة .ويف

2012
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هذا اإلطار تم اقرار ترشيعات للضامن الصحي ،والعمل
والتأمني االجتامعي  ،والتمويل الصغري والبالغ الصغر ،كام
كفل نص الدستور الكثري من القضايا التي تعترب جوهر
الحامية االجتامعية واعتربها كحقوق للمواطنني.
ثانياً  -خصائص أنظمة الحامية االجتامعية يف سورية:
11هيكلية الضامن االجتامعي يف سوريةيتألف الضامن االجتامعي الذي تقوم به الدولة بشكل
رئييس من نوعني األول يعنى بتقديم املساعدة االجتامعية
إىل فئات املجتمع دون اشرتاكات والتي تتوزع بدورها
إىل التحويالت العمومية التي تقدم لجميع أفراد املجتمع
مثل دعم املشتقات النفطية واملواد الغذائية األساسية،
وتحويالت تستهدف الفقراء واملحرومني بطرق مرشوطة
أو غري مرشوطة  ،أما النوع الثاين فيشمل الربامج املستندة
إىل االشرتاكات ويتمثل بالتأمينات االجتامعية ومعاشات
التقاعد والتأمني الصحي وهي إجبارية أو اختيارية.

والرصف الصحي وأسعار الطاقة ،حيث تدعم الدولة
السورية ضمن موازناتها العامة بعض املواد التموينية دعامً
كامالً بغض النظر عن الكميات املستهلكة كالخبز ،كام
تدعم جز ًء من استهالك األرس من ماديت السكر والرز حيث
يخصص لكل فرد من األرسة كمية شهرية معينة بطريقة
(البونات) ،وهي عمومية التغطية وغري موجهة .وتدعم
الدولة أيضاً أسعار الطاقة كالكهرباء التي يتم احتساب
أسعارها وفقاً لرشائح تصاعدية تراعي استهالك األرس
الفقرية ،واملحروقات التي عىل الرغم من ارتفاع أسعارها
خالل السنوات األخرية ما تزال تقدم إىل املستهلكني بأسعار
أقل من سعر التكلفة.

يأ ُخذ الضامن االجتامعي يف سورية صيغاً مجتزأة من
إطاره العام ومكوناته املتكاملة .ومعظم هذه املكونات
تأسست يف ظل االقتصاد املخطط ،الذي كانت متارس
فيه الدولة يف سورية دور دولة الرفاه االجتامعي ،والذي
اقترص عىل تحقيق التوازن عند الحد األدىن .وكام مل ينجح
منوذج اقتصاد السوق االجتامعي حديث العهد يف تطوير
أدوات حامئية لرشائح الفقراء املتزايدة ،بحيث تحميهم
من الهزات االقتصادية واألزمات الطبيعية واإلنسانية،
وبقي بعيدا ً عن توجيه السياسات االجتامعية نحو العدالة
االجتامعية وربطها عضوياً مع السياسات االقتصادية.
وفيام ييل نستعرض أهم مكونات الضامن االجتامعي يف
سورية:
1 1-1الضامن االجتامعي دون اشرتاكات :يتضمناملساعدات االجتامعية املقدمة من الدولة ،وتتوزع
إىل:
) أمساعدات عمومية:
وتتضمن دعم أسعار املواد الغذائية األساسية واملياه
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)بمساعدات استهدافية:
برامج توليد الدخل للفقراء (املشاريع الصغريةواملتناهية الصغر) :وهي برامج حديثة العهد يف
سورية ،بدأ العمل بها مع مطلع األلفية الجديدة،
وقد صدرت الترشيعات الخاصة بها واتسع عدد
املستفيدين منها ،ولكن خدماتها مل تتطور عىل نحو
كاف ومل يستفد منها قسم كبري من الفقراء ،لعدم
قدرتهم عىل توفري الضامنات املطلوبة .كانت تجربة
برنامج األمم املتحدة االمنايئ يف جبل الحص (حلب)،
األوىل من هذا النوع .وتتوىل مديرية املرأة الريفية
يف وزارة الزراعة مهمة مساعدة النساء الفقريات عىل
تأسيس مشاريعهن الخاصة ،وتتوىل وزارة الشؤون
االجتامعية برنامج متكني املرأة والحد من الفقر،كام
أن جهات أهلية كالصندوق السوري لتنمية الريف
فردوس ،ومنظامت دولية كربنامج الغذاء العاملي
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ووكالة اآلغا خان
للتنمية ،وغريها تعمل عىل متويل املرشوعات الصغرية
ومتناهية الصغر .ويف عام  2007صدر القانون رقم
 ،15الذي يسمح بإنشاء مؤسسات للتمويل الصغري
وينظم عملها تحت إرشاف املرصف املركزي.

التحويالت النقدية املبارشة والتي تستهدف األرس 1 1-2-برامج الضامن االجتامعي مقابل االشرتاكات:الفقرية :تعترب التحويالت النقدية يف سورية حديثة ) أالتأمينات االجتامعية:
العهد حيث بدأت عام  2011مع إحداث الصندوق
الوطني للمعونة االجتامعية ،وتوزيعه لإلعانات ينظم قانون التأمينات االجتامعية رقم  92لعام 1959
النقدية املبارشة وملدة عام واحد ،وعانت التجربة وتعديالته ،والذي مازال سارياً حتى اآلن ،نظام التأمني
من أوجه قصور شابت عمل الصندوق تتعلق بأدوات الذي يتمتع به العاملون بأجر يف االقتصاد الوطني (القطاع
وآليات العمل التي تم تبنيها لتحديد الفئات املستهدفة العام والخاص املنظم) ،وتشمل بنوده إصابات العمل،
من األرس الفقرية ،ومدى جدية ومقدرة الحكومة عىل واملرض وتعويض الشيخوخة .وحسب القانون هناك رشائح
االستمرار باإلنفاق عىل مكونات الصندوق .وبالتايل واسعة من العاملني وبعض القطاعات خارج نطاق تطبيق
توقف العمل مبكون اإلعانات النقدية للفقراء يف هذا القانون ،مثل القطاع غري املنظم وكذلك املنشآت التي
عام  2012عىل الرغم من اشتداد الحاجة إىل هذه تضم أربعة عامل فام دون وهو يستثني من الشمول
اإلعانات مع ترضر رشائح واسعة من السكان بسبب يف أحكامه ،العامل الذين يستخدمون يف أعامل عرضية
مؤقتة إال يف من يرد به نص خاص ،وأفراد أرسة صاحب
األزمة الراهنة.
العمل الذين يعولهم فعالً ،وخدم املنازل ومن يف حكمهم،
 َعرفت سورية مكون اإلعانات الغذائية املوجهة نحو والعامل الذين يستخدمون يف الزراعة لدى القطاع الخاصالفقراء بشكل استثنايئ مع بداية أزمة الجفاف التي واملشرتك إال من يرد فيهم نص خاص.
تأثرت بها مناطق واسعة من سورية يف عام 2008
وتعمق تأثريها بشكل أسايس يف محافظات املنطقة وتأخذ التأمينات االجتامعية يف سورية شكل نظام شبه
الرشقية والبادية السورية ،حيث تدخلت الحكومة تعاوين للتخفيف من حدة بعض املخاطر التي قد يتعرض
السورية وبالتعاون مع برنامج األغذية العاملي لها العامل وتأمني مورد للدخل عند الشيخوخة ،وتتميز
لتخفيف أثر األزمة عىل األرس الفقرية يف تلك املنطقة بعدة خصائص:
من خالل تقديم سالت غذائية ملساعدة السكان -اإلجبارية :ال يتوقف التشميل بالتأمينات االجتامعية
وتثبيتهم يف مناطقهم منعاً لنزوحهم.
عىل موافقة واختيار العامل أو رب العمل بل هي
وفقاً للقانون إجبارية.
مام سبق ميكن الوقوف عىل عدد من سامت هيكلية الضامن
االجتامعي دون اشرتاكات من قبل الدولة يف سورية ،مثل -اإلرشاف املبارش للدولة :الجهة املعنية باإلدارة واملتابعة
عدم اشتاملها عىل مكونات رضورية من مكونات الضامن
هي التأمينات االجتامعية التابعة لوزارة العمل يف
االجتامعي كاألشغال العامة (العمل مقابل الغذاء أو
سورية.
النقود ،وغريها) ،تعدد الجهات املعنية بالتنفيذ واإلرشاف
وغياب التنسيق فيام بينها ،تشتت مكوناتها وضعف -مساهمة مشرتكة بني العامل ورب العمل فكل منهام
يتحمل جزء من االشرتاكات لكل نوع من أنواع التأمني.
النظر إليها عىل أنها متكاملة ،ضعف أثرها عىل الفئات
املستهدفة ،وافتقارها ملعايري االستهداف والتدخل ،ارتفاع -تغطي التأمينات االجتامعية يف سورية إصابات العمل
تكاليفها مام يؤثر عىل استدامة العمل وامليل يف السنوات
والشيخوخة والعجز والوفاة.
األخرية إىل إجراءات ترشيد الدعم ،باإلضافة إىل الفجوات
إال أن التأمينات االجتامعية ال تغطي مكونات هامة مثل
الفنية وضعف اإلمكانيات املؤسسية واإلدارية.
تأمني وإعانات البطالة والتأمني الصحي ،إضافة إىل ضعف
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تغطيتها يف القطاع الخاص املنظم وغري املنظم.
وتقدم خدماتها بأسعار أقل من مثيالتها يف القطاع الخاص.
وبالتايل فإن دور القطاع العام الصحي املنارص للفقراء
)بالتأمني الصحي:
يف سورية والذي كان لسنوات طويلة يحمل عنهم جز ًء
اعتمدت سياسة الدولة تاريخياً عىل تقديم الخدمات من تكاليف املعيشة أصبح يتجه نحو التحول من قطاع
الصحية العامة املجانية العمومية ،وبدأت سياسات اجتامعي إىل قطاع يحكم عمله مبدأ اقتصادي (اسرتداد
التحرير االقتصادية بالتأثري عىل القطاع الصحي من خالل التكلفة عىل أقل تقدير).
فرض للرسوم عىل بعض الخدمات الصحية العامة وطرح
إصالحات لقطاع الصحة بهدف التحول نحو التأمني الوضع ذاته ينطبق عىل خدمات الصحة اإلنجابية مع
الصحي عىل حساب الخدمة العمومية .ويف هذا اإلطار وجود فوارق بعضها مجتمعي وثقايف ،ناجم عن طبيعة
سمح املرسوم الترشيعي رقم  65لعام  ،2009للجهات أجزاء واسعة من املجتمع السوري التي تفضل خصوصية
العامة بإبرام عقود تأمني صحي للعاملني لديها ،عوضاً عن املنزل والعيادات الخاصة أكرث من املشايف العامة ،وبعضها
الضامن الصحي الذي يوفره نظام التأمينات االجتامعية .اآلخر ناجم عن كفاءة القطاع الصحي من جهتي انتشاره
وبحسب االتجاهات الحديثة للحامية االجتامعية يعد الجغرايف ونوعية خدماته .حيث توضح مؤرشات املسح
الرتاجع عن الخدمة الصحية العمومية خطوة للوراء يف الصحي األرسي للعام  2009ومسح االنفاق الصحي للعام
 2010إىل تركز خدمات الصحة اإلنجابية يف القطاع الخاص.
متكني األفراد صحياً.
والجدير بالذكر أن تغطية خدمات الصحة اإلنجابية
22خدمات الرعاية االجتامعيةتوسعت يف العقد األول من األلفية بشكل ملحوظ.
1 1-1الرعاية الصحية1 1-2خدمات التعليميعاين القطاع الصحي من تشتت يف اإلرشاف عليه وضعف
التنسيق بني الوزارات املختلفة التي ترشف عىل قطاع
الصحة مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم العايل والدفاع
والداخلية .وال يتجاوز قيمة اإلنفاق العام عىل الصحة
 2%من الناتج املحيل مام جعل املواطن يتحمل العبء
األكرب من اإلنفاق الصحي .يضاف إىل ذلك ضعف البيئة
الترشيعية والتنظيمية لقطاع الصحة من حيث التأمني
الصحي والرقابة عىل الخدمات الصحية ،ويظهر التحدي
يف التوزع غري العادل للخدمات الصحية عرب املناطق
واملحافظات .كام عانت كفاءة القطاع من اختالالت
رئيسية حيث يالحظ يف العقد األول لأللفية عدم تحسن
مؤرشات األمراض املزمنة وبعض مؤرشات التغذية.

تقدم خدمات التعليم مجاناً من قبل الدولة للتعليم ما
قبل الجامعي وبأسعار رمزية للتعليم الجامعي ،وبالرغم
من البنية التحتية الواسعة االنتشار للتعليم إال أن نوعية
التعليم وارتباطها بحاجات سوق العمل بقيت مثار جدل،
كام أن اإلصالحات يف القطاع مع بداية العقد األول من
األلفية والتي تضمنت توسع دور القطاع الخاص وفرض
رسوم عىل التعليم العام بخاصة الجامعي (مثل التعليم
املوازي والتعليم املفتوح) زاد من تكاليف التعليم بالنسبة
لألرس .ويعد عدم التوازن اإلقليمي ملخرجات العملية
التعليمية أحد أهم التحديات ،حيث تزداد عىل سبيل
املثال معدالت األمية خاصة بني اإلناث يف املناطق الشاملية
والرشقية من البالد.

منذ بداية تنفيذ الخطة الخمسية العارشة يف العام 1 1-3- ،2006خدمات املرافق العامة
بدأت املشايف الحكومية بالتحول إىل هيئات مستقلة إدارياً
ومالياً وبدأت خدماتها العامة املجانية تتقلص وبدأت تقدم خدمات مياه الرشب بأسعار أقل من سعر التكلفة
بالتحول إىل خدمات مأجورة ،إال أنها ما تزال مدعومة ويتم احتساب القيمة وفقاً ألسعار تصاعدية وفق رشائح
االستهالك ،أما خدمات الرصف الصحي فهي مجانية.
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وتوسعت البنية التحتية ملياه الرشب والرصف الصحي عىل مل يتم استكامل الربنامج بعد وهو ما يزال بحاجة إىل
نحو كبري إال أن مشاكل تتعلق بالنوعية تظهر مثل نوعية مجموعة من اإلصالحات املؤسسية والتنظيمية إضافة
مياه الرشب يف ريف دمشق وحلب.
إىل تشاركية فعلية من قبل العاملني لتصميم السياسات
والربامج لتوفري رشوط إيجاد العمل الالئق.
33سياسات سوق العمل1 1-1-أنظمة العمل

تتضمن املساعدات االجتامعية املقدمة من قبل الدولة ،التي تتوزع إىل:
1 1-1مساعدات عموميةاحتلت مكونات الدعم حيزا ً كبريا ً من اإلنفاق العام الذي يعترب أهم مكونات نظام الحامية االجتامعية يف سورية ،وهو
من األعىل يف دول املنطقة كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل .ويرتكز عىل دعم املشتقات النفطية والكهرباء وبعض
السلع الغذائية الرئيسية ويتسم بالعمومية .ويالحظ من الجدول ( )1ارتفاع نسبة الدعم من  13.1%من الناتج املحيل
اإلجاميل  2001لتصل إىل  % 20.6عام  ،2008وتراجعت إىل  14.1%عام  2010بعد التحرير الجزيئ ألسعار املازوت
والفيول والكهرباء .وعىل الرغم من اتجاه الدولة إىل إعادة هيكلة الدعم وتخفيف أثره عىل املوازنة العامة للدولة،
متأثرة بارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتراجع اإلنتاج النفطي بشكل تدريجي خالل العقد األول من األلفية ،إال أنه بقي
يشكل عبئاً كبريا ً عىل املوازنة .ويتوزع الدعم يف سورية بني دعم املستهلكني املتمثل يف دعم املازوت والغاز املنزيل،
والكهرباء والخبز والسكر والرز ،ودعم املنتجني من خالل دعم املشتقات النفطية ودعم املؤسسات االقتصادية العامة
ودعم اإلنتاج الزراعي للسلع االسرتاتيجية مثل القمح والقطن والشوندر السكري.
الجدول  :1الدعم الحكومي للسلع واملؤسسات كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل ()2001-2013
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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1 1-الضامن االجتامعي دون اشرتاكات

2011

تعرف منظمة العمل الدولية العمل الالئق عىل أنه« :
إمكانية حصول النساء والرجال عىل عمل الئق ومنتج ،يف
ظروف من الحرية واملساواة واألمان والكرامة اإلنسانية»
(أنكر وآخرون  ،)2002وقد وضعت الحكومة السورية
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برنامجاً « الربنامج
الوطني للعمل الالئق  2010 -2008عام  ،2008والذي
يهدف إىل «تطوير نهج متناسق وشامل ومتكامل للحد من
العجز يف العمل الالئق يف سورية « وقد تضمن الربنامج
إعادة النظر بالترشيعات الخاصة بالعمل وسوق العمل،
تصميم برنامج وطني يأخذ باالعتبار االحتياجات الوطنية
التنموية ،ويهدف إىل املساهمة يف تخفيف الفقر ،وتحسني
قدرة الرشكاء االجتامعيني لتنفيذ سياسات وترشيعات
العمل ،زيادة فرص العمل ،وتعزيز الحامية االجتامعية.

تستعرض الورقة أهم املؤرشات املتعلقة مبكونات أنظمة الحامية االجتامعية باملفهوم التقليدي:

2012

1 1-2-العمل الالئق

أوالً -أداء أنظمة الضامن االجتامعي

2013

ينظم سوق العمل يف سورية قانونان ،األول :نظام العاملني
األسايس يف الدولة رقم  50لعام  2004الذي يخضع له
العاملون يف الدولة والقطاع العام والقطاع املشرتك ،والثاين
وهو قانون العمل رقم  17لعام  2010ويخضع له العاملون
يف القطاع الخاص والتعاوين ويف بعض الحاالت القطاع
املشرتك ،وإىل جانب هذين القانونني ،هناك بعض الفئات
املحدودة التي تخضع ألنظمة خاصة مثل قانون املوظفني
األسايس رقم  135لعام  1945وتعديالته وقانون العالقات
الزراعية .ويضع قانون التنظيم النقايب العاميل رقم 84
لعام  1968أسس إنشاء الهيئات النقابية العاملية ودورها،
يف حني ينظم قانون التأمينات االجتامعية رقم  92لعام
 1959عملية الخروج من سوق العمل ،وإصابات العمل
وهو يشمل العاملني يف الدولة والقطاع العام والعاملني يف
القطاع الخاص والتعاوين واملشرتك.

بشكل عام ،فقد عانت أنظمة الحامية االجتامعية عىل
املستوى الترشيعي من عدة تحديات رئيسية تتمثل يف
غياب الرؤية الواضحة عىل املستوى التنموي مام قاد إىل
تناقض وتشتت يف الترشيعات وانحراف بعضها عن قضايا
جوهرية مثل العدالة االجتامعية ،باإلضافة إىل غياب
الحوار املجتمعي التشاريك للمعنيني بالترشيعات مام
جعلها غري ممثِّلة للمصالح املجتمعية ،وتقادم الكثري من
الترشيعات وعدم مواكبتها للتطور املجتمعي ،إضافة إىل
ضعف اآلليات املؤسسية واإلدارية املعنية بالتنفيذ مام
سبب إنحراف التنفيذ عن النص الترشيعي نتيجة عدم
تجي املنفذ
القدرة عىل التنفيذ أو وجود مجموعات نفوذ ِّ
واقعياً ملصالحها (عىل سبيل املثال غياب الحق باالرضاب
وضعف أداء النقابات) .كام أدى ضعف آليات املساءلة
وانتشار الفساد إىل فقدان القدرة عىل تصحيح االنحرافات
مام أدى لتوسع الفجوة بني النص املرشع أو املخطط مع
التنفيذ الفعيل .ويف ظل األزمة الحالية اضمحلت سلطة
القانون وأدى النزاع املسلح إىل انتهاكات إنسانية فادحة،
ُمض ِّيع ًة الحد األدىن من حقوق املواطنة وغدا معظم
املجتمع السوري ضمن الفئات الهشة واملحرومة مام
يجعل من اإلطار الترشيعي واملؤسسايت الحايل غري قادر
عىل مواجهة استحقاقات الحامية االجتامعية املطلوبة.

الفصل الثالث :واقع الحماية االجتماعية ف ي� سورية

اإلجاميل
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0.2

الفيول

3.9
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3.5
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0.8
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3.4
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2.9
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1.6
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6.7

6.1
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5.8
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14.1
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5.4
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6.0

الكهرباء

1.2

1.0

0.3

0.5

0.8

0.5

0.7
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لألسعار(موازنة)
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2.1
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2.2

2.2

2.6
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املصدر :هيئة التخطيط والتعاون الدويل 2013
كام ارتفعت فاتورة الدعم باألسعار الجارية خالل األزمة بشكل كبري يف ظل غياب القدرة عىل إنتاج النفط محلياً وتآكل
القوة الرشائية للرية السورية ،لكن قيمة فاتورة الدعم باألسعار الثابتة لعام  2000تراجعت من  207مليار لرية سورية يف
العام  2010إىل  96مليار لرية سورية يف العام  .2013وترافق الرتاجع يف القيمة الحقيقية للدعم مع تزايد حاد يف تفاوت
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توزيع الدعم عىل املناطق نتيجة النزاع املسلح الذي حرم
مناطق كاملة من تلقي أي نوع من الدعم أو الخدمات
العامة مع ما رافق ذلك من انتشار للنهب والتمييز يف
تخصيص املوارد .باملقابل تراجعت قدرة األفراد واألرس
عىل توفري مقومات العيش األساسية نتيجة انهيار مصادر
الدخل وازدياد معدالت الفقر لتصل إىل  75%من السكان
ونزوح وهجرة حوايل  45%من السكان يف سورية (املركز
السوري لبحوث السياسات .)2014

األزمة فإن هنالك  1.2مليون من األرس الفقرية يف سورية
ميكنها االستفادة من الخدمات املالية ،وبالنظر إىل أعداد
املستفيدين ،فإن غالبية هذه األرس ال تستفيد من خدمات
التمويل املتناهي الصغر.6

يف ظل األزمة تراجعت إمكانيات التمويل أو نجاح
واستدامة املشاريع املولدة للدخل مام أدى إىل تراجع
الكثري من املؤسسات املتخصصة يف التمويل الصغري
واملتناهي الصغري ،والتي عاىن بعضها من عدم التسديد
من قبل العمالء ،كام تراجعت سلطة القانون وبالتايل عدم
1 1-2مساعدات استهدافيةوجود ضامنات للقروض نتيجة ظروف األزمة مام أضعف
املشاريع املولدة للدخلقدرتها عىل االستمرار .واملفارقة أن الحاجة لهذا النوع من
إن حجم الطلب عىل خدمات ومنتجات التمويل متناهي اإلقراض تضاعفت خالل األزمة املستمرة وبالتايل هناك
الصغر يف سورية ال يزال أكرب بكثري من إمكانية تغطيته ،حاجة لبدائل لتوفري املوارد لألرس حتى تتمكن من التكيف
حيث أن صناعة التمويل املتناهي الصغر ،التي ال تزال يف مع الحالة املعيشية الكارثية.
بداياتها وبحاجة إىل إجراء تنويع يف منتجاتها وخدماتها
والتي هي اآلن محدد ًة يف القروض كمنتج رئييس لدى -الدعم النقدي املبارش
ّ
كافة مق ّدمي خدمات التمويل املتناهي الصغر .ومام ال يهدف الصندوق الوطني للمعونة االجتامعية إىل حامية
شك فيه أن الترشيعات الناظمة للتمويل املتناهي الصغر األفراد واألرس املستهدفة ورعايتها من خالل تقديم
الصادر سيكون لها أثر واضح يف تعزيز عملية التوسع معونات دورية أو طارئة وفق معايري تضمن الشفافية
يف القطاع من خالل إنشاء مؤسسات متويل متناهي واملساءلة وتنسجم مع سياسات وخطط الدولة؛ وتعزيز
الصغر قادرة عىل توظيف آليات أكرث مالءمة للوصول إىل تنمية رأس املال البرشي واالستثامر فيه بناء عىل مبدأ
املسؤولية املشرتكة من خالل ربط املعونات املقدمة إىل
االستمرارية التشغيلية واملؤسسية.
بلغ عدد العمالء اإلجاميل لدى مؤسسات التمويل متناهي الصندوق بالتزامات تنموية من قبل املستفيدين تتعلق
الصغر الخمس الرئيسية يف سورية (باستثناء هيئة التشغيل بالصحة والتعليم وغريهام .باإلضافة إىل متكني املستفيدين
وتنمية املرشوعات – مكافحة البطالة سابقاً) حوايل  24اقتصادياً واجتامعياً وصحياً وتعليمياً من خالل برامج
ألف عميل نشط .وبلغ إجاميل هذا العدد حوايل  49ألف ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكني املختصة.
بعد إضافة قروض هيئة التشغيل وتنمية املرشوعات.5
بالرغم من أن هيئة التشغيل وتنمية املرشوعات بدأت مع
بداية األلفية تقديم خدمات التمويل املتناهي الصغر يف
سورية ،غري أن الدعم التموييل عىل القروض وعدم إمكانية
توسعة نطاق التمويل أدى إىل التوقّف عن عمليات
اإلقراض .والجدير بالذكر أنه وفقاً لنتائج الدراسات قبل

ولتحديد الفئات املستهدفة ،طبق الصندوق طريقة مقاربة
محددات الدخل ،وبلغ عدد املستفيدين من معونات
الصندوق حوايل  439ألف أرسة ووصلت القيمة اإلجاملية
بدفعاتها الثالثة إىل  11.3مليار لرية سورية رصف منها
حوايل  9مليارات لرية سورية ،إذ توقف الصندوق عن
رصف املستحقات لألرس بأواخر  ،2011نتيج ًة لعدم نجاح

 -5حسب تقرير املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء حول قطاع التمويل املتناهي الصغر
يف سورية – .2008

 -6حسب دراسة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك األملاين للتنمية
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عمل املرحلة األوىل للصندوق يف تحديد املستهدفني،7
وتراجع قدرة الدولة عىل التمويل يف ظل األزمة ،وصعوبة
حرص املستحقني بعد زيادة أعدادهم بشكل غري مسبوق.
وخالل األزمة تحول الصندوق إىل مهمة تقديم املساعدات
اإلغاثية يف فروعه املنترشة يف املحافظات ،للمساهمة يف
تقديم األعامل اإلغاثية ضمن خطة االستجابة لالحتياجات
اإلنسانية املوقعة مع منظامت األمم املتحدة.
2 2برامج الضامن االجتامعي مقابل االشرتاكات:تتضمن املساعدات االجتامعية املقدمة من قبل الدولة،
التي تتوزع إىل:
	 1-1-التأمينات االجتامعية
تشري بيانات التأمينات االجتامعية إىل تطور نسبة العامل
 -7بحسب دراسة تقييم فنية ألداء الصندوق عام .2012

املشمولني بالتغطية من  23%عام  2001إىل  33%عام
( 2010جدول  ،)2وعىل الرغم من ازدياد نسبة التغطية
فهي تبقى متواضعة ،ويعزى ذلك إىل االنتشار الواسع
للقطاع الخاص غري املنظم وتهرب القطاع الخاص املنظم
من تشميل جزء كبري من عاملته بالتأمني .وتجدر اإلشارة
إىل أن املرحلة الثالثة من التأمني تشمل املنشآت التي
يعمل فيها خمسة عامل فأكرث وهي األكرث تشميالً لعاملها
يف التأمني ،أما املرحلة الرابعة تشمل أربعة عامل وما دون
وهي أقل تشميالً رغم أن مساهمة رب العمل املطلوبة
هي  1%فقط من أجر العامل لتأمني الشيخوخة والعجز
والوفاة مقارنة مبساهمة رب العمل يف املرحلة الثالثة والتي
تبلغ  14%من األجر الشهري (دليل االشرتاكات التأمينية).
ويذكر أن الدخول من املعاشات التقاعدية شكلت حويل
 4.6%من وسطي دخل األرسة يف سورية يف عام .2009

الجدول ( :)2تطور عدد ومعدل تغطية قوة العمل بالتأمينات االجتامعية ()2001-2010
البيان

الوحدة

2001

2003

2005

2007

2010

قطاع عام

مشتغل

788847

979344

1100113

1201260

1251552

قطاع خاص

مشتغل

380157

426579

494512

529188

553234

إجاميل املرحلة 3

مشتغل

952827

1168802

1331066

1459473

1527256

إجاميل/املرحلة
 3و4

مشتغل

1169004

1405923

1594625

1730448

1804786

املشتغلون

مشتغل

4650066

4522288

4693497

4945978

4847898

قوة العمل

مشتغل أومتعطل

5187153

5093069

5106359

5400778

5442394

معدل تغطية
املرحلة 3

%

18

23

26

27

28

معدل تغطية
املرحلة  3و4

%

23

28

31

32

33
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خالل األزمة استمرت الحكومة ،بالرغم من الرتاجع الحاد ثانياً -خدمات الرعاية االجتامعية
يف اإليرادات ،يف تسديد األجور للعاملني فيها والتأمينات شهد العقد األول من األلفية الثالثة توسعاً أفقياً يف مجال
ملستحقيها ،مام وفر الحد األدىن من الدخل للكثري من الخدمات املتعلقة بظروف السكن والصحة والتعليم من
األرس ،لكن مع الرتاجع الحاد يف أنشطة القطاع الخاص بنى تحتية واستثامر مادي ،باإلضافة لفتح املجال للقطاع
تأثر ماليني العاملني بفقدان عملهم أو جزء من دخولهم الخاص لالستثامر بشكل أوسع يف هذه القطاعات .إال أن
نتيجة الظروف التي نجمت عن األزمة .كام فقدت الدخول نوعية الخدمات املقدمة مل تتحسن بنفس االتجاه حيث
املتأتية من التأمني قوتها الرشائية بشكل كبري من جهة بدأ التخيل التدريجي عن مجانية بعض الخدمات العامة
وازدادت االحتياجات نتيجة اإلنهيار يف الدخول واألرضار يف دون إصالح مؤسسايت يرفع من كفاءة املؤسسات املقدمة
املمتلكات واألفراد من جهة أخرى مام أدى إلفقار رشائح للخدمة .أما يف ظل األزمة منذ عام  ،2011فقد خرس
كبرية من املجتمع .وتقطعت اشرتاكات التأمني بالنسبة املواطنون الكثري من مقومات الحد األدىن من الخدمات
للكثريين ممن فقدوا أعاملهم ،مام سيؤثر عىل إمكانية األساسية يف ظل الدمار الواسع للبنية التحتية وخسارة
استفادتهم من التأمينات االجتامعية يف املستقبل.
فادحة لرأس املال البرشي واستغالل حاجة السكان املاسة

وتأثر قطاع التأمني الصحي يف سورية بشكل كبري خالل
األزمة الراهنة ،وتجىل ذلك يف ارتفاع أسعار الدواء
والخدمات الطبية وخروج قسم هام من مقدمي الخدمة
الطبية من الشبكة الطبية نتيجة الظروف الخاصة التي
ولدتها األزمة .وتعترب املؤسسة العامة السورية للتأمني
هي الجهة األكرث إستحواذا ً عىل التغطية بالتأمني الصحي،
فقد بلغ عدد املشرتكني يف التأمني الصحي للقطاع اإلداري
فيها ،حوايل  500ألف موظف إداري عدا عن القطاع
االقتصادي والخاص يف عام  ،2012وبلغ حجم التأمني وقد توسع القطاع الصحي العام يف العقد األول لأللفية
الصحي للمؤسسة أكرث من  85%من سوق التأمني الصحي الثالثة من الناحية الكمية إذ شهد عدد الخدمات الصحية
السوري.
املقدمة من قبل املؤسسات الصحية السورية تطورا ً
ملحوظاً حيث ارتفعت خدمات مؤسسات وزارة الصحة

من  31مليون خدمة عام  2000إىل  56مليون خدمة
عام  ،2010وتوسعت البنى التحتية الصحية ،وشهدت
متوسطات أعداد السكان للمركز الصحي وللرسير يف
املشايف تطورا ً ملحوظاً بني عامي  2001و.2010كام ازدادت
أعداد الكوادر البرشية الصحية املؤهلة واملدربة والتي
تعد من أهم معايري كفاءة النظام الصحي ،ويالحظ التطور
امللحوظ ملتوسطات أعداد السكان للطبيب والصيديل خالل
الفرتة بني عامي  2001و  ،2010نتيج ًة لتوسع االستيعاب 2 2-خدمات التعليم
يف كليات الطب والصيدلة يف النظام التعليمي ودخول
شهد قطاع التعليم يف سورية توسعاً كمياً من حيث نرش
القطاع الخاص التعليمي (وزارة الصحة .)2012
الخدمات التعليمية بني املناطق واملحافظات السورية،
لكن مؤرشات األثر التي تعكس كفاءة النظام الصحي وهذا ما ميكن االستدالل عليه من خالل تطور أعداد
الفعلية تظهر اختالالت مثل ارتفاع معدالت املصابني املدارس والشعب الصفية خالل السنوات املاضية ،إال
بأمراض مزمنة من  7.9%يف عام  2001إىل  10.3%يف عام أن هذا التوسع مل يكن كافياً ملواجهة متطلبات األعداد
 ،2009وارتفاع وفيات األطفال دون الخامسة من  20.2املتزايدة من الطالب ،الناجمة عن منو سكاين مرتفع،
باأللف إىل  21.4باأللف يف  2001و  2009عىل التوايل ،وتحسني مؤرش الكفاية الداخلية للنظام التعليمي املتمثل
كذلك ارتفعت معدالت النحافة لألطفال دون الخامسة بكثافة الشعبة الصفية التي بقيت ثابته بني عامي 2000
خالل نفس الفرتة .باملقابل تحسنت بعض املؤرشات مثل و 2010عند حدود  27طالب يف الشعبة ،إال أن التطور يف
انخفاض معدل الوفيات العام من  4باأللف عام  2000هذا املجال كان يف تحسن متوسط عدد الطالب للمعلم
إىل  3.7باأللف عام  ،2010كام انخفضت معدالت وفيات الذي انخفض من  31طالب للمعلم عام  2000إىل 28
األمهات من  65.4إىل  52وفاة لكل  100ألف والدة حية طالب للمعلم عام  2005ثم إىل  17طالب للمعلم عام
بني عام  2000وعام  2011عىل التوايل (املسح الصحي ( 2011وزارة الرتبية .)2012
األرسي  2001و.)2009
تختلف هذه املؤرشات من محافظة إىل أخرى وحتى عىل
أظهر استمرار النزاع املسلّح يف سورية فداحة التكلفة مستوى املحافظة حيث يالحظ ارتفاع كثافة الشعبة يف
الكارثية النهيار النظام الص ّحي بالنسبة لص ّحة السكّان ،عام  2011يف املناطق الحرضية ملحافظات دمشق وريف
والسيام ص ّحة النساء واألطفال ،واملرىض ،والجرحى .هذا دمشق وحمص لتصل تقريباً إىل  37تلميذا ً يف الشعبة
االنهيار يعكس مستوى العنف وتراجع قدرة النظام وتصل يف بعض املدارس يف مراكز املحافظات إىل  55تلميذا ً.
الصحي عىل مواجهة النتائج املأساوية للنزاع .فقد س ّجلت وقد تنخفض هذه النسبة يف ريف بعض املحافظات لتصل
حاالت كثرية لجوائح مثل الحصبة وأمراضاً مثل شلل إىل  15تلميذا ً كام يف ريف محافظتي الالذقية والحسكة.
األطفال ،والذي كان البلد قد قىض عليه قبل عقد من
الزمن تقريباً .وقد ترافق ذلك مع خسارة كبرية يف البنية انعكس التحسن النسبي ملقومات التعليم من بنى تحتية
التحتية ورأس املال البرشي يف القطاع الصحي نتيجة القتل وموارد برشية وانتشارها يف كافة املناطق إىل تحسن
أو اإلصابة أو الهجرة إىل خارج البالد ،يف ظل تزايد الحاجة املؤرشات التعليمية .حيث ارتفع معدل االلتحاق بالتعليم
األسايس من 89%عام  2000إىل  92%عام  2005ثم إىل
بشكل كبري للخدمات الصحية.
 98%عام  ،2011وشهد معدل الترسب من التعليم
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11-2التأمني الصحيللخدمات العامة كأداة لتحقيق مكاسب من قبل أطراف
ما تزال أعداد املشمولني بالتأمني الصحي يف سورية النزاع املسلح.
متواضعة بعد مرور أكرث من مثانية أعوام عىل بدء العمل 1 1-خدمات الرعاية الصحية
مبرشوع التأمني الصحي ،حيث تشري البيانات املتوفرة يعد مستوى اإلنفاق العام عىل الصحة يف سورية ،والذي
عن تشميل حوايل  700ألف مواطن سوري ضمن نطاق يقدر بحوايل  60دوالر أمرييك للفرد ،من أقل مستويات
الخدمة ،ومعظمهم من العاملني يف القطاع العام اإلداري ،اإلنفاق الحكومي عىل الصحة يف املنطقة العربية .ويعاين
ويغيب بشكل كبري التأمني الصحي للعاملني يف القطاع القطاع الصحي من انخفاض الكفاءة االقتصادية عىل جميع
الخاص ،لتفضيل أصحاب العمل تقديم الخدمات الصحية املستويات ُمسبباً إهدار واسع للموارد القليلة املتاحة
للعامل عند اإلصابة وبشكل إفرادي.
للقطاع ،باإلضافة إىل تدين اإلنتاجية الفعلية للقوى البرشية

عىل جميع مستويات القطاع .ويشكل ازدواج املامرسة يف
القطاعني العام والخاص بواسطة املهنيني الصحيني خصوصاً
األطباء ،وضعف الرقابة عىل القطاع الخاص سببني رئيسيني
يف تدين جودة الخدمات الصحية الحكومية واستغالل
القطاع الخاص للبنية التحتية الحكومية يف تقديم خدماته
املأجورة .وقد أدى ذلك ليس فقط إلهدار املوارد العامة
املستثمرة يف القطاع الصحي الحكومي ،بل أيضا إىل ضعف
استثامرات القطاع الخاص يف الصحة.

لقد تزايد دور املجتمع املدين يف ظل األزمة يف تقديم
الخدمات الصحية مع الرتاجع الحاد يف الخدمات املقدمة
من القطاعني العام والخاص ،لكن هذه املبادرات ال متتلك
املقومات املؤسسية أو التمويلية ملقابلة االحتياجات
الكربى التي نجمت عن األزمة ،باإلضافة إىل صعوبة
العمل بفاعلية يف ظل البيئة غري اآلمنة حيث النزاع املسلح
مستمر.

األسايس انخفاضاً جوهرياً من  12%عام  2000إىل  3.8مؤرش االلتحاق بالتعليم الثانوي من  28%إىل  34%بني
%عام  2005ثم إىل  3.3%عام .2011
عامي  2000و 2005وحافظ االلتحاق بالتعليم الثانوي
تخفي املتوسطات عىل املستوى العام التفاوت املوجود عىل نفس معدل حتى عام .2011
عىل املستويات الجغرافية حيث تتفاوت نسب الترسب أما بالنسبة ملؤرشات النوع االجتامعي فقد شهدت نسبة
بني املحافظات بشكل كبري فقد وصلت يف بعضها إىل أقل اإلناث إىل الذكور تحسناً يف مرحلتي التعليم األسايس
من  ( 1%السويداء وطرطوس) وارتفع يف بعضها إىل  6%والثانوي من  77%عام  2000اىل  86%عام  2005وإىل
(محافظات املنطقتني الشاملية والرشقية).
 93.6%عام  2011للتعليم األسايس ،ومن 86%إىل 94%
شهدت مؤرشات التعليم الثانوي تطورا ً خالل الفرتة بني إىل  102%يف التعليم الثانوي خالل نفس األعوام.

عامي  2000و 2005حيث شهدت الكثافة الصفية تحسناً
من  32طالب يف الشعبة إىل  27طالب يف التعليم العام
 ،كام شهد متوسط عدد الطالب للم ِّدرس تحسناً من 14
طالب للمدرس إىل  9طالب خالل نفس الفرتة .إال أن
الفرتة  2005-2011شهدت ركودا ً يف هذا املجال ،وانعكس
هذا الواقع عىل مؤرشات املرحلة الثانوية حيث تحسن

أما بالنسبة للتعليم العايل فقد شهد تطورا ً ملحوظاً بارتفاع
معدالت االلتحاق بالتعليم من  10.5%إىل  28.8%بني
عامي  2000و ،2010وعىل الرغم من دخول الجامعات
الخاصة منذ العام  2005إال أن مساهمتها يف رفع معدالت
االلتحاق ما تزال متواضعة وثابته عند حدود  1%خالل
الفرتة بني عامي  2005و 2010الجدول (.)3

الجدول ( :)3معدالت االلتحاق بالتعليم العايل
األعوام

2000

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2010

الجامعات
الحكومية

10.50

10.80

10.80

11

13.50

15.70

16.11

20.80

التعليم
املفتوح

-

1

2

5

5

5.30

5.70

7

الجامعات
الخاصة

-

-

1

1

1

1

1

اإلجاميل

10.50

11.80

17

19.50

22

23

28.80

13

املصدر :بيانات وزارة التعليم العايل
لكن الخلل األسايس يف النظام التعليمي ،قبل األزمة ،يرتكز يف نوعية وجودة التعليم حيث يشري تقرير التنافسية الوطني
األول ( )2008إىل أنها نقطة ضعف شديدة ولها أثر سلبي عىل التنافسية يف األجل البعيد ،يضاف إىل ذلك تعرث الربامج
املتبناة يف مجال البحث العلمي واإلبتكار خالل العقد األول من األلفية .كام ارتفعت تكاليف التعليم عىل األرس بسبب
توسع االعتامد عىل التعليم الخاص.
أدت األزمة السورية إىل تغريات كبرية عىل مسارات التنمية االقتصادية واالجتامعية ولتؤثر بشكل متسارع عىل كافة

مؤرشات التنمية ومنها املؤرشات التعليمية ،وذلك لتأثر 3 3-خدمات املرافق العامة
البنية التحتية واملؤسسية والبرشية يف األزمة بشكل مبارش ارتفعت نسبة األرس املستفيدة من مياه الرشب املحسنة
من حيث ترضر املدارس نتيجة للنزاع املسلح ونزوح األرس التي تقدم بأسعار دون أسعار التكلفة من  83%عام 2001
خارج مناطق تواجدها وغياب البيئة اآلمنة ،مام قاد عدم إىل  90%عام ( 2009املسح الصحي األرسي  .)2009ويعود
متكن التالميذ من متابعة التعليم ،إضاف ًة إىل تأثر الكادر االرتفاع إىل اإلجراءات الحكومية يف مد شبكات املياه عىل
التدريس بشكل مبارش جراء األزمة .وبالتايل فقد انخفضت كامل املناطق الجغرافية ،حيث ارتفعت نسبة األرس التي
نسبة االلتحاق الصايف 8يف التعليم األسايس من  98.4%عام تستعمل الشبكة العامة كمصدر ملياه الرشب من 82%
 2011إىل  70%عام  ،2013وهذا االنخفاض كان لدى إىل  86%خالل نفس الفرتة .إال أن نصيب الفرد من املياه
كل من الذكور واإلناث حيث انخفضت هذه النسبة لدى انخفض من  101مرت مكعب عام  2001إىل  72مرت مكعب
الذكور من  98.2%إىل  71.6%بني عامي  2011و 2013سنوياً عام  ،2011نتيجة الرتاجع الذي تواجهه سورية من
واالنخفاض األكرب كان لدى اإلناث حيث 9انخفضت النسبة حيث شح املياه املرتافق مع الزيادة السكانية .لكن قطاع
من  97.7%إىل  68.2%خالل نفس الفرتة  .لقد فقد الجيل مياه الرشب يعاين من ضعف الكفاءة املؤسسية التي أدت
الصاعد حقه يف التعليم مام سيؤثر عىل مستقبله ومستقبل إىل ارتفاع معدالت الهدر وتردي نوعية املياه عرب الشبكات
البالد طويالً.
العامة يف مناطق مثل ريف دمشق.
كام أن طبيعة النزاع ،الذي يتّسم بالعنف املسلح واتساع
رقعته الجغرافية ،أ ّدت إىل إضعاف قدرة املجتمعات املحلية
يف املحافظة عىل الحدود الدنيا املمكنة للمدارس لتكون
مبثابة مناطق آمنة لألطفال ليواصلوا تعلّمهم وتط ّورهم.
فسالمة األطفال وتط ّورهم ،يف العديد من املناطق ،مع ّرضان
للخطر ج ّراء نقص التغذية ،والتعليم ،وفرص التواصل مع
أقرانهم .واألسوأ من ذلك ،هو تع ّرض األطفال يف أنحاء
البالد ،إىل العنف و/أو التجنيد يف األنشطة املرتبطة بالنزاع
املسلح (املركز السوري لبحوث السياسات .)2014
ومثّة مبادرات أهلية عديدة ملواصلة التعليم والنشاطات
التعليمية تجري يف املناطق التي توقف فيها التعليم
الرسمي .وتحاول بعض املبادرات املحافظة عىل تدريس
منهاج التعليم الرسمي من خالل املعلّمني واملعلّامت
والناشطني املجتمعيني يف تلك املناطق ،يف حني تواجه
مبادرات أخرى ظروفاً تتسم بالتح ّدي أثناء مامرسة
النشاطات التعليمية أو تقديم الدعم النفيس االجتامعي
لألطفال (املركز السوري لبحوث السياسات .)2014
 - 8بيانات وزارة الرتبية بنا ًء عىل استخدام تقدير منطي للسكان دون احتساب السكان يف سن
التعليم املوجودين خارج سورية.
 -9بيانات وزارة الرتبية يف سورية للعام الدرايس .2013 2012-
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ترضر قطاع مياه الرشب جراء األزمة ترضرا ً مزدوجاً متثل
وجهه األول يف الجانب الكمي من خالل انخفاض يف نسبة
السكان املستفيدين من مياه الرشب اآلمنة وانخفاض يف
نصيب الفرد من  72مرت مكعب للفرد عام  2011إىل حوايل
 58مرت مكعب يف عام  ،2013متأثرا ً بترضر البنى التحتية
للقطاع من شبكات ومحطات  ،وانخفاض يف استثامرات
القطاع ،وضغط يف بعض املناطق نتيجة النزوح .بينام
متثل الجانب الثاين بانخفاض يف نوعية مياه الرشب ومدى
صالحيتها لالستهالك نتيج ًة لتلوث املياه التي انعكست
بدورها عىل شكل ارتفاع يف نسب األمراض الناجمة عن
هذا التلوث كاالسهاالت والتهاب الكبد.
بالنسبة للرصف الصحي فقد ارتفعت نسبة األرس املزودة
بشبكة رصف صحي يف الحرض من  88%عام  2001إىل
 98%عام  .2009بينام تنخفض يف الريف إىل حدود 67%
ويف املناطق النائية إىل حدود  ،33%حيث يتم االعتامد يف
هذه املناطق عىل الحفر الفنية بدالً من الشبكة العامة.
ومن الجدير بالذكر أن مستويات معالجة مخلفات الرصف
الصحي مل تشهد تحسناً موازياً.
أثرت األزمة السورية عىل قطاع الرصف الصحي بشكل
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حافظ معدل البطالة بني اإلناث عىل نفس القيمة تقريباً
التي سجلها عام  2001والتي قدرت بحوايل  .22%لكن
لو حافظ معدل مشاركة قوة العمل عىل نسبته يف العام
 2001يف عام  2009لكان معدل البطالة سيبلغ 24.4%
مقارنة مع  8.1%من البيانات الفعلية يف العام 2009
(نرص وآخرون  .)2011إن عدم التعامل مع هذه الفئة من
السكان التي مل تلتحق بقوة العمل وحرمت من املشاركة
االقتصادية يرتب نتائج خطرية عىل التنمية املستدامة من
النواحي االقتصادية واالجتامعية والسياسية.

مبارش من حيث ترضر شبكات الرصف الصحي يف مناطق
النزاع املسلح بشكل كامل أو جزيئ ،وخاص ًة يف محافظات
ريف دمشق وحمص وحلب ،حيث تعرضت أجزاء واسعة
إىل عمليات دمار واسع .وبالتايل فإن عملية إعادة تأهيل
وإصالح هذه الشبكة سوف يتطلب تأهيالً كامالً ،إضاف ًة إىل
توقف معظم املشاريع حيث أن الرصف الصحي ومحطات
املعالجة مل يعد أولوية سورية يف ظل األزمة التي امتازت
بانخفاض يف موارد املوازنة العامة للدولة ،وعدم املقدرة
عىل الوصول إىل أماكن كثرية يف الريف السوري لتنفيذ
مشاريع الرصف الصحي فيها.
الشكل ( : )2معدل املشاركة يف قوة العمل حسب الجنس
ثالثاً -سياسات سوق العمل
()2010 – 2001
1 1سوق العملتشري بيانات سوق العمل يف سورية إىل أن تباطؤ منو قوة
العمل مقارنة مع الزيادة يف عدد السكان يف سورية ،إذ
انخفضت نسبة املشاركة يف قوة العمل بني عامي 2001
و 2010بينام ازداد أعداد من هم خارج قوة العمل بشكل
كبري خالل الفرتة ذاتها .يشري الشكل ( )2إىل انخفاض نسبة
املشاركة يف قوة العمل من  52%يف عام  2001إىل 42.7%
يف عام  ،2010وانخفاض معدل املشاركة لدى اإلناث
بشكل كبري من  21%عام  2001إىل  12.9%يف عام  ،2010املصدر :مسوح قوة العمل املكتب املركزي لإلحصاء و
أما بالنسبة لنسبة مشاركة الذكور فقد انخفضت أيضاً من حسابات الباحثني
 81%إىل  72.2%خالل الفرتة ذاتها.
أما بالنسبة للمشتغلني حسب النشاط االقتصادي فقد
إن تراجع معدالت مشاركة قوة العمل يف سورية يف العقد شهد قطاع الزراعة ،أحد القطاعات الرئيسية للتشغيل
األخري  ،2001-2010يناقض الفرضيات التنموية والسكانية يف سورية ،انخفاضا ً حادا ً يف أعداد العاملني خالل الفرتة
التي تشري إىل وجوب زيادة معدالت املشاركة يف قوة  2001وحتى  ،2010إذ انخفضت مساهمة املشتغلني يف
العمل خاصة بالنسبة لإلناث مع النمو االقتصادي .لقد القطاع الزراعي يف إجاميل املشتغلني من  30%إىل  .14%مل
أدى ضعف منو قوة العمل خالل العقد األخري إىل ثبات يكن الجفاف املستمر السبب الوحيد وراء هذا االنخفاض،
معدالت البطالة دون خلق فرص عمل حقيقية وكافية ذلك أن االنخفاض يف أعداد املشتغلني يف الزراعة بدأ قبل
لالقتصاد الوطني لذا فإن التحليل بناء عىل معدالت الجفاف عام  .2008باملقابل ازدادت نسبة املشتغلني خالل
البطالة دون النظر إىل معدالت التشغيل وتراجع املشاركة هذه الفرتة يف قطاعات :الخدمات ( 23%إىل  ،)25%البناء
يف قوة العمل يكون تحليالً مضلالً .وقد انخفض معدل ( 12%إىل  ،)16%الصناعات التحويلية ( 13%إىل ،)15%
البطالة من  10.3%عام  2001إىل  8.6%عام  ،2010كام التجارة ( 14%إىل  ،)18%النقل ( 5%إىل  ،)8%والعقارات
انخفض معدل بطالة بني الذكور من  7%إىل  ، 6%بينام ( 2%إىل  .)3%إال أن الرتاجع يف الزراعة أدى لخروج بعض
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العاملني وخاصة اإلناث من سوق العمل حيث الكثري منهم الشكل ( : )3تطور متوسط األجور الشهرية االسمية ودليل
ال يستطيعون االنضامم لقطاعات أخرى نتيجة طبيعة األجور الحقيقية ()2010 – 2001
تأهيلهم والظروف االجتامعية السائدة.
وقد حافظ القطاع العام عىل حصته من املشتغلني فقد
بلغت وسطياً  27.1%من إجاميل عدد املشتغلني بني
عامي  2001و ،2010وباملقابل ارتفعت مساهمة القطاع
الخاص املنظم يف التشغيل من  34.3%إىل  ،43.2%بينام
انخفضت مساهمة القطاع الخاص غري املنظم من 38.9%
إىل .29.7%
يف هذا اإلطار وعىل الرغم من ارتفاع مساهمة القطاع
الخاص يف تكوين الناتج املحيل اإلجاميل من ()58.5%
إىل ( )64.7%بني عامي  2001و 2010إال أن مساهمته
يف التشغيل انخفضت بشكل طفيف من ( )73.2%
إىل ( )72.9%وانخفضت مساهمته يف تشغيل اإلناث
من ( )63.2%إىل ( )43.5%وهذا يعطي تفسريا ً واضحاً
النخفاض مساهمة املرأة يف النشاط االقتصادي يف ضوء
محدودية قدرة القطاع العام عىل خلق فرص العمل،
حيث حافظ هذا القطاع عىل نفس النسبة اإلجاملية
يف التشغيل وارتفعت فيه نسبة اإلناث املشتغالت من
( )36%إىل ( )56%نظرا ً لظروف العمل واألجر املتساوي
واملزايا التي يوفرها لعمل املرأة ،ومساواتها يف الحقوق
والحامية لعملها ( مثل وسطي األجر الشهري البالغ يف
القطاع العام  13029بينام ينخفض يف القطاع الخاص إىل
 7466لرية سورية).
خالل الفرتة  ،2010 – 2001كانت زيادة األجور االسمية
ملحوظة لكال الجنسني ،وانخفضت نسبة األشخاص الذين
يحصلون عىل أجور  4000لرية سورية أو أقل من  27%إىل
حوايل  4%خالل هذه الفرتة ،بينام ازدادت نسبة السكان
ذوي األجور  14000لرية سورية فام فوق من  1%إىل 28%
خالل نفس الفرتة .مع ذلك هذه الزيادة مل تتحقق إال يف
األجور االسمية يف حني اقترص تزايد األجور الحقيقية عىل
الفرتة املمتدة من  2001حتى  2006ثم بدأت بالتناقص
حتى عام  2010الشكل (.)3

املصدر  :املكتب املركزي لإلحصاء حسابات الباحثني
بشكل عام ،اتسم النمو االقتصادي يف الفرتة بني 2001
و 2010بأنه غري منارص للتشغيل حيث بلغت مرونة
التشغيل بالنسبة للناتج وسطياً  0.15وهي نسبة ضعيفة
جدا ً ،متأثرا ً بالرتاجع الحاد يف فرص العمل يف الزراعة وتركز
النمو يف قطاعات غري كثيفة العاملة .وتدل املؤرشات
السابقة عىل تدهور يف ظروف العمل من حيث تراجع
املشاركة يف قوة العمل وتضاؤل فرص العمل الجديدة
وزيادة موسمية العمل وتدين األجور الحقيقية ،بينام ازداد
العمل يف القطاع الخاص املنظم عىل حساب غري املنظم
إال أن مؤرشات التأمينات االجتامعية تشري ضعف التغطية
لكال القطاعني لجهة حامية العامل وضامن حقوقهم،
ويضاف إىل ذلك زيادة التفاوت بني الذكور واإلناث يف
مجال التشغيل واملشاركة يف قوة العمل.
لقد أثرت األزمة السورية بشكل كاريث عىل سوق العمل،
ومل يقترص تأثريها عىل ضعف خلق فرص عمل جديدة بل
تعداها لخسارة فرص عمل كانت قامئة قبل األزمة وخاصة
يف القطاع الخاص ،وتدهور األجور الحقيقية وغياب البيئة
اآلمنة للعمل مبا يف ذلك خسارة حياة الكثري من العاملني
عىل رأس عملهم .حيث تشري نتائج مسح سوق العمل لعام
 2011أن معدل التشغيل انخفض من  39%عام  2010إىل
 36.1%عام  ،2011هذا االنخفاض كان محصورا ً يف القطاع
الخاص ،وخاص ًة يف مجاالت الزراعة والنقل والصناعات
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التحويلية ،بينام ارتفع عدد املشتغلني يف القطاع العام
مبقدار  ،10%وتشري النتائج أيضاً إىل ارتفاع معدل البطالة
من  8.6%إىل  14.9%بني  2010و .2011وما تزال بطالة
اإلناث املرتفعة سمة أساسية من سامت سوق العمل يف
سورية ،فقد ارتفعت نسبة اإلناث املتعطالت من إجاميل
العاطلني عن العمل من  39%عام  2010إىل  42%عام
 .2011وارتفعت نسبة املتعطلني الشباب للفئة العمرية
( )15-29من إجاميل املتعطلني من  20%إىل  .30%ومع
استمرار النزاع املسلح ارتفعت معدالت فقدان فرص العمل
ووصل معدل البطالة حتى نهاية عام  2013إىل ،54.3%
أي بطالة  3.39مليون شخص ،منهم  2.67مليون فقدوا
عملهم خالل األزمة ( املركز السوري لبحوث السياسات
.)2014

يعملون بشكل متقطع أو مؤقت و 9.3%منهم بشكل
موسمي .وبالنسبة لبيئة العمل ،فبلغ معدل إصابات العمل
املميتة  0.06%كام وصلت التغطية التأمينية لإلصابات
املهنية إىل  .33%ويف إطار العمل الالئق ،تشري البيانات
إىل أن  58.7%من املشتغلني يعملون أكرث من  40ساعة يف
األسبوع ،بينام تبلغ نسبة من يعملون أقل من  25ساعة
يف األسبوع  .1.3%إضافة إىل ذلك ،فإن اإلطار الترشيعي
واإلداري ال يسمح للمشتغلني بفتح حوار اجتامعي فعيل
وبالتايل متنع اإلرضابات واملفاوضات الجامعية لألجور.

يف ظل األزمة تدهورت مقومات العمل الالئق بكافة
جوانبها من حيث تراجع املشاركة يف قوة العمل وغياب
بيئة العمل اآلمنة وظروف العمل الصعبة وتراجع الدخل
من العمل وتدهور األجور الحقيقية وازدياد نسبة العاملني
2 2العمل الالئقيف األعامل القتالية وغري الرشعية ،واستغالل األطفال
ميكن التعرف عىل مدى توفر ظروف العمل الالئق يف وانتفاء الحوار املجتمعي حول حقوق العاملني وانتشار
سورية ،باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية الصادرة عن التمييز واإلقصاء.
منظمة العمل الدولية إضافة إىل البيانات الوطنية املنشورة رابعاً  -تحديات أنظمة الحامية االجتامعية يف سورية.
من قبل املكتب املركزي لإلحصاء .وتبني مؤرشات سوق 11-التحديات املؤسسية
العمل إىل تراجع يف معدالت املشاركة يف قوة العمل خالل
العقد األول من األلفية وخاصة بالنسبة لإلناث ،وكذلك -غياب فكرة العدالة االجتامعية عن السياسات
االجتامعية بشكل عام وعن الحامية بشكل خاص،
األمر بالنسبة ملعدالت التشغيل ،مام يدل عىل الرتاجع
يف ظل منوذج تنموي غري محدد املعامل يركز عىل
النسبي يف فرص العمل حيث ينتفي الخيار بني العمل
تنمية متوازنة عند الحد األدىن ،تهتم بالتوسع الكمي
الالئق وغري الالئق.
يف الخدمات العامة والدعم دون تطوير مؤسسات
وتظهر البيانات املشاركة الضعيفة يف سوق العمل وارتفاع
تضمينية وفعالة ومساءلة .ازداد تعقيد وضع الحامية
معدالت البطالة لدى اإلناث .ومن حيث األجور ،ففي حني
يف ظل إصالحات أخذت مبعظمها شكل سياسات
أنها تتقارب بني الذكور واإلناث يف القطاع الحكومي ،فإنها
تحرير اقتصادي تقليدية غاب عنها االهتامم بتمكني
تتفاوت بشكل كبري يف القطاع الخاص حيث تبلغ نسبة
اإلنسان وتوسيع خياراته ،وشهدت تراجعاً يف الخدمات
وسطي أجور اإلناث إىل الذكور يف القطاع الخاص املنظم
االجتامعية العمومية .مام زاد من حالة التهميش
 69%بينام تصل إىل  50%يف القطاع الخاص غري املنظم
واإلقصاء لرشائح مجتمعية واسعة ،ومل يحايك تطلعات
حسب بيانات مسح قوة العمل للعام .2010
الفئات الشابة الراغبة مبجتمع أكرث إنتاجاً وتفاعالً
ويف عام  ،2010وكمؤرش عن العمل غري املقبول ،فإن نسبة
وعدالة.
تشغيل األطفال بني  14-5سنة وصلت إىل حوايل  .4%أما -مل تت َنب أنظمة الحامية االجتامعية الجانب الالمادي من
ضعف استقرار العمل يظهر يف أن  20%من املشتغلني
احرتام شخصية اإلنسان وحقوق املواطنة مام جعل
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اآلثار السلبية ترتاكم مؤثرة سلباً عىل كل من اإلنسجام
االجتامعي ورأس املال الثقايف واإلبداع الفكري وبالتايل
عىل عملية التنمية التضمينية.
غياب رؤية متكاملة للحامية االجتامعية ،وعدمالرتابط بني مكوناتها ،فعىل الرغم من احتوائها عىل
سياسات محددة للتوسع األفقي والتكثيف العمودي،
فإن الخطط الخمسية السورية ما تزال بعيدة عن
تحديد صورة مستقبلية للحامية االجتامعية ولدورها
يف االقتصاد واملجتمع السوري .وهذه املشكلة تنعكس
عىل املقدرة يف تحديد متطلبات تنمية الحامية
االجتامعية.

إشكالية توفري املوارد املالية الالزمة لتغطية أوجهالحامية االجتامعية تعد من أهم املشكالت التي يعاين
منها القطاع يف سورية ،فعىل سبيل املثال يشكل الدعم
تحدياً للموازنة العامة للدولة ،وما تزال التأمينات
االجتامعية تعاين من عجز متوييل ،وتضاعفت هذه
التحديات التمويلية يف ظل األزمة.
22-تحديات األدوار

لقد أدى ضعف املؤسسات وعدم تشكل عقد اجتامعي
قائم عىل تشاركية فعلية بني رشائح املجتمع ويستهدف
الرفاه والعدالة إىل تراجع كبري يف قدرة املجتمع املدين
واألهيل عىل املشاركة يف أنظمة الحامية االجتامعية بشكل
ضعف التشاركية يف تصميم وتنفيذ نظم الحامية فعال .وانحرص دور املجتمع املدين يف مبادرات غري رسميةاالجتامعية ،وانعكس ذلك يف ضعف دور النقابات يف مجال الحامية االجتامعية ومن أهم التحديات التي
والفئات الفقرية واملهمشة يف الدفاع عن حقوقها.
واجهها:
الرتكيز عىل دور الدولة وتجاهل الدور الكبري ملؤسساتاملجتمع املدين والعالقات األرسية يف توفري أرضية
الحامية االجتامعية للمواطنيني.
عدم وجود جهة واحدة معنية بتنسيق القطاعواإلرشاف عىل مكوناته ،وضعف التنسيق بني الجهات
املعنية بتنفيذ مكونات الحامية االجتامعية .افتقار
نظم الحامية االجتامعية إىل وسائل الرصد وتقييم
األداء ،وبالتايل غياب املقدرة عىل تحديد األولويات،
واملساءلة .ويضاف إىل ذلك ضعف التغطية مبعظم
مكونات الحامية االجتامعية ،وتراجعها يف الكثري من
الجوانب.
تضاعف عجز املؤسسات يف ظل األزمة التي تدمرالكثري من مرتكزات التنمية يف سورية ،االقتصادية
واالجتامعية والسياسية والثقافية .وترافقت زيادة
الحاجة إىل املتطلبات اإلنسانية املتزايدة للمواطنيني
مع تدهور القدرة عىل تقديم الخدمات األساسية.
بل تحول جزء كبري من املوارد إىل تفعيل واستدامة
العنف الذي يعمق معاناة السوريني.
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ضعف البيئة الترشيعية التي من خاللها ميارس املجتمعاملدين دوره التنموي ،فقانون الجمعيات واملؤسسات
األهلية ،الصادر عام  1958ما يزال هو الناظم األسايس
لعمل املجتمع املدين .يف ظل مناخ من التضييق عىل
الحريات العامة وضعف املساءلة العادلة.
تضييق األجهزة التنفيذية الحكومية عىل استقالليةالعمل املدين وحريته يف أداء مهامه وفقاً ألهدافه
املتوافقة مع التوجهات العامة للدولة.
ضعف الطابع املؤسيس لتلك الجمعيات وغلبةمفاهيم العمل التقليدي القائم عىل ردود الفعل.
وضعف التنسيق بني الجمعيات املتامثلة األهداف
وغياب التشبيك والربط بينها.
غلبة ثقافة اإلعالة واإلحسان يف العمل املدين واألهيلعىل مفهوم التنمية والتطوير ،انطالقاً من الثواب
والجزاء ،والعادة والتقليد ،بغض النظر عن املردودية
والفاعلية.
قصور عملية املساءلة والرقابة الداخلية للجمعياتمن قبل أعضائها وما ينتج عن غياب الشفافية

واملوضوعية يف عمليات االختيار والتمثيل .باإلضافة خامساً  -الحامية االجتامعية ودورها يف األزمات
إىل غياب التخصص يف أجهزة القضاء للنظر يف قضايا ترتبط الحامية االجتامعية بشكل كبري باألزمات عىل
الجمعيات واملؤسسات األهلية واختصار إجراءات مختلف أشكالها ،مبا تخلفه هذه األزمات من تأثري كبري
حسمها.
عىل الفئات املهمشة والهشة وتؤثر سلباً عىل مستويات

مع تنامي الدور االقتصادي للقطاع الخاص يف سورية الذي معيشتهم وتؤدي إىل اتساع ظاهرة الفقر ،وخصوصاً أن
ميكن االستدالل عليه بارتفاع مساهمته يف الناتج املحيل ،نظم الحامية االجتامعية عاجزة أصالً عن حامية الفقراء
أصبح القطاع مطالباً بلعب دور أكرب بقضايا املسؤولية ما قبل األزمات.
االجتامعية بشكل عام والحامية االجتامعية بشكل خاص .شهدت سورية منذ مارس آذار  2011أزمة حادة بدأت
إال أن القطاع يعاين من مشكالت تساهم إىل حد كبري بحراك اجتامعي سيايس ثم تحولت إىل نزاع مسلح قاد إىل
يف ضعف دوره يف توسيع التغطية ملكونات الحامية آثار إنسانية غري مسبوقة منذ الحرب العاملية الثانية ،أرض
االجتامعية وزيادة فاعليتها:
بكافة القطاعات االقتصادية واالجتامعية ،وانعكس هذا
ضعف الدور التشاريك للقطاع الخاص وغياب رؤية الرضر عىل رشائح واسعة من السوريني ،تبدت أشكاله منتنموية ملساهمته ،حيث تعاين مؤسساته من ضعف منظور الحامية اإلنسانية بعدة أوجه:
الكفاءة واالرتكاز إىل الريعية يف الكثري من أنشطته -فقدان األمن اإلنساين :فالنزاع املسلح نرش الخوف
وتهميش صغار املستثمرين والعامل .حيث بقيت
والحاجة عىل نطاق واسع يف ظل غياب األمن والتعرض
مشكلة التهرب من توفري أرضية الحامية االجتامعية
ملخاطر القتل والخطف والتعذيب واالستغالل
مثل تغطية املشتغلني بالتأمينات االجتامعية وتدابري
وانتهاكات واسعة لكرامة اإلنسان وممتلكاته.
العمل الالئق مشكلة أساسية لعدم أمان العمل
فقدان مقومات السكن املناسب واالستقرار :نزحواستقراره.
أكرث من  6ماليني سوري من مساكنهم ولجأ أو هاجر
تهرب جزء كبري من القطاع الخاص من دوره االجتامعيبسبب األزمة أكرث من  4ماليني ،ويرتبط النزوح
يف االستثامر يف رأس املال االجتامعي والبرشي والثقايف،
بالخوف وعدم االستقرار وفقدان مصادر الدخل
وضعف املساهمة الفعالة يف الخدمات االجتامعية
وشبكة العالقات االجتامعية واالقتصادية التي كانت
األساسية.
تلعب دورا ً رئيسياً يف الحامية االجتامعية ،باإلضافة إىل
عجز مؤسسة السوق من االرتقاء بأداء القطاع الخاصالظروف غري اإلنسانية التي يعيشها الالجئون يف كثري
الذي اتسم بانتاجية ضعيفة وقطاع واسع غري منظم
من الحاالت.
وإدارة تقليدية واالعتامد عىل النفوذ السيايس يف -تدهور الخدمات الصحية والتعليمية :تعرضت
تحقيق املكاسب دون رفع للتنافسية الوطنية.
الخدمات الصحية والتعليمية إىل دمار شديد يف البنية

أما دور الدولة (الفاعل األسايس يف القطاع) ،فقد تم التطرق
يف الفصل األول إىل هذا الدور الذي مل يتم املحافظة عليه
مع تراجع تقديم الخدمات العمومية والدعم بحده األدىن.
ويعود ذلك لعدم القدرة عىل إجراء إصالحاً مؤسسياً عميقاً
يفعل املؤسسات ويستهدف العدالة االجتامعية.
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التحتية وخسائر كبرية يف رأس املال البرشي املرتاكم يف
هذين القطاعني ،وحرمان الكثريين من حق التعليم
والخدمة الصحية يف الوقت التي تضاعفت الحاجة
إليها مع اآلثار الكارثية للنزاع املسلح .وبالرغم من
محاوالت املجتمع املدين العمل سد الفجوة الناجمة
عن تراجع الخدمات العامة إال أنها بقيت أسرية

ظروف النزاع املسلح مثل فقدان األمان والتمييز يف اإلعامر والتعويض عىل املترضرين و 50مليار تم رصده
تقديم الخدمات.
يف العام  ،2014كام عملت عىل تأمني أكرث من  850مركزا ً
فقدان مقومات األمن الغذايئ :تشري تقديرات أن إليواء النازحني عن مناطقهم والتي تستوعب حوايل 4%حوايل 20%من السكان يف سورية يعانون من الفقر من اجاميل النازحني فقط.
الغذايئ يف العام  ،2012كام تشري التقديرات إىل تعمل منظامت األمم املتحدة عىل سلسلة من خطط
دخول معظم السوريني دائرة الفقر بحسب خط االستجابة كان أولها يف مارس -آذار  2012خطة االستجابة
الفقر الوطني يف العام ( 2013املركز السوري لبحوث األوىل لالحتياجات اإلنسانية ،وجرى تحديثها يف سبتمرب-
السياسات .)2014
أيلول  2012تستهدف هذه الخطط تخفيف أثر األزمة
فقدان كبري يف فرص العمل ومصادر الرزق :تجاوز السورية عىل الفئات املترضرة من السكان من خالل الرتكيزمعدل البطالة  54%مع نهاية عام  ،2013حيث خرس عىل قطاعات :املياه والرصف الصحي والنظافة ،والصحة،
أكرث من  2.7مليون شخص فرص عملهم أغلبيتهم واملواد غري الغذائية واملأوى ،التعايف املبكر وكسب العيش،
من القطاع الخاص ،بينام حافظ معظم العاملني يف والغذاء والزراعة ،والتعليم ،التغذية ،والسالمة واألمن.
القطاع العام عىل وظائفهم يف ظل استمرار الحكومة
يف تسديد مستحقاتهم .وبالنتيجة خرس أكرث من
 11مليون شخص املصدر الرئييس لدخلهم (املركز
السوري لبحوث السياسات  .)2014يضاف إىل ذلك
الخسارة الكبرية يف املمتلكات من مساكن ومنشآت
وآالت ومعدات وتجهيزات والتي أدت إىل تراجع كبري
يف الرثوة املادية املرتاكمة لدى األرس وأصبحت عرضة
للفقر والتهميش بشكل أكرب.

ما تزال هذه الخطط عاجزة عن تلبية االحتياجات املتزايدة
سوا ًء من ناحية املوارد املالية أو من ناحية املقدرة عىل
الوصول إىل املستهدفني أو تغطية االحتياجات املتنوعة
لهم ،حيث بلغت احتياجات عام  2013حسب تقديرات
خطة االستجابة  1.41مليار دوالر أمرييك تم تأمني مبلغ
 807مليون دوالر أمرييك أي بنسبة تغطية .56.2%
ويضاف لذلك تردد املنظامت الدولية يف اختيار الجهات
الرشيكة فأطراف النزاع يحاولون تسخري املساعدات
لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية ،وباملقابل الوصول
إىل منظامت املجتمع املدين ذات البنى الضعيفة مؤسسياً
بالغ الصعوبة .كام تعاين املنظامت الدولية من تأثرها
بنفوذ القوى السياسية الكربى عىل املستوى العاملي
وتأثرها بالجهات املمولة ،باإلضافة إىل ضعف آليات الرصد
والتقييم فيها.

تراجع إمكانيات شبكات األمان األهلية واألرسية :لقدأدت خسارة الرثوات والدخول وتراجع القوة الرشائية
باإلضافة إىل تشتت األرس وتفكك املجتمعات املحلية
وزيادة االستقطاب عىل حساب اإلنسجام االجتامعي،
مام أضعف إمكانيات املجتمع املدين عىل توفري
االمكانيات املطلوبة ملجابهة االحتياجات اإلنسانية
امللحة.
أضعف النزاع املسلح القوى املجتمعية الساعية للرفاه
يف ظل تراجع اإلمكانيات املؤسسية واملالية للدولة متثلت والعدالة وكرامة اإلنسان ورسخ العنف ،وقد ساهم
االستجابة الحكومية لتعزيز شبكات األمان االجتامعي املجتمع املدين واألهيل إىل حد كبري من التخفيف من
بعدد من اإلجراءات وأهمها الحفاظ عىل تسديد الرواتب األرضار التي لحقت باملواطنيني إال أن شدة النزاع وفداحة
واألجور يف القطاع العام ،واإلبقاء عىل فاتورة دعم كبرية الخسائر تجعل من املجتمع املدين واألهيل مبؤسساته غري
ملشتقات الطاقة وبعض السلع األساسية .ورصدت يف العام الرسمية غري قادر عىل تلبية االحتياجات املتعاظمة .ويذكر
 2013مبلغاً متواضعاً حوايل  30مليار لرية سورية إلعادة بأن تحويالت املغرتبني السوريني لعبت سابقاً وتعلب حالياً
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دورا ً كبريا ً يف مساعدة األرس السورية.
الفصل الرابع -التوجهات المستقبلية وإعادة توجيه
السياسات
لقد بينت األزمة السورية الحالية عن الخلل التنموي
الكبري يف ظل ضعف املشاركة واملساءلة والحرمان
السيايس واالجتامعي لرشائح مجتمعية كبرية ،حيث ركزت
إجراءات الحامية االجتامعية عىل توفري الدعم السلعي
والخدمات العامة ،دون األخذ بعني االعتبار أهمية
تضمني العدالة االجتامعية يف كافة مفاصل السياسات
االقتصادية واالجتامعية واملؤسسية والثقافية .وحتى
الحامية االجتامعية املتمثلة بالدعم والخدمات تراجعت
مع بدء انتهاج سياسات تحريرية منذ الثامنينات مخلخلة
«التوازن التنموي عند الحد األدىن».
لقد طرح الحراك املجتمعي يف آذار  2011قضايا يف غاية
األهمية ومرتبطة مبفهوم الحامية االجتامعية واملتمثلة
بالحريات املدنية وكرامة اإلنسان والعدالة االجتامعية،
إال أن تفاعالت األزمة قادت إىل نزاع مسلح دام نتجت
وتنتج عنه آثار كارثية غريت القواعد الناظمة لحياة األفراد
وأولويات املجتمع ،حيث صعد إىل رأس األولويات وقف
النزاع املسلح وتفكيك املؤسسات القامئة عىل العنف
والحفاظ عىل الحق يف الحياة لإلنسان يف سورية.
يتطلب إدماج الحامية االجتامعية مبفهومها الواسع يف
سياسات التنمية يف سورية وضع إطار مفاهيمي جديد
للتنمية يحدد رؤيتها ومبادئها ومرتكزاتها ،ضمن عقد
اجتامعي يوحد جهود كافة املواطنيني يف تجاوز األزمة
وبناء منوذج تنموي للمستقبل وتطوير السياسات
االجتامعية واالقتصادية لتحقيق أهداف مشرتكة تتمثل
يف الرفاه املادي واملعريف والعدالة االجتامعية واملؤسسات
التضمينية واملساءلة .وهذا يستدعي مراجعة السياسات
القامئة لسببني رئيسني :األول هو اختالالت السياسات
االقتصادية واالجتامعية واملؤسسية والثقافية والثاين هو
التغيري الجذري الذي تحدثه األزمة مام يتطلب تحليالً
معمقاً للوضع الحايل وآليات تجاوزه.

يعترب تكامل سياسات الحامية االجتامعية مبفهومها الواسع
مع سياسات التنمية االجتامعية واالقتصادية واملؤسسية
رشطاً رضورياً لتحسني مقومات معيشة املواطنني،
فالحرمان من منظور الحامية االجتامعية يتعدى النظرة
املادية إىل الحرمان الالمادي ،فالحامية االجتامعية تتعلق
بحامية ومتكني الفئات العريضة من السكان يف سورية التي
تعرضت للحرمان والتهميش واإلقصاء املادي واملعنوي قبل
وأثناء األزمة .واملطلوب منوذج تنموي جديد يضع العدالة
االجتامعية والحامية االجتامعية يف صلب عملية التنمية
مع األخذ بعني االعتبار السياسات واالجراءات الجادة
واملبتكرة املطلوبة آنياً لتخفيف معاناة املواطنني مام لحق
بهم من آرضار نتيجة األزمة ،والتي تتطلب دورا ً تنموياً
واسعاً للدولة والتزاماً مببدأ التغطية العمومية والرشاكة
مع املجتمع املدين والقطاع الخاص.
تتطلب الحالة السورية إعادة النظر جذرياً يف مفهوم
الحامية االجتامعية يف ظل جذور وآثار األزمة الراهنة
والتطورات الدولية الحديثة يف هذا املجال ،مبا يف ذلك
الرتكيز عىل حامية كرامة واعتبار اإلنسان كعامد قضية
الحامية ويرتتب عىل ذلك تأسيس أنظمة حامية قامئة عىل
العدالة االجتامعية واملشاركة املجتمعية يف بناء السياسات
وتنفيذها وتقييمها ،والتي ال ميكن أن تتم دون مصالحة
وطنية شاملة قامئة عىل الحقوق وبناء دولة تنموية
وتضمينية وعادلة وتشاركية يتم من خاللها إعادة االعتبار
لإلنسان يف سورية ويتمكن من املشاركة بفاعلية يف تجاوز
اآلثار املدمرة لألزمة.
باإلضافة إىل ذلك يفرتض إعادة النظر بقضايا التوزيع
وإعادة التوزيع للرثوة والناتج ،بحيث يتم الرتكيز عىل
ضامن الحياة الكرمية للسوريني من حيث ظروف السكن
الالئقة والعمل والخدمات الصحية والتعليمية والدخل
األسايس وتعويضات أرضار األزمة .إن نظام الحامية
االجتامعية املطلوب يسعى إلنقاذ اإلنسان يف سورية من
األرضار املادية واملعنوية واستعادة اإلنسجام االجتامعي
وضامن املشاركة الفعالة للجميع ويحرر األفراد من الخوف
والحاجة التي يعانون منها ،إنه نظام «للحامية اإلنسانية».
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ويتطلب نظام الحامية الجديد رؤية تنموية واضحة
ومشاركة واسعة يف صياغة عقد مجتمعي جديد يضع القيم
واألسس التي تحكم املجتمع يف املستقبل واألهداف الكربى
التي يُفرتض بالحامية السعي لتحقيقها ،مبا يف ذلك العدالة
واإلنسجام االجتامعي .ويركز نظام الحامية اإلنسانية
املطلوب عىل الجوانب املادية كالعمل والضامن االجتامعي
والخدمات العامة األساسية والدعم واالستهداف ،وعىل
الجوانب غري املادية كاحرتام اإلنسان واملشاركة يف السلطة
·عىل مستوى أدوار الفاعلني:
وحرية التعبري وعدالة الفرص والحصول عىل املعرفة .ومن
11دور الدولة:خصائص النظام الجديد:
·عىل املستوى املؤسيس :بناء مؤسسات كفء وشفافة يتطلب دور الدولة املستقبيل توفري البيئة الترشيعية
ومساءلة وتشاركية للحامية اإلنسانية ،تقوم عىل املالمئة للحامية اإلنسانية ،ملختلف الفاعلني من مجتمع
مبادئ العدالة والعمومية واملرونة واإلستناد إىل األدلة مدين وقطاع خاص واملجتمع الدويل .باإلضافة إىل تطوير
يف وضع السياسات والتنفيذ ،وتقوم عىل التنسيق رؤية تشاركية للتنمية يف سورية واسرتاتيجيات تجاوز
وتكامل األدوار ،واملشاركة يف تصميم النظام والرتكيز آثار األزمة وضامن تناسق سياسات الحامية اإلنسانية
عىل بناء شبكات أمان اجتامعية مستدامة ،وبناء مع السياسات االقتصادية ،يف إطار رؤية عمومية
لتنمية تضمينية اقتصادية واجتامعية ومؤسسية .وتبني
آليات للرصد والتقييم.
اسرتاتيجيات وسياسات الحامية اإلنسانية وفق منظور
·عىل املستوى الترشيعي :من خالل استعراض واقع حقوق اإلنسان وأخذ الجوانب املادية وغري املادية بعني
الترشيعات الناظمة ملكونات الحامية االجتامعية ،االعتبار .ويتوقف نجاح االسرتاتيجيات عىل بناء مؤسسات
نالحظ القصور يف مجاالت مثل حقوق العامل تشاركية وكفء وعادلة ومساءلة بحيث تتمكن من تنسيق
والترشيعات التي ترتاجع عن الحامية العمومية الجهود بفاعلية ملواجهة آثار األزمة ،وضامن التنسيق مع
أوتقوم بتحرير أسعار الخدمات العامة ،أما مع األزمة الفاعلني املحليني والدوليني .وتوفري التغطية العمومية
فهناك حاجة إىل حزمة متكاملة من الترشيعات التي يف ظل األزمة مبا يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية
تصمم بناء عىل رؤية تنموية جديدة تضمن مشاركة وظروف السكن ودعم السلع الرئيسية.
املواطنني وتضمن حقوقهم وتوسع فرص املشاركة
االقتصادية واالجتامعية واملؤسسية والثقافية ،مبا يف 22-دور مؤسسات املجتمع املدين:
ذلك تطوير الترشيعات املتعلقة باملجتمع املدين الذي يتطلب تبني وتنفيذ برنامج متكامل للحامية اإلنسانية
كان قبل األزمة يلعب دورا ً هاماً يف الحامية االجتامعية يف ظل األزمة قاعدة مشاركة واسعة خاصة للمجتمع
وتضاعف خالل فرتة األزمة.
املدين الذي يلعب دورا ً رئيسياً يف الوقت الحايل ،وحيث
·عىل مستوى التمويل وتنويع املوارد :يعترب توفري يعاين املجتمع املدين حالياً من تشتت يف الجهود ،وضعف
التمويل الالزم لتوسيع التغطية مبكونات الحامية يف اإلمكانات املادية والقدرات املؤسسية .مام يتطلب
االجتامعية رشطاً أساسياً الستدامتها .ويف ظل تطوير مشاركة املجتمع املدين من خالل توفري الترشيعات
االستحقاقات الكربى التي تفرضها األزمة وتراجع املناسبة ومساندته يف تطوير مؤسساته نحو مزيد من
الكفاءة والشفافية ومامرسته لدوره التنموي بفاعلية.
املوارد واملدخرات والنشاط االقتصادي ،تظهر رضورة
تصميم نظام مايل تكافيل بني الحكومة والقطاع
الخاص واملجتمع املدين يقوم عىل توفري املوارد املالية
والبرشية لضامن الدولة الحد األدىن من الحامية
االجتامعية .واإلستفادة بشكل فعال من املساعدات
اإلنسانية التي تقدم يف ظل األزمة والتي تعاين من
ضعف الكفاءة واملساءلة.
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وهذا يعتمد إىل حد كبري عىل عقد اجتامعي يضمن االجتامعي والخدمات االجتامعية وسياسات سوق العمل،
الحريات العامة وتشاركية حقيقية يف صناعة السياسات ثم تعرضت الورقة ألهم مؤرشات الحامية االجتامعية
وتنفيذها وتقييمها.
قبل األزمة وخاللها بشكل مفصل ،وأخريا ً استعرض الفصل
األخري رؤية شمولية لخصائص نظام الحامية االجتامعية
33دور القطاع الخاصاملطلوب للمستقبل.
يف ظل الرؤية التنموية املقرتحة للخروج من األزمة يشكل
القطاع الخاص رشيكاً رئيسياً يف مجال الحامية اإلنسانية ،ومن أهم التحديات التي واجهت أنظمة الحامية
من خالل نظرة اسرتاتيجية ملصلحة القطاع الخاص يف االجتامعية يف سورية قبل األزمة ،غياب الرؤية التنموية،
تكوين رأس املال البرشي واالجتامعي واالنسجام االجتامعي وعدم استهداف العدالة االجتامعية ،إهامل لدور املجتمع
واالستقرار السيايس باإلضافة إىل التحفيز االقتصادي الذي املدين واألهيل يف الحامية ،ضعف عىل مستوى الحجم
تسهم الحامية اإلنسانية يف توفريه .وال ميكن للسياسات والتنفيذ واالستدامة ،النتائج السلبية لسياسات التحرير
االقتصادية وحدها قبل وأثناء األزمة أن تفعل الدور االقتصادي وضعف إنفاذ القانون.
االسرتاتيجي للقطاع الخاص يف العملية التنموية أو يف بناء أثناء األزمة الراهنة انهارت معظم مقومات أنظمة الحامية
رشاكات حقيقية عىل املستوى الوطني.
السابقة نتيجة األرضار الكارثية للنزاع املسلح ،الذي أدى
إىل نزوح ولجوء املاليني من السوريني ،وخسارة مئات آالف
44دور املجتمع الدويل:األرواح والجرحى واملشوهني  ،وانتشار الخوف والكراهية
للمجتمع الدويل دور هام يف الحامية اإلنسانية يف سورية والتعصب مام أرض برأس املال االجتامعي والثقايف ،وأضعف
حيث الحاجات الكربى لتطوير املؤسسات ولسد فجوات دور الدولة التنموي وفاقم التحديات أمام املجتمع املدين.
التمويل وحل مشاكل اللجوء والهجرة ،مام يتطلب
مساعدات كربى من املجتمع الدويل ضمن رؤية التنمية يتطلب نظام الحامية اإلنسانية ،الذي تقرتحه الورقة
لسورية املستقبل ومن ضمنها نظام الحامية اإلنسانية للخروج من األزمة ،رؤية تنموية واضحة ومشاركة واسعة
الوطني .حيث ميكن للمجتمع الدويل أن يساهم يف يف صياغة عقد مجتمعي جديد يضع القيم واألسس التي
تبادل املعارف ونقل الخربات والتجارب الناجحة يف مجال تحكم املجتمع يف املستقبل واألهداف الكربى التي يُفرتض
توسيع نطاق التغطية مبكونات الحامية االجتامعية يف ظل بالحامية السعي لتحقيقها ،مبا يف ذلك العدالة واإلنسجام
األزمات .باإلضافة لتقديم الدعم املايل والفني لسورية يف االجتامعي .ويركز نظام الحامية اإلنسانية املطلوب عىل
الجوانب املادية كالعمل والضامن االجتامعي والخدمات
إطار مؤسيس كفء ومساءل.
العامة األساسية والدعم واالستهداف ،وعىل الجوانب
الخاتمة
غري املادية كاحرتام اإلنسان واملشاركة يف السلطة وحرية
قدمت الورقة تشخيصاً ألنظمة الحامية االجتامعية يف التعبري وعدالة الفرص والحصول عىل املعرفة.
سورية مميزا ً بني مرحلتني رئيسيتني ،األوىل مرحلة ما قبل ومن خصائص النظام عىل املستوى املؤسيس بناء مؤسسات
األزمة بني عام  2000وعام  ،2010والثانية مرحلة األزمة كفء وشفافة ومساءلة وتشاركية للحامية اإلنسانية،
الراهنة بني  2011و .2013حيث تم تحليل دور الدولة تقوم عىل مبادئ العدالة والعمومية واملرونة .أما عىل
يف الحامية االجتامعية باإلضافة إىل دور املجتمع املدين ،املستوى الترشيعي فاملطلوب تبني حزمة متكاملة من
كام تم عرض اإلطار الترشيعي الناظم ألنظمة الحامية الترشيعات التي تصمم بناء عىل رؤية تنموية جديدة
االجتامعية يف سورية من خالل قراءة نقدية شملت الضامن تضمن مشاركة املواطنني وتضمن حقوقهم وتوسع فرص
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املشاركة االقتصادية واالجتامعية واملؤسسية والثقافية .وأخريا ً عىل مستوى التمويل تظهر رضورة تصميم نظام مايل
تكافيل بني الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدين يقوم عىل توفري املوارد املالية والبرشية لضامن الحد األدىن من
الحامية االجتامعية.
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يعود السبب الرئييس الختالف مكونات أنظمة التقاعد يف فلسطني إىل غياب رؤية
واضحة للسلطة الوطنية الفلسطينية حول موضوع الضامن االجتامعي بشكل عام،
والتقاعد بشكل خاص ،من حيث أهمية دوره االقتصادي االجتامعي واملايل
والتمويل الخارجي ،إضافة إىل إتباع سياسات اقتصادية
أوال :المقدمة
اهتمت السلطة الفلسطينية ،ونتيجة التفاق أوسلو مرضة اجتامعياً ،ومنها فرض أنظمة رضيبية مكلفة عىل
عام  ،1993ببناء كيانات حكومية تكون مقدمة للدولة السكان ،وتحديدا ً ما يسمى برضيبة القيمة املضافة.
الفلسطينية املستقبلية ،مع انتهاء املرحلة االنتقالية ،التي بدالً من بناء اقتصاد فلسطيني مستقل ،وانفكاك من
كان يفرتض أن تدوم خمسة أعوام ،وهذا ما مل يحدث التبعية لالحتالل ،أصبح الوضع يزداد سوءا ً .وتشري البيانات
طوال العرشين عاماً الالحقة .السلطة الفلسطينية التزمت ،الرسمية الصادرة عن جهاز اإلحصاء املركزي «يف تقرير له
كمعظم الدول العربية ،بنظام السوق الحرة وخصخصة تناول النتائج األساسية ملسح القوى العاملة للربع الثالث
بعض القطاعات التي استلمتها من سلطات االحتالل كقطاع  ،2013إن عدد العاطلني من العمل ،بلغ حسب تعريف
االتصاالت ،من دون أن يربطها بالعامل الخارجي أي حدود .منظمة العمل الدولية نحو  275ألف شخص يف فلسطني
وبقيت سلطات االحتالل تفرض سيطرتها العسكرية ،خالل الفرتة املذكورة ،منهم نحو  145ألفاً يف الضفة الغربية،
ليس فقط عىل حدود فلسطني مع العامل الخارجي ،بل ونحو  130ألفاً يف قطاع غزة .وأضاف أن التفاوت ال يزال
أيضاً بني املدن الفلسطينية ،عرب «نظام املعابر» والحواجز كبريا ً يف معدل البطالة بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث
العسكرية ،إضافة إىل جدار الفصل العنرصي ،الذي ير َّوج بلغ املعدل  32.5%يف قطاع غزة ،مقابل  19.1%يف الضفة
له من قبل سلطات االحتالل عىل أنه انفصال عن األرايض الغربية (جهاز اإلحصاء املركزي .)2013 :وهي من النسب
الفلسطينية ،لكنه يف حقيقة األمر ،رسقة املزيد من األرايض املرتفعة يف املنطقة العربية .وتعاين النساء الفلسطينيات
نسب بطالة مرتفعة ،تفوق مثيالتها بني الذكور ،حيث
واملوارد الطبيعية الخاصة بالفلسطينيني.
اتفاق باريس االقتصادي بني السلطة الفلسطينية وسلطات سجلت  28.4%بني اإلناث ،مقابل  19.2%بني الذكور.
االحتالل ،فرض قيودا ً إضافية عىل العديد من العالقات وترتفع نسب البطالة يف صفوف النساء ،مع ازدياد عدد
التجارية الخارجية ،كام أن اإلجراءات العسكرية التي سنوات الدراسة التي حصلن عليها ،حيث سجلت نحو
تتخذها سلطات االحتالل ،قد أرضت باالقتصاد الفلسطيني 39% ،من مجموع النساء اللوايت أنهني  13عاماً دراسياً
ّ
الذي بقي طوال السنوات العرشين األخرية معتمدا ً بشكل فأكرث يف العام  .2011وهي أعىل يف صفوف جيل الشابات
كبري عىل املساعدات الخارجية ،وأكرث تبعية القتصاد ( 15-29سنة) ،حيث وصلت يف عام  2012إىل ،62.2%
دولة االحتالل ،حيث إن األخري ،وعىل الرغم من توقيع مقارنة مع  34.5%يف صفوف الشُ بان .وتتضاعف نسب
اتفاق أوسلو والرشوع يف «عملية سالم» ،ما زال ميارس البطالة يف قطاع غزة بصورة عامة ،ويف صفوف املتعلّمني
نهباً منظامً ملختلف املوارد الطبيعية .وتعمل سلطات منهم ،بسبب ظروف الحصار وضعف البنية االقتصادية
االحتالل عىل امليض أكرث يف سياسة االستيطان .هذا الوضع هناك .أمام 1مؤرشات مرتفعة لبطالة النساء ،املطلوب
أبقى السلطة الفلسطينية عاجزة عن تطوير اقتصادها ،برامج وسياسات تشغيل موجهة تحديدا ً له ّن .هذا إضافة
وأصبحت من ناحية أخرى أكرث اعتامدا ً عىل املساعدات

 -1نداء أبو عواد وإياد الرياحي ،قياس مستوى الدخل للنساء يف الصناعات الرتاثية.،منظمة
األمم املتحدة للمرأة .2014
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إىل أن  10%من األرس الفلسطينية ترأسها نساء ،ويعتربن
املعيل األسايس فيها .ومع غياب برامج الحامية االجتامعية،
تصبح تلك العائالت معتمدة عىل مساعدات غري كافية او
منتظمة من قبل بعض املؤسسات الخريية ووزارة الشؤون
االجتامعية .وال يبدو واضحاً خالل املستقبل القريب
ان تتجه السلطة الفلسطينية نحو إقرار برامج حامية
اجتامعية ذات منافع متعددة سواء للبطالة أو العجز أو
الشيخوخة أو األمومة ..الخ .وأدى الحصار املفروض عىل
غزة واالنقسام ،إىل إفقار الناس بطريقة دراماتيكية ،حيث
أصبحت غالبية السكان تعيش عىل املساعدات.
ثانيا :موقع الحماية االجتماعية ف ي� السياسة العامة
للحكومة
يعود السبب الرئييس الختالف مكونات أنظمة التقاعد
يف فلسطني إىل «غياب رؤية واضحة للسلطة الوطنية
الفلسطينية حول موضوع الضامن االجتامعي بشكل عام،
والتقاعد بشكل خاص ،من حيث أهمية دوره االقتصادي
االجتامعي واملايل ،وبالتايل دور السلطة يف إصالح األنظمة
القامئة وإنشاء أنظمة جديدة يف الضفة الغربية وقطاع
غزة ،ما انعكس انعداماً يف إسرتاتيجية إصالح واضحة،
تنبثق عنها سياسات وأهداف واضحة ومحددة متفق
عليها ،وقابلة للقياس ،بل بالعكس ،فقد لوحظ وجود
سياسات وأهداف مختلفة يف صفوف السياسيني وأصحاب
القرار حول إصالح أنظمة التقاعد يف الضفة والقطاع ،ما
أدى إىل تفريخ متزايد يف أنظمة التقاعد ،سواء بالنسبة
للقطاع العام أو بالنسبة إىل القطاع الخاص .»2وتتجنب
الحكومة عادة الخوض يف تفاصيل إقرار برامج حامية
اجتامعية شاملة .وتلجأ عادة إىل تصوير أنظمة التقاعد
عىل أنها الهدف األهم يف الحامية االجتامعية .يف حني
يحاجج آخرون بالنسبة للحاالت التي ال تستطيع متويل
اشرتاكاتها يف أنظمة التقاعد ،كالعاطلني عن العمل والعجز
والشيخوخة ،بأنه ،وعىل الرغم من أن تلك الحاالت هي
من مسؤولية الحكومة ،إال أنه يف الحالة الفلسطينية،
 -2مواطن ،املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،نحو قانون ضامن اجتامعي لفلسطني
_رام الله ،فلسطني ,2010

ستلجأ إىل االقرتاض لتمويل النظام أو ستقوم بإدراجه عىل
جدول املساعدات الخارجية .وهذا مكلف يف الحالتني،
الرتفاع فوائد االقرتاض ،إضافة إىل الرشوط السياسية
عىل املساعدات .لكن هل باإلمكان إدخال تعديالت عىل
بنود وتوزيع املوازنة مبا يقلل من املساعدات املوجهة إىل
هذا القطاع والذي يتعرض إلشكالية نقدية يف املجتمع
الفلسطيني بداية بالدور الذي يلعبه إضافة إىل اقتطاع
 35%من املوازنة له.
وت ُعد املوازنة الفلسطينية غالباً مع عدم اليقني بتطبيقها،
لعدم تحكم السلطة بالعديد من املؤثرات التي تلعب
دورا ً مهامً يف تحديد حجم العائدات أو اإلنفاق .اعترب
وزير املالية السابق نبيل قسيس ،يف تعليقه عىل موازنة
العام  ،2014أنه ال ميكن إقرار موازنة واقعية يف ظرف
غري واقعي .يف كل النقاشات السابقة والتي يوضحها
هذا التقرير ،مل تكن الحكومة متتلك سياسة واضحة أو
مستقلة يف رؤيتها للحامية االجتامعية ،كام يبني التقرير
أدناه .حديثاً اقرتحت منظمة العمل الدولية نظاماً للضامن
االجتامعي للعاملني يف القطاع األهيل والخاص يف فلسطني،
فيام أرادت الحكومة إنشاء صندوق تقاعد للقطاع الخاص
تديره رشكة خاصة .وأبدت منظمة العمل الدولية العديد
من املالحظات عىل اقرتاح الحكومة الفلسطينية ،منها أن
نظام تقاعد القطاع غري الحكومي ال يعترب مك ّمالً لنظام
الضامن االجتامعي املقرتح من منظمة العمل الدولية،
بل يبدو أنه نظام مركزي للضامن االجتامعي موجه
إىل العاملني يف القطاع الخاص .كام اعتربت أن نسبة
االشرتاكات عالية 19%( ،من أجر العامل) وهو مرتفع
جدا ً ،إضافة إىل عدم قدرة النظام املقرتح من الحكومة
عىل توفري راتب تقاعدي للمنتفعني يضمن حياة الئقة.
وعىل الرغم من الطابع االختياري ملرشوع نظام تقاعد
القطاع غري الحكومي )3(،فإن املالحظات التي أبدتها
منظمة العمل الدولية ،جاءت بناء عىل طلب مجموعة
من النقابات العاملية الفلسطينية ،رأت أ ًن قانون التقاعد
املقرتح من الحكومة غري منصف وغري مقبول ،و يح ّمل
 -3أورسوال كولكيه ،منظمة العمل الدولية املالحظات التقنية حول نظام تقاعد القطاع غري
الحكومي 25،مارس . 2014

305

املشرتكني الخسارة التي ميكن أن تنجم عن االستثامرات
غري اآلمنة التي ميكن أن تلجأ إليها الرشكة الخاصة ،وتعترب
وزارة العمل أن صندوق تقاعد العاملني يف القطاع غري
الحكومي ،هو صندوق تكمييل وسيدار من قبل رشكات
من القطاع الخاص ،واملشاركة فيه اختيارية وليست
إجبارية .ومجمل املخاطر التي أثريت حول املوضوع يف
غري محلها ،ألن إقرار هذا الصندوق ال يشكل بأي حال
من األحوال بديالً من صندوق الضامن االجتامعي( .)4لكن
مع هذا ،ال ميكن تجاهل مصلحة األطراف ،سواء النقابات
العاملية واملهنية أو منظامت املجتمع املدين الفلسطيني
ورؤيتهم ألشكال اإلدارة واالستثامر يف هذه الصناديق،
طاملا أنهم طرف أسايس مساهم فيها.
ثالثا :الضمان االجتماعي ي ن
ب� التحديات السياسية
واالقتصادية
«يف الحالة الفلسطينية مازال النقاش يف بداياته حول
مفهوم الضامن االجتامعي الشامل ومدى إمكانية
تحقيقه ورشوط استدامته .يف الغالب يرتكز النقاش حالياً
حول أنظمة التقاعد املوجودة وإمكانية إضافة رشائح
أخرى يف القطاعات غري الحكومية».
يف إطار الحديث عن الضامن االجتامعي الشامل ،تربز
تساؤالت من نوع إن كان متاحاً للدول الغنية التي متتلك
اإلمكانيات املادية لتطبيقه ،أم أن البلدان غري املستقرة
هي بحاجة ماسة إليه أيضاً بظروفها غري الطبيعية،
وتحديدا ً يف حاالت االحتالل والحروب والنزاعات الداخلية،
إضافة إىل الرتاجع االقتصادي ،والتي هي عوامل تساعد
عىل كشف /انكشاف مزيد من الناس ،وعدم قدرتهم
عىل مواجهة التحديات االقتصادية املختلفة ،لعدم نجاح
النظام السيايس يف توفري الوظائف وفرص العمل .ويف
األزمات االقتصادية يدفع الفقراء عادة الثمن الباهظ لكل
سياسات التقشف التي تتخذها الحكومات يف مثل هذه
الظروف ،حيث يتوقف اإلنفاق عىل القضايا االجتامعية،
وترتاجع الخدمات املقدمة من قبل الحكومة يف قطاعات
 -4نارص قطامي ،وكيل وزارة العمل الفلسطينية ،مقابلة خاصة بالبحث ،نيسان/ابريل ،2014
رام الله.

مهمة كالصحة والتعليم ،وترفع الحكومة رضيبة املبيعات
والرسوم املختلفة عىل املعامالت الحكومية ،ما يعني زيادة
الضغوط واألعباء االقتصادية عىل الفقراء .ويتم اختزال
الضامن االجتامعي بأنظمة تتجه نحو الخصخصة ورفع يد
الحكومة عن اإلنفاق واإلدارة وتحمل مسؤولياتها.
املقصود بالضامن االجتامعي تطبيقه من قبل الحكومة
بشكل كامل وعام ،عىل كل املواطنني يف الدولة املعنية،
عىل اعتبار أنهم من مواطنيها وهم من مسؤولياتها ،سوا ًء
أكانوا مواطنني أغنياء أم فقراء ،وليس فقط إن كانوا عاملني
يف القطاع الخاص أو العام أو ما يعرف مبؤسسات املجتمع
املدين ،وال ميكن االدعاء بوجود ضامن اجتامعي شامل ،ويف
حقيقة األمر فهو يغطي فقط الفئات القادرة عىل توفري
متويل الشرتاكاتها فيه.
بدأ نقاش الحامية االجتامعية للعامل واملوظفني غري
الخاضعني ألنظمة املوظفني العموميني يف عهد املجلس
الترشيعي األول .وت ّوج يف عام  2003بصدور قانون
التأمينات االجتامعية ،حيث شمل (تأمني إصابة العمل،
تأمني الشيخوخة وتأمني العجز والوفاة الطبيعيني) .وقد
أناط القانون إنشاء املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية
برئاسة وزير العمل 5.ولكن هذا القانون مل يطبق ومل
ينفذ ،ورسعان ما ألغي من قبل رئيس السلطة الفلسطينية
«بتاريخ  2007 /23/8الذي أصدر قرارا ً بقانون ألغى
فيه قانون التأمينات االجتامعية ،وجاء فيه «بناء عىل
الصالحيات املخولة لنا ،وتحقيقاً للمصلحة العامة ،أصدرنا
القرار بقانون حسب التايل :مادة  :1إلغاء قانون التأمينات
االجتامعية رقم ( )3لسنة  2003م» .وبتاريخ /08/02
2008م أصدر رئيس السلطة الفلسطينية قرارا ً بقانون
لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ()07
لسنة  2005م ،وبني القرار بعض املواد والفقرات التي
تم تعديلها من هذا القانون ،واستبدالها بنصوص أخرى
أشارت إىل سبب إلغاء قانون التأمينات االجتامعية رقم
( )3لسنة 2003م ،ومن أهم هذه املواد:
 -5قانون التأمينات االجتامعيةhttp://www.pgftu.ps/page.php?do=show&ac� :
.tion=qan3
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 مادة ( :)2حيث تنص الفقرة رقم ( )2أن تلغى الفقرة( )2من املادة ( )8من قانون التقاعد األصيل وتستبدل
بالنص اآليت «موظفو مؤسسات العمل األهيل واملجتمع
املدين والقطاع الخاص والعامل الخاضعون ألحكام قانون
العمل وموظفو وأعضاء النقابات املهنية ومنتسبوها،
وينظم ذلك بالئحة تصدر عن مجلس الوزراء».
وكان نص الفقرة رقم ( )2من املادة ( )8حسب قانون
التقاعد األصيل رقم ( )7لسنة 2005م «يجيز ملؤسسات
العمل األهيل واملجتمع املدين االشرتاك شَ ْمل موظفيها
بهذا القانون ،وتنظيم ذلك بالئحة تصدر عن مجلس
6
الوزراء بهذا الشأن».

وفست الحكومة
والنس ُخ عن القوانني العربية املجاورةّ ،
عرب الناطق االعالمي أن القانون عاىن خلالً يف املعادالت
الحسابية .حيث إن القانون نقل عن القانون األردين الذي
تضمن أخطاء .هنا تبدأ الروايات يف االختالف .فبينام يقول
الناطق الحكومي أن البنك الدويل «ال دخل له يف إلغاء
القانون» ،تقدم سامل رواية مختلفة« :متت مراسلة البنك
الدويل لدعم إنشاء صندوق الضامن االجتامعي ،ولكن
البنك طلب من الحكومة معلومات لدراسة دميومة النظام
ومدى قدرته عىل تحمل األعباء املالية وتسديد املنافع».
وتضيف« :بعد الدراسة ،أبلغنا البنك الدويل ان القانون
غري مستدام ،وانه سيعجز عن تلبية منافع واحتياجات
العامل الفلسطيني ويهدد القانون باإلفالس .وأوضحت
سامل أن تقرير البنك الدويل تناول الجدوى االقتصادية
للنظام ،بغض النظر عن جدواه االجتامعية واالنسانية
والتنموية .وتقول« :أصبحنا أمام حرية من القضية ،غري
أن البنك الدويل عرض علينا مخرجاً وهو عدم إلغاء فكرة
قانون الضامن االجتامعي بدمجه مع قانون التقاعد العام
7
يف إدارة موحدة.

هذه القرارات قزمت القانون وحرصته يف ضامن اجتامعي
مناسب للعامل واملوظفني املسجلني وغري املسجلني ،كام
قلّصت من «قدرة» املؤسسات األهلية والخاصة والنقابات
عىل االشرتاك يف قانون التقاعد العام ،من دون أن توفر
تغطية لبقية الجوانب الرضورية يف الحامية االجتامعية،
بل أنتجت برامج أخرى خاضعة ملسؤولية وزارة الشؤون
االجتامعية من أجل توفري مساعدات عينية ومادية صغرية
عوضاً عن إيجاد ضامن حامية اجتامعية مع مؤسسة
للعائالت الفقرية وبعض الفئات االجتامعية.
عامة ،جرت رشذمة محتوياته ،من دون أن يثار نقاش
تحججت الحكومة وقتها ،أن قانون التأمينات االجتامعية ،جدي سوى احتجاج النقابات العاملية لفرتة من الوقت.
يشوبه الكثري من األخطاء الحسابية ،حيث إنه جرى هذه الرشذمة أدت إىل غياب متواصل ألسس نظام ضامن
استنساخه عن القانون األردين ،فيام ت ّدعي أطراف مطّلعة اجتامعي مالئم .وتجري اآلن إعادة إنتاج نسخة النقاش
أن البنك الدويل كان وراء إلغائه ،وأيضاً وراء ترحيل قانون نفسها ،حيث جرى نقاش إقرار ضامن اجتامعي لينتهي
التقاعد «قانون التأمينات االجتامعية كان بداية الحكاية ...األمر إىل مجرد صندوق للتقاعد للموظفني غري الحكوميني،
صاغت الحكومة القانون ،وصادق عليه املجلس الترشيعي ،يف صيغة رشكة تعمل يف مجال استثامر أموال املنتفعني!
بل ودخل القانون حيز التنفيذ .آنذاك ،بدأت وزارة العمل،
حسب مدير الدائرة القانونية يف الوزارة بثينة سامل ،بإعداد يف الحالة الفلسطينية ،مازال النقاش يف بداياته حول
الترشيعات واللوائح الداخلية والناظمة للقانون ،وتم مفهوم الضامن االجتامعي ،أو يعاد دامئاً إىل البدايات،
تشكيل إدارة لرعاية صندوق الضامن االجتامعي .ولكن يف ظل التساؤالت حول رشوط استدامته .ويتحول دامئاً
قانون التأمينات االجتامعية عاىن ما عاناه الكثري من القوانني إىل نقاش حول أنظمة التقاعد املوجودة وإمكانية إضافة
التي أقرت يف بدايات عمل السلطة ،فقد شابه االستعجال رشائح من العاملني يف القطاع غري الحكومي.
ُ
 -6آمال أبو خديجة ،تقرير حول أسباب إلغاء قانون التأمينات االجتامعية يف فلسطني .وكالة
األنباء الفلسطينية وفا  ،http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4926.2011تم
االطالع يف .25/2/2014

 -7سليامن ،مليك ،هل قتل البنك الدويل حق الفلسطينيني يف الضامن االجتامعي؟ جريدة
الحياة الجديدة .األحد  5حزيران ( 3رجب )  2011العدد 5601
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=140038&cid=2249
تم االطالع يف 22/3/2014
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كام ان حالة العقاب الجامعي يف قطاع غزة اليوم تطال
حقوقهم يف الحصول عىل خدمات صحية وتعليمية وحريات
التنقل بفعل حالة الحصار وإغالق املعابر الحدودية.
فيام تبدو الحكومة املقالة يف القطاع ،ونتيجة العدوان
االرسائييل املستمر ،اضافة إىل التجاذبات السياسية ،عاجزة
عن توفري الكثري من الخدمات .بهذا الوضع يصبح مفهوم
الحامية االجتامعية شكالً من الرفاهية ،فيام تبقى برامج
الطوارئ التي متنع االنهيار الكامل لألوضاع االقتصاديه
ويتم ذلك غالباً من خالل املنظامت الدولية،

جرت نقاشات سابقة سواء من بعض مؤسسات املجتمع
املدين أو حتى من قبل القطاع الخاص مبا عرف مببادرة
(بورتالند ترست) ،التي دعت إىل خصخصة نظام التقاعد
يف فلسطني ،والتي تقيض بإيجاد رشكة خاصة إلدارة أموال
التقاعد للمؤسسات األهلية والرشكات الكربى واملتوسطة
والصغرية ،يتم التعاقد معها وتديره ،وليس بالرضورة
أن تكون تلك رشكة خاصة محلية ،فاملجال مفتوح أيضاً
أمام رشكات أجنبية للتنافس عىل إدارة أموال صندوق
«التقاعد املوحد .»8هذا النقاش عاد إىل الواجهة مرة أخرى
عندما أعلنت الحكومة نيتها تخصيص صناديق الضامن
االجتامعي للعاملني يف القطاع الخاص ،وواجه هذا املقرتح
احتجاجات من قبل بعض الناشطني واملنظامت النقابية 1.1صندوق التقاعد يف القطاع العام :مرشف عىل
اإلفالس
اليسارية ،حيث شكل موضوع التقاعد حتى قبل إقراره
مجاالً الستثامر القطاع الخاص .فعىل سبيل املثال أجرت عىل الرغم من التوصيات برضورة دفع الديون املستحقة
البنوك نقاشاً عىل حصصها املتوقعة من األموال الخاصة لهيئة التقاعد والتي تجاوزت املليار دوالر ،والتي ترتاكم
بأتعاب نهاية الخدمة والتقاعد دون أن يكون هنالك إقرار
شهرا ً بعد شهر ،إال أن الحكومة مل تفعل ذلك ،وهي
للنظام نفسه.
تغرق يف الديون أكرث فأكرث تجاه البنوك املحلية أو
الجهات الخارجية.
الربامج املوجودة حالياً هي متعددة ويغلب عليها أحياناً
طابع املساعدات االجتامعية ،لكنها تعترب واحدة من اآلليات يُجمع العديد من الخرباء وأمني عام هيئة التقاعد ،أن خطوة
التي يتم العمل بها المتصاص الخلل القائم ،بشكل أسايس التقاعد املبكر املقرتحة من قبل الحكومة لتخفيف فاتورة
نتيجة االحتالل واألوضاع االقتصادية الصعبة ،حيث تحتاج الرواتب يف القطاع العام ،تعني االنهيار التلقايئ للصندوق.
السلطة الفلسطينية إىل موازنة عالية إذا ما قررت تغطية حيث إن الحكومة ال تلتزم بتحويل اشرتاكات املوظفني
كافة األرس الفقرية التي تشكل حسب التقديرات الرسمية (وهي املبالغ التي يتم اقتطاعها من املوظف إضافة إىل
نسبة ال تقل عن الثلث من إجاميل األرس الفلسطينية ،ومن مساهمة الحكومة يف ما يعرف بالتأمني واملعاشات) والتي
املفرتض أن ال تقل قيمة املساعدة عن مستوى خط الفقر ال تلتزم الحكومة بتحويلها إىل الصندوق .يعاين الصندوق
أي  600دوالر أمرييك ،وهذا يعني أن السلطة ستنفق  1.6حسب تقارير مختلفة من مشاكل عديدة أهمها عدم
مليار دوالر سنوياً .لذا فإن البدائل التنموية يف هذه الحالة الدميومة املالية نتيجة الديون املرتاكمة من جهة ،والعدد
9
هي تخفيف نسبة الفقر من خالل إيجاد فرص عمل .الكبري من موظفي القطاع املدين إضافة إىل منتسبي
السلطة يف الوضع الحايل تنفق أقل من  200دوالر أمرييك األجهزة األمنية من جهة أخرى .وتشري التقارير أيضاً إىل
عرب الربامج املختلفة يف وزارة الشؤون االجتامعية ،كام أن املشاكل اإلدارية يف الهيئة والتي هي بحاجة إىل إصالحات
التغطية أو املساعدة التي تقدمها الوزارة ال تشمل كل فورية ،مع غياب تقارير مالية مدققة ،إضافة إىل غياب
العائالت الفقرية.
القدرة عىل إجراء دراسات اكتوارية تعترب مصريية يف إدارة
أنظمة التقاعد .10وعىل الرغم من حجم البطالة املرتفع،
 -8مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية (املرصد) ،الفقراء مصري مجهول .2012
( -9مواطن )2010:مصدر سبق ذكره.

 -10عاطف عالونه ،إصالح أنظمة التقاعد يف فلسطني ،رام الله . 2011

308

إال أن عمليات التوظيف التي تقوم بها الحكومة يف القطاع
العام تواجه بانتقادات من قبل املانحني الذين يعتربون
أن ذلك سيكون عبئاً مالياً إضافياً عىل امليزانية من ناحية
القدرة عىل دفع الرواتب والتبعات التقاعدية مستقبالً.
وإن التقاعد املبكر يساعد الحكومة يف الوقت الحارض عىل
تخفيض فاتورة الرواتب بنحو  30%من رواتب املتقاعدين،
ولكن عىل املدى املتوسط والطويل سوف يشكل ذلك
عبئاً مالياً عىل املوازنة ودافع الرضيبة .إن ما سيحدث هو
ترحيل العبء املايل واملشكلة إىل األجيال القادمة .كام أن
لهذا اإلجراء آثارا ً اجتامعية وتشغيلية سيئة ،سوف تنعكس
يف زيادة البطالة وانخفاض الطلب الكيل ،ما سوف يعيق
النمو االقتصادي.11

العام وتوريد مساهامت األفراد وأصحاب العمل إىل هيئة
التقاعد الفلسطينية ،إال أن نسبة من التزموا بهذا القرار
من املؤسسات الخاصة مل تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
وبسبب هذا الرفض سمحت الحكومة للقطاع الخاص عام
 2010بتطوير نظام تقاعد خاص به .13وهذا فتح املجال
ألن يبادر بعض البنوك املحلية إلنشاء رشكة تدير هذا
النظام ،وهو واحد من العوامل التي أثارت انتقاد النقابات
العاملية.

اذ يجب أن تأيت موارد الضامن االجتامعي من مساهامت
املستفيدين ،وأرباب العمل ،والحكومة ،إىل جانب مورد
آخر مهم ،وهو الحسومات املقتطعة من العامل من قبل
الجانب اإلرسائييل تحت بند التأمني الوطني ،والتي رهن
14
ال عالقة لصندوق التقاعد الحكومي بقرار التقاعد املبكر ،اتفاق أوسلو ،إعادتها بوجود صندوق للضامن االجتامعي.
حيث إن املوازنة هي التي تقوم بدفع رواتب التقاعد
مع رواتب املوظفني بسبب عدم تحويل وزارة املالية
مستحقات الصندوق ،والتي بلغت حسب وزير املالية 2.2الرعاية الصحية:
السابق  1,3مليار دوالر دون الفوائد املرتتبة عىل هذه بلغ عدد العائالت التي يشملها التأمني الصحي الحكومي
املستحقات حسب القانون .أما إذا تم تحويل املتقاعدين  460 , 350عائلة ،وبنسبة تغطية تصل إىل نحو % 60.4
إىل الصندوق يف وضعه الحايل الخاوي من األموال ،فسوف
من السكان
يكون الصندوق عاجزا ً عن رصف رواتب ،حتى عدد محدود
من األشهر ال تزيد عىل أصابع اليد الواحدة .12عىل الرغم تُ نح الكثري من العائالت تأميناً صحياً حكومياً ،إضافة
من كل التوصيات برضورة دفع الديون املستحقة لهيئة إىل نظام التحويالت الطبية ،وهو يشمل العديد من
التقاعد والتي تجاوزت املليار دوالر وترتاكم بشكل شهري ،التخصصات واألمراض التي ال تستطيع املستشفيات
إال أن الحكومة مل تفعل ذلك ،وهي تغرق يف الديون سواء الحكومية التعامل معها ،وبالتايل يتم تحويلها إما إىل
للبنوك املحلية أو الخارجية أكرث فأكرث .وتبقى مطالبات مستشفيات خارج فلسطني ،أو إىل املستشفيات واملراكز
إصالح هيئة التقاعد لتصبح أكرث حكمة وكفاءة ،غري ذي الطبية التي يديرها القطاع الخاص .لقد بلغ عدد العائالت
التي يشملها التأمني الصحي الحكومي  350, 460عائلة،
جدوى مع اإلفالس املتوقع لألخرية.
وبنسبة تغطية تصل إىل نحو  60.4%من السكان% 29.9 ،
مل تظهر تجربة صندوق التقاعد يف القطاع العام وإدارته مدفوعة الرسوم و 30.5%معفاة من الرسوم .هذا باإلضافة
نجاحات باهرة تثري اهتامم القطاع الخاص بطرفيه من إىل ما تدفعه وزارة الشؤون االجتامعية للتأمني الصحي
العاملني وأصحاب العمل لتشجيعهم عىل االلتحاق بنظام الحكومي من أجل تغطية الحاالت الفقرية واملعوزة ،حيث
تقاعد القطاع العام ،ومع وجود قرار حكومي عام 2007
 -13عاطف عالونة.،قراءة يف معارضة نظام التقاعد غري الحكومي  ،2014جريدة القدس..
يقيض بإلزام القطاع الخاص بااللتحاق بنظام التقاعد
 http://www.alquds.com/news/article/view/id/495626تم االطالع يف 26.3.2014
 -11مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية..
 -12فاروق االفرنجي ،مقابلة بحثية عرب الهاتف  ،2013قطاع غزة.

 -14قيس عبد الكريم ،مسؤول اللجنة االجتامعية يف املجلس الترشيعي ،مقابلة خاصة
بالبحث ،رام الله .2013
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زادت نسبة املشاركة يف هذا النوع من التأمني الصحي من 3.3رعاية ذوي األرسى والشهداء والجرحى:
 %17.3عام  2000إىل  % 32.9عام  .2006وما تدفعه هي هيئة أسستها منظمة التحرير منذ بداية انطالقتها،
وزارة األرسى لتغطية أرس األرسى الفلسطينيني يف سجون وبعد توقيع اتفاقية أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية
االحتالل اإلرسائيلية بالتأمني الصحي ،حيث ارتفعت نسبة الفلسطينية تم إلحاق املؤسسة بوزارة الشؤون االجتامعية
املشاركة يف هذا النوع من التأمني الصحي من % 0.4عام كإدارة عامة ،إىل أن تم فصلها عن الوزارة يف العام 2005
 2000إىل  4.9عام  ،2006ولقد اتخذ الرئيس الراحل كونها تتبع إدارياً منظمة التحرير .ظلت املؤسسة ترعى
يارس عرفات قرارا ً عام  2000لتغطية العامل العاطلني عن عائالت األرسى حتى العام  1996حتى تم تأسيس وزارة
العمل بالتأمني الصحي املجاين (تأمني انتفاضة األقىص) خاصة باألرسى واملحررين.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز صحة العامل الفلسطينيني
•الربامج والخدمات
الذين توقفوا عن العمل بسبب سياسة اإلغالق اإلرسائيلية
 برنامج الكفالة املالية والذي يعنى بتقديمالتي حرمت عرشات اآلالف من العامل من فرص العمل.15
املخصصات النقدية والعينية لألرس املعتمدة لدى
تعترب التحويالت الطبية التي أشار بيان الصندوق إىل
املؤسسة.
رضورة مراجعتها ،وعىل الرغم من اإلشكاليات التي تعرتي
 برنامج الكفالة الصحية ويختص بتقديم الرعايةهذا النظام ،حامية آلالف العائالت الفقرية وذوي الدخل
الصحية وتوفري االحتياجات الصحية املتوفرة داخلياً
املحدود يف املجاالت الصحية التي ال يقوى القطاع الصحي
وخارجياً من خالل التأمني الصحي الحكومي
الحكومي عىل تقدميها .إن دعوة صندوق النقد الدويل
والتنسيق مع املنظامت األهلية.
الحكومة إىل توجيه االستثامر يف البنى التحتية التي متهد
 برنامج الكفالة التعليمية ،ويعمل عىل تأمنيالستثامر القطاع الخاص ال يعني بالرضورة إمكانية حصول
التعليم املجاين األسايس والجامعي ألبناء وزوجات
الفقراء عىل خدمات صحية متميزة ،نظرا ً الرتفاع تكلفتها
الشهداء وأبناء الجرحى واملترضرين بالتنسيق مع
مبا يخدم الحقاً فقط األغنياء واملقتدرين ،فيام يخرس
وزارة الرتبية والتعليم العايل والجامعات املحلية،
الفقراء الدعم الحكومي املتمثل يف التحويالت الطبية .لذا
والسعي إىل الحصول عىل منح خارجية للمتفوقني.
فإن االستثامر يف قطاع الصحة وتوجيهه نحو صحة عادلة
 برنامج التدريب والتأهيل ويهدف إىل إعادةللجميع ،وزيادة ثقة املواطنني يف املستشفيات الحكومية
تأهيل الجرحى وأفراد من ذوي الشهداء واملترضرين
عرب استجالب خربات وكفاءات مشهود لها بالكفاءة يف
من خالل تدريبهم وإكسابهم مهارات جديدة مبا
تخصصات طبية مهمة يساهم فعلياً يف تغيري الصورة
يتناسب مع حالتهم الصحية والحركية إلعادة دمجهم
السلبية عن الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة،
يف الحياة العامة.
ويساهم ذلك فعلياً يف خفض فاتورة التحويالت .ويجب
16
 برامج الدعم النفيس والتنمية املجتمعية.اإلشارة إىل أن السنوات األخرية شهدت مشكالت مع
العديد من املستشفيات الخاصة سواء يف فلسطني أو تقدم وزارة شؤون األرسى واملحررين العديد من الخدمات
األردن تتعلق بعدم التزام الحكومة بتحويل مستحقات املشابهة للهيئة ،وذلك عىل صعيد توفري دخل ثابت لألرسى
تلك املراكز الطبية ،ما دفع بعض تلك املراكز إىل طرد الذين أمضوا أكرث من  5سنوات يف سجون االحتالل ،إضافة
إىل توفري دخل لألرسة أثناء فرتة االعتقال ،كام تتكفل
املرىض.
 ،-15تاريخ االطالع شباط http://pif.org.ps/userfiles/d1.pdf.2014وضع التأمني الصحي،
تقرير منشور عىل املوقع االلكرتوين

-16تقرير حول :مؤسسة رعاية أرس الشهداء والجرحى ،ديسمرب  ،2012منشور عىل املوقع
اإللكرتوين https://groups.google.com/forum/#!msg/palfateh/oRZ0SrM4HMM/
 ، Br8nnAOV9jsJتاريخ االطالع .2014.3.18
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الوزارة بتوفري حاجات األرسى داخل السجون واملعتقالت االستفادة من هذا الربنامج تحرمهم من خدمات أخرى
الصهيونية .هذا إضافة إىل خدمات توفري التعليم الجامعي تقدمها الوكالة.18
17
واألسايس لألرسى وأبنائهم
أسايس
بشكل
خاضع
وهذا
.
وإن كانت هذه آلية المتصاص جزء من حجم البطالة
للفرتة التي يقضيها األسري يف السجون اإلرسائيلية .هذا املنترش يف املخيامت وتساعد الكثري من العائالت عىل
إضافة إىل صندوق الزكاة الفلسطينية :وميارس الصندوق البقاء ،إال أن هذه الربامج ما زالت بحاجة إىل التدقيق
العديد من األعامل يف مجاالت مختلفة تتعلق باملساعدات يف آليات االستفادة والتأكد من وصول هذه املساعدة
النقدية ،التعليم وتوفري بعض االحتياجات الحياتية.
إىل العائالت الفقرية والعاطلني من العمل ،ويف تداول

4.4برامج الطوارئ التابعة لوكالة الغوث الدولية:

االستفادة بني العاطلني من العمل .كام أن ربطه بربنامج
املساعدات الغذائية يجب أن يكمل أحدهام األخر وليس
كام هو الحال حالياً ،حيث يحرم املستفيد يف حال حصوله
عىل مساعدة مالية مقابل العمل من الحصص التموينية
للعائالت الفقرية .كام ان هناك العديد من الربامج التي
تديرها مؤسسات إغاثية دولية وجمعيات خريية تساهم
يف سداد بعض االحتياجات لكثري من العائالت الفقرية،
وتقر تلك املؤسسات بشكل عام أن برامجها هي إغاثية
وأحياناً ملواجهة أوضاع طارئة.

مخيم جباليا يف قطاع غزة يقطنه أكرث من  100ألف
الجئ يف مساحة ال تتجاوز  2كم2

يعيش أكرث من مليون الجئ فلسطيني يف مخيامت الضفة
الغربية ،القدس ،وقطاع غزة التي تعترب مخيامته من أكرث
مخيامت الالجئني اكتظاظاً ،والتي تختلف حسب مواقعها
الجغرافية ومساحاتها واكتظاظ السكان فيها ،حيث يعترب
مخيم جباليا األكرب من حيث الكثافة السكانية واألقل
من ناحية املساحة ،إذ يؤوي أكرث من  100ألف الجئ
يف مساحة ال تتجاوز  2كم ،2بحسب إحصائيات حديثة
للوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني.
5.5النقابات املهنية:
يعترب برنامج الطوارئ ،أحد املشاريع التي تقدمها وكالة
الغوث ،كأحد الحلول الجزئية ملعالجة ظاهرة البطالة
املنترشة يف املخيامت وغياب األمن االقتصادي لالجئني
الفلسطينيني .وفكرة الربنامج قامئة عىل توفري فرصة عمل
ملدة محدودة ترتاوح بني ثالثة شهور ويف بعض املجاالت
تصل إىل  6شهور .وميكن االستفادة من هذا الربنامج مرة
واحدة يف فرتة زمنية ترتاوح من  12-18شهرا ً من قبل
الفرد .يتقاىض العامل ما يقارب من  350دوالرا ً أمريكياً،
مبعنى أن الربنامج يقدم  1050دوالرا ً يف العام ،ومبعدل
 $2.87يف اليوم .وعىل الرغم من أن الربنامج ميثل أحد
أشكال املساعدات ،إال أنه ال يقدم أي حلول تنموية أو
حلول دامئة ملشكلة البطالة ،كام ال يتم النظر إليه من
قبل املستفيدين عىل أنه واحد من أشكال الربامج التي
تساهم يف األمن االقتصادي ألرسهم .ويرى آخرون أن
-17

تنحرص التأمينات االجتامعية  -يف ظل غياب صندوق
الضامن االجتامعي  -فقط يف هيئة التأمني واملعاشات،
التي تشمل فقط موظفي الحكومة من مدنيني وعسكريني،
باإلضافة إىل بعض النقابات املهنية (املهندسني ،املحامني
واألطباء) املنتسبني لنقابات مهنية واملشاركني ضمن قانون
التقاعد الخاص بالنقابة .يوفر ذلك نظام تأمني اجتامعياً
لفئة ال تتجاوز ربع العاملني ،وليس أكرث من  17%من
النشطني اقتصادياً ونحو  8%من القوى البرشية (15-64
سنة)( .مواطن ص )192تنص األنظمة التقاعدية لهذه
االتحادات والتي تقوم عىل أساس تعاقدي نقايب وليس
وفقاً لقانون التقاعد ،عىل مساهمة العضو املشرتك ،ويبلغ
عىل سبيل املثال يف صندوق نقابة املحامني  34دينارا ً سنوياً
ملن هم دون سن الثالثني سنة و 96دينارا ً سنوياً ملن هم
 -18إياد الرياحي ،تحسني عليان  ، 2009األمن اإلنساين يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني-
فلسطني.
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فوق ذلك .ويستحق العضو املتقاعد بعد مرور  30سنة تغطي النسبة األكرب من العاطلني عن العمل .أسوأ تلك
خدمة أو بلوغه عمر الستني أيهام يأيت أوالً .وميكن للعضو الربامج هو برنامج العمل مقابل الغذاء الذي أرشفت عليه
الحصول عىل تقاعد مبكر يف حالة املرض أو العجز رشيطة وكالة التنمية األمريكية.
عدم قيامه بأي عمل آخر .وينطبق ما قيل أعاله عىل جميع مجموع هذه الربامج يشكل آلية المتصاص الخلل القائم
االتحادات املهنية مع وجود فوارق مالية
تتعلق بتحديد يف النظام االقتصادي -االجتامعي ،وبالتايل يتم التغايض
19
حجم املساهامت واالستحقاقات التقاعدية  .ويقدر بشكل كبري عن األسباب (يقف عىل رأسها االحتالل
اإلنفاق العام عىل التأمينات بنحو  4%من الناتج املحيل العسكري الصهيوين لفلسطني) التي تؤدي إىل الفقر وإىل
اإلجاميل ،وهي نسبة مرتفعة توفق نظرياتها يف دول
الرشق ارتفاع نسب البطالة يف املجتمع الفلسطيني ،واألهم غياب
20
األوسط وشامل أفريقيا الذي يرتاوح بني  . 2%- 0.1%سياسة تقديم إعانات للبطالة وهي غري مقرة بقانون يف

البنية الترشيعية الفلسطينية ،وهذا أيضاً ينطبق عىل
غياب إعانات الشيخوخة واإلعاقة ،إضافة إىل غياب أنظمة
6.6غياب الحامية من البطالة:
التقاعد يف قطاعني مهمني سواء يف العمل األهيل أو القطاع
يف كل النقاشات التي تدور حول الضامن االجتامعي الخاص.
الشامل يتم تغييب مسألة توفري إعانات سواء للبطالة
أو الشيخوخة أو العجز .وتتجاهل كل الدراسات التي
تجريها املنظامت الدولية هذه الجوانب ،عىل الرغم من رابعا :الجهود المحلية والدولية :البحث عن حلول
أن نسبة البطالة مرتفعة جدا ً وتتجاوز  .25%ويعترب جزئية:
البعض كالبنك الدويل أن إدراج هذه الرشائح عىل أنظمة 1.1إلغاء قانون الضامن االجتامعي بعد مالحظات البنك
الضامن سيكلف السلطة أمواالً طائلة .وتدير النقابات
الدويل:
هذا املوضوع باعتباره حقاً أساسياً ،ويجادلون بصورة
منطقية حول األموال التي اقتطعتها إرسائيل من العامل هناك فرق بني أنظمة الضامن االجتامعي واألنظمة
الفلسطينيني والتي تقدر مبئات ماليني الدوالرات والتي املشابهة مثالً للمساعدات االجتامعية التي تقدمها الدولة
ترفض دولة االحتالل تحويلها لعدم وجود صندوق ضامن أو املؤسسات الخاصة ،فهذه تقدم إىل الفرد املحتاج من
مقابل يف الجانب الفلسطيني ،وتعترب النقابات أن هذه دون مقابل ،يف حني أن نظام الضامن االجتامعي عبارة
األموال ستساهم يف تحسني قدرة الصندوق عىل االستمرار عن اشرتاكات يدفعها الشخص ويستفيد منها يف حال ت ّوفر
رشوط منحها .كام أن أنظمة الضامن االجتامعي تختلف
إذا ما تم إنشاؤه.
عن أنظمة التأمينات العامة والخاصة .الضامن االجتامعي
يظهر يف هذا السياق فقط  )1أنظمة برامج الطوارئ ،أكرث شمولية؛ مبعنى أن الشخص املقيد يف سجالت الضامن
جزء تديره البلديات ،وجزء من املنظامت األهلية وبعض االجتامعي يستفيد من مختلف الربامج الحامئية التي
الوكاالت الدولية  )2الربنامج الذي تديره وترشف عليه يقدمها ،يف حني أن نظام التأمينات االجتامعية يقدم
وكالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئني الفلسطيني  )3الحامية يف جانب معني فقط حسب العقد املربم بني
برامج املساعدات النقدية يف وزارة الشؤون االجتامعية .املؤ ِّمن واملؤ َّمن له .كام أن هدف الضامن االجتامعي هو
العديد من تلك الربامج يجمعها أنها برامج مؤقتة وال تحقيق العدالة االجتامعية وضامن حياة كرمية.21
 -19عالونه ،مصدر سبق ذكره.
 -20مواطن ،املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،نحو قانون ضامن اجتامعي لفلسطني
_رام الله فلسطني ص .192

-21ملحم ،فراس  1999اإلطار القانوين للضامن االجتامعي يف فلسطني -تقرير صادر عن الهيئة
املستقلة لحقوق املواطن –رام اللهhttp://www.ichr.ps/pdfs/legal18.pdf
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يف بداية التقرير ارشنا إىل أن الحكومة الفلسطينية إضافة
إىل كونها ال متتلك رؤية واضحة حول أنظمة الضامن
االجتامعي ،فإن اعتامدها املايل والفني عىل منظامت
كالبنك الدويل يحد من قدرتها عىل التوافق مع الفاعلني
اآلخرين يف املجتمع حول األشكال األنسب للضامن
االجتامعي والتي تلبي مصالح األطراف املختلفة.
عىل سبيل املثال يبدي البنك الدويل رأيه يف الكثري من
املوضوعات التي تتعلق بالشأن االقتصادي الفلسطيني ،إىل
جانب دوره كممول للعديد من املرشوعات التي تنفذها
السلطة الفلسطينية وبعض مؤسسات املجتمع املدين،
فإن للبنك تقارير دورية حول االقتصاد الفلسطيني .ويف
النقاش حول أنظمة التقاعد لعبت طواقمه دورا ً مركزياً يف
طرح توصيات سواء يف معالجة نظام التقاعد القائم حالياً
يف القطاع العام أو إبداء املالحظات حول األنظمة التي
تقدمها جهات أخرى.
وعندما أصدرت السلطة الفلسطينية قانون الضامن
االجتامعي (التأـمينات االجتامعية) يف العام  2003أبدى
البنك الدويل العديد من املالحظات العلنية حول القانون،
والتي أدت إىل قيام السلطة الفلسطينية بإلغائه ،حيث
أشار تقييم البنك الدويل للنظام املقرتح إىل العديد من
السلبيات عىل النحو اآليت:

دفع االشرتاكات لسنوات الخدمة املطلوبة الغراض
التقاعد كام أن أكرث العامل فقرا ً سيحصلون عىل أقل
منفعة.
·املقتطعات اإللزامية عىل األجور من أجل التقاعد
ستكون صعبة جدا ً يف ظل وضع اقتصادي مرت ٍّد
ومستويات فقر مرتفعة وضعف القطاع الخاص.
ويلقي بعبء مايل ثقيل عىل كاهل العائالت وأصحاب
العمل.
· عدم وجود بنى لإلدارة واإلرشاف والتنفيذ لدى
السلطة الفلسطينية».
هذه املقرتحات التي تم األخذ بها من قبل السلطة
الفلسطينية مل ترق إىل االتحاد العام للعامل الفلسطينيني
الذي طالب رئيسه السلطة الفلسطينية برضورة إقرار
النظام ،االتحاد يرى أن ما تحتفظ به «إرسائيل» من
مقتطعات العامل الفلسطينيني قد يشكل انطالقة مهمة
للصندوق .ويف مقابلة وزيرة الشؤون االجتامعية السابقة
ماجدة املرصي أشارت إىل أن البنك الدويل أبدى مالحظاته
أيضاً عىل نظام املساعدات القائم حالياً يف الوزارة ،والذي
تستفيد منه العائالت األشد فقرا ً يف املجتمع الفلسطيني.
البنك أراد منح مبلغ مقطوع لتلك العائالت ،فيام أرصت
الوزارة عىل أن تراعي املساعدات خط الفقر واإلنفاق
واالستهالك.22

·عدم االستدامة املالية حيث أشار تقرير البنك الدويل
إىل أنه لضامن استمرارية الصندوق بالعمل عىل مدى لكن املالحظات السابقة تم األخذ بها كمسلامت من دون
 30-35سنة مقبلة تتطلب نسبة اشرتاك  25%من محاولة نقدها أو تفكيكها من قبل مراكز أبحاث مختصة
األجر الشهري للموظف.
أو النقابات املختلفة والفاعلني االجتامعيني اآلخرين.
·يحمل القانون السلطة الفلسطينية التزام تغطية 2.2إقرار قانون ضامن اجتامعي للقطاع الخاص :مقرتح
العجز فيام لو حدث من الخزينة العامة ،ما قد يفرض
منظمة العمل الدولية:
التزاماً مالياً ضخامً عىل السلطة يف الوقت الذي تعاين
أُعد النظام من جانب اللجنة الثالثية الوطنية للضامن
فيه من وضع مايل غري مستقر.
االجتامعي بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتشاور
·يوفر النظام املطروح منافع لنسبة قليلة من العامل مع منظامت أصحاب العمل ومنظامت العامل ومسؤولني
الفلسطينيني ويستثني النسبة األكرب من العاملني يف حكوميني وغريهم من أصحاب املصلحة .وتقوم اللجنة
القطاع الخاص غري الرسمي الذين يعملون يف املشاريع
العائلية والصغرية واألعامل املتفرقة ما ال ميكنهم من  -22ماجدة املرصي ،وزيرة الشؤن االجتامعية ،مقابلة خاصة بالبحث  ،2013رام الله.
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حالياً بإعداد مسودة قانون لتحيلها إىل مجلس الوزراء
العتامدها بحلول عام  .2015كام تعمل عىل إنشاء مؤسسة
ثالثية مستقلة للضامن االجتامعي بهدف تطبيق القانون.
ويستند املقرتح إىل نظام املعاشات التقاعدية للعاملني
يف الدولة (قانون املعاشات رقم  7لعام  ،)2005وقانون
العمل رقم  7لعام  ،2000واتفاقية منظمة العمل الدولية
بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي رقم  102لعام
 ،1952واملامرسات الدولية الجيدة .وكانت منظمة العمل
الدولية قد أجرت تقييامً إكتوارياً لتحديد مدى استدامته.
حيث يدفع العامل وأصحاب العمل اشرتاكاً شهرياً قدره
 7.7يف املائة و 10.4يف املائة عىل التوايل .ومن املتوقع أن
يزداد إجاميل عدد املشرتكني يف النظام تدريجياً من 82646
يف عام  2015إىل  336440يف عام  .2025ويغطي النظام
الجديد الشيخوخة واإلعاقة واملعاشات التقاعدية للورثة
وإعانة الوفاة واألمومة وتعويضات إصابة العمل لجميع
العاملني يف القطاع الخاص الفلسطيني .وهو يحدد سن
التقاعد عند  60عاماً ويقرتح تقديم معاش تقاعدي قدره
 45يف املائة من متوسط الرواتب بعد  30عاماً عىل دفع
االشرتاكات ،وبحيث ال يقل عن  50يف املائة من أدىن أجر
أو ضعفي خط الفقر الوطني (محسوباً للفرد الواحد).23
وان كان النظام سيطرح بشكل اختياري للعاملني وأصحاب
العمل يف القطاع الخاص عىل عكس نظام التقاعد يف
الحكومة والذي هو إلزامي ،وهنا يصبح مرشوعاً أن يثار
العديد من التساؤالت حول ترك االلتحاق بهذا النظام
غري إلزامي من ناحية تعارضه مع فكرة الضامن أنه
أسايس وإلزامي ،باإلضافة إىل نوعية الرشكات التي ميكن
أن تلتحق به .وكان باإلمكان ترك االختيارية فقط لهؤالء
الذين يعملون لحسابهم الخاص .واملخاوف يف ترك الربنامج
بشكل اختياري نابعة من كون النظام ستطبقه الرشكات
الكبرية التي ميكن أن ينسجم مع مصالحها كام يحدث اآلن
مع قانون الحد األدىن لألجور ،حيث كشفت بيانات وأرقام
صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مؤخرا ً،
 -23املصدر السابق.

أن نحو  106أالف موظف وعامل يف األرايض الفلسطينية
(الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الرشقية) ،يتقاضون
أقل من الحد األدىن لألجور ،عىل الرغم من مرور عام
ونصف عىل القرار الذي حدد األجر األدىن بنحو $400
وبحسب بيان اإلحصاء الفلسطيني الذي يعرض أرقام
العام  2013فإن قرابة  22.5%من املستخدمني بأجر يف
القطاع الخاص بالضفة الغربية يتقاضون أجرا ً شهرياً أقل
من الحد األدىن لألجور ،أما يف قطاع غزة فقد بلغت نسبة
من يتقاضون أقل من الحد األدىن لألجور .68.5%24
ترصيح منظمة العمل الدولية السابق يتناقض مع ترصيح
وزير العمل الفلسطيني احمد املجدالين يف الشهر نفسه
لوسائل اإلعالم املحلية ،والذي أشار فيه إىل مصادقة
الحكومة الفلسطينية عىل قانون الضامن االجتامعي،
وأضاف أن النظام يشمل بأحكامه العاملني الخاضعني
لقانون العمل ومؤسسات العمل األهيل واملجتمع املدين
وموظفي النقابات املهنية وموظفي الهيئات املحلية
والعاملني لحسابهم الخاص من خالل نظام مايل ،يقوم
عىل مبدأ االشرتاكات املحددة من قبل العامل ورب
العمل؛ وستدار أموال النظام من خالل رشكة مساهمة
عامة محدودة يتم إدراجها وتداول أسهمها يف السوق
املايل بإرشاف هيئات رقابية ،وسيتم الفصل بني حسابات
املشرتكني والرشكة بحيث تسجل عوائد أموال املشرتكني
يف حساباتهم ،وتتقاىض الرشكة رسوماً مقابل إدارة هذه
األموال ،وستامرس هيئة سوق رأس املال العملية الرقابية
عىل النظام وحسن إدارته ،وسيكون للصندوق مجلس
مشرتكني يكون له دور استشاري يف إدارة الصندوق،
واعتربت النقابات أن دعوة الوزير إىل خصخصة أنظمة
الضامن االجتامعي هي دعوة مرفوضة .وهذه الدعوة
أيضاً واجهت انتقادات يف بعض أوساط املجتمع املدين
الفلسطيني ،إضافة إىل أن رئيس اللجنة االجتامعية يف
املجلس الترشيعي (املعطل منذ سنوات) اعترب أنه يجب
أن تتوىل إدارة مسألة الضامن االجتامعي مؤسسة مستقلة،
 -24محمد عبد الله .روااتب  106آالف عامل فلسطيني أقل من الحد األدىن لألجور ،جريدة
القدس آذار/مارس  http://web4.alquds.com/news/article/view/id/492931 .2014تم
االطالع يف  18آذار .2014
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يجري انتخاب إدارتها من قبل جمهور املستفيدين ،وأن
تكون خاضعة لرقابة املجلس الترشيعي ،وديوان الرقابة
املالية واإلدارية ،وبالتايل فإن املؤسسة يجب أن تكون
بصيغة مستقلة عن اإلدارة الحكومية ،لنضمن عدم
التدخل الحكومي يف الترصف بأموالها ،أو الخدمات التي
تقدمها.25
3.3البدائل املقرتحة
األنظمة املقرتحة تنظر إىل املستهدفني بأنظمة الضامن
فقط عىل أنهم هؤالء الذين يستطيعون متويل اشرتاكاتهم
من دون وجود حلول لفئة كبرية عاطلة من العمل ،أو من
هم يف سن الشيخوخة أو األطفال ،أو ذوي االحتياجات
الخاصة .هذا النظام يفتقر إىل أي شكل من أشكال
العدالة االجتامعية ،ويحسن فقط من حالة وضامن
مستقبل الطبقة الوسطى ،وذلك ليس باليشء الذي
يحظى باالهتامم عندما يتجاهل احتياجات الفئات األكرث
احتياجاً وتهميشاً يف املجتمع .كام ان املنتفعني ال ميكن
أن يتزايدوا بالطريقة التي يتفاءل البعض بها ،ألن هناك
من هم خارج العمل الرسمي ،كام أن هنالك الكثري ممن
هم يف إطار العمل باملياومة ومن هم تحت الحد األدىن
لألجور .إضافة إىل طبيعة العقود للعاملني يف مؤسسات
املجتمع املدين أو بعض املؤسسات الدولية ،والذين غالباً
ما يعملون بعقود عمل مؤقتة ،وبالتايل هناك غياب
لألمن الوظيفي .واألهم غياب قدرة الحكومة عىل الزام
القطاع الخاص باتباع القوانني املحلية كام يحدث اآلن يف
قانون الحد األدىن لألجور .وترك االلتحاق بنظام التقاعد
بشكل اختياري وملن يرغب يف االنضامم إليه من العامل
أو أصحاب العمل( ،بينام يف القطاع العام هو إلزامي)
سيجعل الرشكات تلتحق بهذا النظام الذي ينسجم مع
مصالحها ،وليس بالرضورة مصالح عاملها وموظفيها.

 -25قيس عبد الكريم ابو ليىل ،مسؤل اللجنة االجتامعية يف املجلس الترشيعي الفلسطيني،
مقابلة بحثية ،رام الله 2013

·مكافحة التهرب الرضيبي
كام إن إصالح النظام الرضيبي من ناحية زيادة العبء
الرضيبي وليس توسيع الوعاء الرضيبي حيث ان الحكومة
غالبا ما تلجأ إىل رفع الرضيبة تحت خطاب توسيع الوعاء
الرضيبي ،والثاين من ناحية االستثامرات واالعفاءات
الرضيبية التي تحصل عليها ،حيث ان ذهاب نحو  15رشكة
لتطوير عملها وتوسيع إنتاجها لالستفادة من القانون قبل
رسيان وقفه وهو ما أعطاها فرص االستفادة من القانون
حتى العام  ،2020وسيؤدي هذا اإلجراء لحرمان الخزينة
من نحو  50مليون شيقل سنويا (15مليون دوالر) ،رشكة
واحدة من هذه الرشكات كانت تدفع نحو  10مليون
شيقل رضيبة سنوية (هذا املقطع غري مفهوم أبدا ً يرجى
االنتباه).
إن عمليات «التهرب القانونية» التي تقوم بها الرشكات
ضمن االستفادة من قانون االستثامر ،يحرم الخزينة
الفلسطينية من ماليني الدوالرات ،واذا ما أخذنا علميات
التهرب األوسع من الرضيبة والتي تصل إىل نصف مليار
شيكل سنوياً ،وهو عمليا نصف العجز يف موازنة الحكومة،
يصبح بالتايل املطلوب سياسات فعلية وآليات عملية
ملكافحة عمليات التهرب الرضيبي .بدءا ً من إصالح النظام
الرضيبي نفسه ليصبح أكرث عدالة ،مرورا ً بتطوير هيئات
الرضائب املختلفة ،لزيادة قدرتها عىل التحصيل ومكافحة
التهرب الرضيبي .وهذا يحمي الفئات محدودة الدخل
والفقراء من زيادة الرضائب عىل الدخل او رضيبة القيمة
املضافة املرشحة أيضاً لالرتفاع بشكل مستمر ،والتي
تعترب رضيبه ظاملة من حيث فرضها عىل الفقراء واالغنياء
بطريقة متساوية ،وتساهم يف زيادة غالء املعيشة بنحو
 16%حسب القرار األخري .ما يدفع الكثري من الناس إىل
دائرة خط الفقر أو ما دونه .لذا فان السياسات الحكومية
املعلنة ال تنسجم مع الواقع ،حيث إن الخطاب الحكومي
يركز غالباً عىل مسألة توسيع الوعاء الرضيبي ،لكن ما
يحدث هو زيادة االعباء الرضيبية .فيام تشهد رضيبة
القيمة املضافة ارتفاعاً عىل بعض السلع سواء املصنفة
كامليات أو تلك املتلعقة بأسعار الطاقة وبعض املواد
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الغذائية .فالحكومة متنح املزيد من الوعود بالتسهيالت يقارب املليون وثالمثائة ألف دوالر.
لرشكات القطاع
الخاص املحلية واالجنبية ،تحت شعار ولتصبح لربامج املسؤولية االجتامعية جدوى يف الواقع
26
تشجيع االستثامر
ومحاربة
الرضيبي
النظام
إصالح
.
الفلسطيني ،يجب أن تتخلص تلك الربامج من الكثري من
التهرب سيوفر الكثري من األموال لتغطية الربامج االجتامعية املحددات واالجراءات ،حيث إن برامج البنوك تخلو من
وبناء أنظمة ضامن اجتامعي مالمئه وغري مجزوءة تحت أي دعم ملشاريع لها عالقة بالقضايا الوطنية العامة .وتركيز
حجة عدم توفر األموال .إن السياسة التقشفية التي عىل البنوك اكرث عىل مجال الدعاية وامليل إىل برامج الرعايات
الحكومة اإلرساع بها هي وقف هدر املال العام ومحاربة سواء للمهرجانات الفنية ،او املهرجانات الرياضية او
الفساد والترصف مبسؤولية تجاه القضايا االجتامعية.
االفطارات..الخ واحياناً ينشأ «تعارض» أو» تبادل» يف
·صندوق وطني للمسؤولية االجتامعية:

املصالح بني املقدم واملتلقي لتلك املنح.

ان وجود صندوق وطني للمسؤولية االجتامعية تساهم
فيه البنوك والرشكات الخاصة ،ويس ّخر للتنمية الريفية
واملجتمعية ،ويغطي املجاالت التي يتجنبها املانحون
عادة ،أو تعجز الحكومة عنها نتيجة «سوء التخطيط» او
القدرة عىل التقرير يف بعض املجاالت مبا يخرج مفهوم
املسؤولية االجتامعية من إطارها التجاري واإلعالمي
للمساهمني فقط .هذا الصندوق ميكن ان ينقذ آالف
العائالت الفلسطينية من الفقر .إن وجود صندوق للتنمية
املجتمعية يساهم القطاع الخاص فيه بنسبة  10%من
األرباح ،سيسهم يف توفري  50مليون دوالر سنوياً .وسريفع
مساهمة البنوك من  3ماليني إىل نحو  15مليون دوالر.
واذا ما تم ترويج هذا املفهوم ليشمل الرشكات غري
املسجلة يف سوق فلسطني ،والتي يصطلح عىل تسميتها
بالعمل العائيل ،فان ذلك سيضيف إىل هذا الصندوق ما ال
يقل عن  20مليون دوالر أخرى يف السنوات الالحقة.
فعىل سبيل املثال ،إن موجودات البنوك العاملة التي
تطورت منتصف عام  2012إىل ما ما يزيد عن  9مليارات
دوالر أمرييك ،بعد ان كانت ودائع البنوك  3.5مليار ات
دوالر عام  2000تقريباً ،بحيث تضاعفت أكرث من 60%
يف السنوات السابقة ،كان يجب ان يعكس نفسه بشكل
أكرب وأوسع يف مجال املسؤولية االجتامعية .حيث إن بنكاً
واحدا ً من البنوك الـ 18يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
قدم نحو  1.9مليون بينام البنوك الـ 17األخرى قدمت ما

·العودة إىل زراعة األرض :االستثامر يف الزراعة
يشري العديد من التقارير الصادرة عن مراكز بحثية
ومؤسسات زراعية فلسطينية ،أن تطوير واقع الزراعة
وزيادة نسبة األرايض الزراعية من شأنه أن يخلق فرص
عمل كبرية .وبالتايل يقلل من نسبة البطالة يف املجتمع
الفلسطيني ،وهذا ما يحتاج إىل سياسة حكومية وتقديم
معونات للمزارعني أو الراغبني يف العودة لفالحة أراضيهم.
مبا يشمل ذلك اإلعانات الواجب تقدميها للمزراعني يف
حالة الجفاف او املنخفضات الجوية الصعبة .كام أن ذلك
بحاجة أيضاً إىل سياسة حامية السوق وتحديدا ً البضائع
املتدفقة من «الجانب االرسائييل» ،حتى ال يلحق ذلك
خسارة باملزارع الفلسطيني .هذا الواقع اضافة إىل سياسة
النهب ومصادرة االرايض التي تنتهجها سلطات االحتالل
العسكري يف فلسطني ،أدت إىل تقلص مساحة األرايض
الزراعية ،وبالتايل تقليص حجم األيدي العاملة يف هذا
املجال ،والتي اتجهت يف البدايات إىل أعامل أخرى .لكن
مع إغالق السوق اإلرسائيلية أمام العاملة الفلسطينية،
أصبح هؤالء املرزاعون من دون مصدر دخل.

 -26مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية ،تقارير تنموية مختلفة 2014 ،فلسطني.
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هو منصوص يف النظام األسايس الفلسطيني،وتحويل تلك
التوصيات:
العمل عىل إيجاد وظائف يحد من نسبة البطالة والفقر ،الربامج االغاثية إىل حقوق للفقراء ميكنهم من الدفاع عنها.
وبالتايل يقلل من تكلفة برامج الحامية االجتامعية املقرتحة حيث إن برامج اإلغاثة والطوارئ ال متكن الناس من اللجوء
التي تحاجج بها الحكومة ،وإىل جانبها البنك الدويل ،إىل القضاء أو حتى الشكوى يف حال انقطاعها.
أن التكلفة العالية لتلك الربامج ال تستطيع الحكومة إجراء دراسة لنامذج عربية وعاملية حول كيفية إدارة
مؤسسات الضامن االجتامعي ،ميكّن النقابات واملجتمع
الفلسطينية تح ّملها.
مكافحة التهرب الرضيبي ومراجعة قوانني االستثامر وعدم املدين عموماً ،من مواجهة قرار الخصخصة املسبق لتلك
اللجوء بشكل متكرر إىل رفع الرضيبة وتحديدا ً ما يعرف املؤسسة ،كام ميكّن األطراف املختلفة من التعرف إىل
كيفية إدارة تلك املؤسسات ،والتعرف عىل تجارب أخرى
برضيبة القيمة املضافة.
من حيث النجاحات او الفشل ،هو مهم لحامية حقوق
النقاش حول الضامن االجتامعي يجب ان يكون متكافئاً املمولني لنظام الضامن االجتامعي.
بني األطراف املختلفة ،وتحديدا ً أصحاب العمل والعامل،
ممثلني بالنقابات يف ما يتعلق بالقدرة عىل توظيف
االستشارات الفنية ،حيث إن القطاع الخاص ميلك
اإلمكانيات املالية لذلك ويوظفها يف إطار تصميم برامج
تناسب مصالحه.
النظام الذي يتم اقرتاحه للقطاع الخاص ،يحسن من
وضع الطبقة الوسطىمن ناحية ،وهو نظام ثاليث ويستبعد
عنارص أخرى يف أنظمة الضامن االجتامعي كالبطالة العجز
والشيخوخة من ناحية أخرى .بالتايل فأمام النقابات طريق
طويل من النضال يف ما يتعلق بحقوق العاطلني من
العمل.
املسؤولية االجتامعية لرشكات القطاع الخاص ،والتي
تحتاج إىل تفعيل وتوجيه لتصب يف مصلحة بعض أنظمة
الضامن االجتامعي ،أصبحت اليوم مطلوبة وملحة ،حيث
غالباً ما تدار تلك الربامج يف اإلطار الدعايئ ملؤسسات
القطاع الخاص وليس التنموي.
دراسة النامذج املوجودة يف وزارة الشؤون االجتامعية
وكيفية العمل عىل مأسستها ،وتحويلها من أنظمة طوارئ
إىل جزء من الضامن االجتامعي ،بالتزامن مع الربامج التي
تستهدف ،كام ذكرنا ،القطاع الخاص .ومن أجل ذلك ،ميكن
البدء بالعملية بشكل تدريجي ،باعتامد املعايري القامئة
يف الوزارة .ألن ذلك يحول تلك الربامج إىل حقوق ،كام
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قامئة املراجع
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اعداد :ماري نويل ب يأ� ياغي
مديرة أ
البحاث ف ي� مركز "دعم لبنان"

لبنان

ن
اللبنا� لحقوق العمال
الجمعيات المساهمة ف ي� إثراء التقرير :شبكة المنظمات العربية يغ� الحكومية للتنمية ،المرصد
ي
ئ
والموظف� ،مؤسسة عامل ،جمعية النجدة االجتماعية ،دعم لبنان ،كفى ،الدليل ن
ين
النسا� الديمقراطي،
المد� ،التجمع
ي
ي
ين
اللبناني� ،نقطة فاصلة ،الجمعية اللبنانية لديمقراطية
جمعية علم االجتماع ،المفكرة القانونية ،اتحاد المقعدين
االنتخابات،
ن
المنظمات الدولية :منظمة العمل الدولية ،دياكونيا ،المساعدات الشعبية ال�ويجية،
النقابات :اتحاد نقابات الخدمات ،نقابة مياه يب�وت وجبل لبنان،
جهات حكومية :وزارة ت
ال�بية ،وزارة الشؤون االجتماعية
أ
ف
مراكز ابحاث :معهد عصام فارس  /الجامعة المريكية ي� يب�وت
مؤسسات اعالمية :تلفزيون المستقبل ،النهار ،جريدة االخبار ،الوكالة الوطنية ،المدن،
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تظهر الحقوق االجتامعية للبنانيني مجزأة ومستندة إىل عالقات هشة وزبونية مع
السلطات العامة ،األمر الذي يخلق تفاوتات اجتامعية بني املواطنني ويعيق بناء
ثقتهم باملؤسسات العامة ومفهوم "الدولة".
المقدمة
تكرث التعريفات واملفاهيم املتداولة حول الحامية
االجتامعية ،وأكرثها يطرح هذا املفهوم كإطار يشمل
مجموعة أوسع من السياسات االجتامعية ،مبا فيها الضامن
االجتامعي والتأمني االجتامعي وشبكات األمان االجتامعي.
وغالباً ما يتم استعامل مصطلحي «الحامية االجتامعية»
و(الضامن االجتامعي) بشكل متبادل .يجدر الذكر
أن منظمة العمل الدولية تستخدم مصطلح «الضامن
االجتامعي» ،لإلشارة إىل الحق يف الضامن االجتامعي
املنصوص عليه يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 1948
(املادة  ،)22والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ( 1966املادة  ،)9وصكوك حقوق
اإلنسان األخرى لألمم املتحدة .ويشمل هذا املصطلح
مجموعة واسعة من أدوات السياسة العامة ،مبا يف ذلك
التأمني االجتامعي ،املساعدة االجتامعية ،وغريها من أشكال
التحويالت النقدية ،فضالً عن اتخاذ تدابري لضامن الوصول
الفعال إىل الرعاية الصحية وغريها ،التي تهدف إىل تأمني
الحامية االجتامعية .ويؤكد التقرير األخري ملنظمة العمل
الدولية ،أن عدم الحصول عىل الحامية االجتامعية ،يشكل
العقبة الرئيسية أمام التنمية االقتصادية واالجتامعية.
ويربط التقرير بني عدم التغطية أو عدم الوصول إىل
الحامية االجتامعية ومستويات عالية ومستمرة من
الفقر وانعدام األمن االقتصادي يف بعض أجزاء من العامل،
1
باإلضافة إىل مستويات عالية ومتزايدة من عدم املساواة.
إال أنه ال ميكن التط ّرق إىل دراسة أنظمة الحامية
االجتامع ّية من دون وضعها يف سياق مراجعة مع ّمقة
1- World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery,
inclusive development and social justice, International Labour Office, (Geneva,
ILO 2014(.

حول دور «الدولة االجتامعية» 2فيام يتعلق بالتضامن
والتكافل االجتامعيني واالعرتاف بالحقوق االقتصاديّة
واالجتامع ّية .فالتضامن االجتامعي يعني مثالً العائلة يف
بعديها النوايت واملمتد ،أو «الطائفة» ،أو القوى العاملة،
أو الجمعيات ومنظامت املجتمع املدين ،أو املؤسسات
الدين ّية ،أو الرشكات ،أو رشكات التأمني والدولة .وتختلف
األدوار ومستوى طغيان أطراف عىل أخرى بحسب واقع
كل دولة ومجتمع من جهة ،وتحوالت الرأسامليّة عىل
ّ
الصعيدين العاملي
واملحل من جهة أخرى 3.باإلضافة إىل
ذلك ،يصعب فهم الحامية االجتامعية من دون النظر يف
السياسات االجتامعية للدولة.
القسم أ
الول :دور الدولة ف ي� التنمية
انترشت العقيدة التنموية يف العامل العريب يف الفرتات
التي تبعت حركات االستقالل  -عىل غرار الكثري من دول
الجنوب  -ما حفّز نشوء املؤسسات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية .أما يف الحالة اللبنانية ،فإن العقيدة املهيمنة
التي تشكلت عىل أساسها هذه املؤسسات ،كانت وال
تزال تعتمد عىل مبدأ «دعه يعمل دعه مير» .ففي
«الجمهورية التجارية» 4ال تعترب ظاهرة تنازل الدولة عن
مسؤولياتها االجتامعية والخدماتية واالقتصادية لصالح
القطاع الخاص ظاهرة حديثة  -كمعظم الدول يف املنطقة
 بل كانت فعلياً هي السياسة املؤسسة منذ االستقاللFrançois-Xavier Merrien, Raphaël Parchet, Antoine Kernen, L’Etat social. -2
.)Une perspective internationale, (Paris: Armand Colin, 2005
 -3للمزيد من التفاصيل:
World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive
development and social justice, International Labour Office, (Geneva, ILO
.(2014
Toufic Gaspard, 2004, A political economy of Lebanon, 1948-2002: the -4
limits of laissez-faire, (Brill Academic Publishers, 2004). Carolyn Gates, The
Merchant republic of Lebanon, (Londres/ New York: The Centre for Lebanese
.)Studies, IB Tauris Publishers, 1998
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إلنشاء املؤسسات الحديثة للحامية االجتامعية يف لبنان.5
وتبعاً ملا يس ّمى بـ»إجامع واشنطن» ،أخذت الضغوطات
منحى
عىل لبنان ،وعىل دول املنطقة العربية عموماً،
ً
متنامياً إللحاق اقتصادات تلك الدول بالسوق الرأساملية
العاملية وإعداد مجتمعاتها للتعامل مع متطلباتها .وقد
استتبع هذه الضغوطات تحديات واهتاممات جديدة
عىل املستويني املحيل والدويل ،متثلت بقضايا الفقر
وتطوير نظم الحامية االجتامعية ،لتلعب دور بديل عن
دولة الرفاه االجتامعي ،ولتكون مبثابة وسيلة ملكافحة
الفقر وتردي األحوال االقتصادية واالجتامعية .6فانخرطت
السياسات العامة املوضوعة بعد الحرب األهلية يف لبنان
باملنظومة النيوليربالية املهيمنة .وتؤكّد التوجهات الحالية
للدولة اللبنانية عىل هذا املعطى؛ فقد أبعدت سياسات
إعادة اإلعامر برسعة مسألة الحقوق االجتامعية و(الضامن
االجتامعي) للجميع .ورشعت الدولة اللبنانية ،منذ العام
 ،1992يف تنفيذ برامج التك ّيف الهيكيل املدعوم من قبل
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل.
ال يزال مفهوم دولة الرعاية االجتامع َية أو دولة الرفاه
االجتامعي ،جنينياً يف لبنان ،ويبقى مستوى الحامية
االجتامعية للمواطنني شبه معدوم .فالرعاية الصحية
واإلنفاق عىل التعليم واستحقاقات التقاعد واملنح العائلية
واملساعدات لذوي اإلعاقة كلها ال تزال غري متاحة لعدد
كبري من السكان .فهناك ما يقارب ٪٤٠إىل ٪٥٠من السكان
اللبنانيني غري مسجلني يف الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي ،7حيث إن  ٪٤٠منهم هم خارج أي نظام تأمني
صحي ،بينام  ٪٨فقط ،هم متعاقدون مع رشكات تأمني
8
خاصة.
.Myriam Catusse, op.cit -5
 -6العوملة والحامية االجتامعية يف املنطقة العربية ،ورقة عملhttp://www.escwa.un.org/ :
divisions/sdd/events/19dec05hammoud.pdf
Myriam Catusse, « La décharge à l’épreuve : les chemins de traverse de la -7
réforme de la caisse nationale de la sécurité sociale au Liban », intervention
dans le cadre de la section thématique « Les politiques sociales : mutations,
enjeux, théories » dirigée par F. X. Merrien et M. Steffen au 10ème congrès de
.)l’Association française de science politique (2009
Roger Nasnas et alii, Le Liban de demain. Vers une vision économique et -8
.)sociale, (Beyrouth : Editions Dar an-Nahar, 2007

وباستثناء بعض الحاالت الخاصة (كأنظمة الحامية
االجتامعية التابعة لقوى األمن ،والتي تعترب األكرث فعالية
وشمولية من حيث التغطية) ،فإن الواقع العام لنظم
الرعاية االجتامعية يف لبنان يتصف بإجراءات بريوقراطية
معقدة ،وشديدة البطء من حيث مهل استحقاق
التعويضات ،ما يدفع الكثريين إىل اللجوء إىل «الواسطة»
يف معظم األحيان.
ولهذه األسباب وغريها ،فإن السكان األكرث عرضة (most
 ،)vulnerableكاملسنني وذوي اإلعاقة والعاطلني عن
العمل ،والعامل األجانب ،والنساء واملزارعني/ات يبقون
يف واقع الحال ،خارج إطار تغطية معظم نظم الحامية
االجتامعية الرسمية .فأغلب النفقات االجتامعية تقع
فعلياً عىل عاتق األفراد واألرس واملؤسسات الخاصة ،مثل
املؤسسات األهلية واملنظامت غري الحكومية ،9ما يؤدي،
بسبب غياب منظومة مركزية فعالة للحامية االجتامعية،
إىل تعزيز وتعميق املامرسات الزبائنية (طائفية كانت أم
حزبية) ،والتي متأسست بسبب سياسات املحاصصة ما
بني أقطاب الحكم يف الدولة اللبنانية ،باإلضافة إىل انتشار
الفساد يف األجهزة الرسمية ،وتع ّمقت هذه املامرسات
خالل سنوات الحرب األهلية (ما بني  1975و ،)1990ومن
ثم خالل مرحلة إعادة اإلعامر يف التسعينيات من القرن
املايض.
البعد االجتامعي يف سياق مضاد
نفّذت الحكومة اللبنانية برنامج إعادة اإلعامر «آفاق
 ،»2000يف جزء كبري منه من خالل مجلس اإلمناء واإلعامر،
وعرب اتفاقيات معقودة مع رشكات خاصة كبرية ،ما ك َّرس
احتكارات يف قطاعات االتصاالت السلكية واسترياد املواد
10
الهيدروكربونية ومعالجة النفايات واملطار وامليناء ،الخ.
 -9عدد كبري من املنظامت غري الحكومية (محلية ودولية) تعمل عىل إنشاء برامج املساعدات
املالية .وعىل الرغم من أن هذا املوضوع يجب ان يُعالج يف منظوره اللبناين ،ونظرا ً للحساسية
واإلشكالية اللتني تحملهام هذه املسألة (وخاصة ما يعنى بفعالية هذه الربامج يف كونها «شبكات
أمان») ،لن نستطيع مقاربته يف هذا الورقة القصرية.
Reinoud Leenders,“Nobody Having Too Much to Answer For: Laissez- -10
Faire, Networks and Postwar Reconstruction in Lebanon”, in Steven
Heydemann. (ed), Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of
Economic Reform Revisited, (London: Palgrave/Macmillan, 2004) pp. 169.200
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«فأصبح مفهوم املصلحة العامة ( )...غائباً متاماً عن
اإليديولوجية الجديدة إلعادة اإلعامر املتناسبة مع التيار
النيوليربايل ،الذي يعترب الدولة والعمل الجامعي مصادر
11
هدر اقتصادي ( ،)...تعيق فعالية الرشكات الخاصة».
استمر النهج النيوليربايل هذا حتى يف السياسات التي تلت
الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف العام  ،٢٠٠٦فش ّدد مؤمتر
املانحني املعروف بـ(باريس  ،12)٣املعقود يف العام ،٢٠٠٧
عىل املزيد من القروض بهدف التصدي لعواقب الحرب
االقتصادية .13وبالفعل ركّزت الخطَة املقرتحة من قبل
الحكومة اللبنانية إىل املؤمتر ،عىل إنعاش النمو وتقليص
اإلنفاق العام ودعم الخصخصة ،يف الوقت الذي بقي فيه
القطاع العام مح ّجامً إىل ح ّد أقىص.

مؤرشات التعليم والصحة» ،مل تتطرق الخطة إىل إصالح
النظام نفسه ،بل اقترصت عىل اقرتاحات تحسني ظروف
تشغيل الحامية االجتامعية ،وتوحيد الصناديق والجهات
الضامنة ،وتوسيع نطاق تغطية البطاقة الصحية ،بينام
أهمل تنظيم مسألة التقاعد.
وتشري الدراسات إىل أن السياسات التي تم تبنيها من قبل
الحكومات املتعاقبة بعد الحرب ،تندرج ضمن منوذج تعزيز
وتعميق التحرير االقتصادي ،وخلق بيئة مواتية لالستثامر
األجنبي املبارش وللرشكات األجنبية .إال أن تلك السياسات
أدت إىل تراجع يف املؤرشات االجتامعية ،عىل الرغم من
معدالت النمو االقتصادي اإليجابية التي شهدتها البالد
خالل النصف الثاين من العقد السابق .عالوة عىل ذلك،
أدت تدابري التقشف يف كثري من األحيان إىل استهداف
اإلنفاق التنموي واالجتامعي مام فاقم الحالة االقتصادية
للفقراء واملهمشني» يف ظل غياب برامج حامية اجتامعية
15
فعالة.

تضمن املرشوع املقدم
وخالفاً ملؤمترات الدعم السابقةّ ،
من حكومة فؤاد السنيورة حينها شقًّا اجتامعياً؛ فتطرقت
خطة العمل 14إىل «الشأن االجتامعي» .لكن بقيت معالجة
هذه املسألة ثانوية باملقارنة مع املؤرشات واألداء املاكرو-
اقتصادي .ففي حني اقرتحت الخطة ،يف أهدافها العامة ،ومل يحدث فعلياً أي تقدم يف ملفي إصالح نظام الصحة
إصالح بعض املحاور الخاصة بالحامية االجتامعية «للحد ونظام تعويضات نهاية الخدمة منذ العام  ،٢٠٠٣عىل الرغم
من الفقر ،وتحسني أداء اإلنفاق االجتامعي وتحسني نوعية من اقرتاح العديد من املشاريع .وعىل الرغم من الخالفات
السياسية ،يظهر توافق عام من قبل األطراف السياسية
-11
 George Corm, Le Liban contemporain, (Paris : La Découverte, 2003). p 237جمعاء عىل خصخصة أنظمة الحامية االجتامعية ،ما يؤكد
 -12يف فرباير  ،2001عقد اجتامع باريس  ،Iمع الحكومة اللبنانية تطلب الدعم من املجتمع أن «املسألة االجتامعية» ال تقع ضمن أولويات األجندات
الدويل الستكامل جهودها يف إحداث دورة حميدة من عجز مايل أقل ،وانخفاض نسب
الديون ،السياسية يف لبنان.
وانخفاض أسعار الفائدة ،والتي ميكن إطالق العنان لإلمكانات من القطاع الخاص يف لبنان.

وقدمت اسرتاتيجية للجهات املانحة ،والتي شملت تحرير وتسهيل التجارة ،التي تحتوي عىل
اإلنفاق العام مبا يف ذلك خفض الدعم عىل بعض املنتجات الغذائية ،والخصخصة (يف مجال
االتصاالت واملياه والكهرباء والقطاعات) ،وجذب االستثامر األجنبي املبارش ( ،)FDIوتحديث
النظام الرضيبي
 -13يجدر الذكر هنا أن لبنان من بني البلدان األكرث مديونية يف العامل مع دين يبلغ  ٪١٥٠من
ناتجه املحيل اإلجاميل .ومع ذلك ،يف ظل ركود النمو االقتصادي وتصاعد الدين العام الذي
وصل إىل  170٪من الناتج املحيل اإلجاميل ،وهي الجولة الثانية من املانحني الدوليني باريس
-IIعقدت يف نوفمرب  .2002سعى املؤمتر إىل مساعدة لبنان عىل إدارة األزمة االقتصادية،
عمليا -يطلق عليها اسم مؤمتر رشوط التي وضعتها الحكومة اللبنانية ،التي شملت اإلصالحات
الرضيبية واملالية والخصخصة .يف سياق باريس  ،IIالخطة االقتصادية للحكومة ،وأشاد من قبل
مجتمع املانحني ،مبثابة مجرد تكرار للسياسات املوجهة نحو السوق التقليدية ،والتي تهدف إىل
خفض كل من النفقات الجارية والرأساملية ،فضال عن زيادة اإليرادات الرضيبية مع قدمت
مساهمة كبرية من رضيبة القيمة املضافة ( )VATيف نفس العام.
Jad Chaaban, « Public Finance Reform in Lebanon: An Overview », Arab
.)Initiative Reform (2008
Republic of Lebanon, Social Action Plan Toward Strengthening Social -14
Safety Nets and Access to Basic Social Service, document préparatoire à la
.)conférence de Paris III, (Janvier 2007
( http://www.economy.gov.lbت ّم االطالع يف )٢٠١٤/١/١٧

أزمة أرقام وغياب الرؤية
يشري تقرير التنمية البرشية للعام  ،٢٠١٣إىل أن لبنان
يحتل املرتبة  ٧٢من أصل  ١٨٧دولة ،ويصنفه يف «الدول
ذات التنمية املرتفعة» .ولكن تبقى هذه املع ّدالت غري
دقيقة لقلّة البيانات ورشذمتها ،األمر الذي يرجع إىل أسباب
سياسية (مل يجر أي مسح وطني منذ عام  ،١٩٣٢ألسباب
تتعلق بالتوازن الطائفي) .يكشف ذلك أيضاً غياب جهاز
وطني مستقل للدراسات اإلحصائية ينتج معطيات عن
Hassan Sherry, “Post-war Lebanon and the influence of international -15
financial institutions: A “Merchant Republic””, Civil Society Knowledge
.)Center, Lebanon Support (Beirut, 2014
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الحالة االجتامعية يف لبنان .فتظهر املعطيات الصادرة عن املنظامت الدولية أو املحلية ،فروقات مهمة بسبب استعامل
مسميات إحصائية مختلفة .أظهر مثالً مسح قامت به وزارة الشؤون االجتامعية ،أن عدد املقيمني يف لبنان بلغ ثالثة
ماليني يف عام  ٪٤ ،١٩٩٦منهم أجانب .أما اإلدارة املركزية لإلحصاء فتقول إن العدد يف  ١٩٩٧بلغ أربعة ماليني٪٧،٦ ،
منهم أجانب .يف حني أن الدراسة الوطنية لألحوال املعيشية لألرس ( ١٩٩٦و )٢٠٠٤ال تأخذ باالعتبار عدد السكان
يف املخيامت الفلسطينية .وتجدر اإلشارة هنا ،إىل األوضاع الهشة عىل كافة األصعدة القانونية واالقتصادية والصحية
16
واالجتامعية لالجئني الفلسطنيني يف لبنان.
الالجئون الفلسطنيون

3

يعترب لبنان الالجئني الفلسطينيني فئة خاصة من األجانب ،وأكدت الحكومات املتتالية واألطراف السياسية عىل
رفض «التوطني» خوفاً من اإلخالل بـ»التوازن الطائفي» .هم تابعون لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا ،التي تعنى بالخدمات الرتبوية والصحية واالجتامعية) وال يتلقون أشكال
الحامية القانونية التي يتلقاها سائر الالجئني من مفوضية االمم املتحدة لالجئني .ويعاين الالجئون مصاعب يف
التوظيف حيث أنه وفقاً للمرسوم الوزاري ( 17561سنة  )1964هم يصنفون كأجانب .إذ ان رشط املعاملة باملثل
ال ميكن ان يطبق يف هذه الحالة .باإلضافة إىل ذلك ،عليهم الحصول عىل إجازة عمل مسبقة .كام انه حظر عىل
الفلسطنيني مزاولة مهن معينة ناهيك عن ان القانون مل يسمح للذين كانوا يعملون بواجب عقود رسمية االستفادة
من تقدميات الضامن االجتامعي رغم انهم ملزمون بدفع االشرتاكات .ويف عام  1982صدر مرسوم وزاري رقم 289/1
الذي قلص الئحة املهن املتاحة لهم ومنعهم من حق العمل يف أكرث من  70مهنة .تم اتخاذ عدد من القرارات التي
اعتربت ايجابية بحق الفلسطنيني ( سنة 1995؛ سنة  )2005اهمها التي اصدرت يف آب  2010حيث اقر مجلس النواب
تعديالت عىل قانون العمل (املادة  )59وقانون الضامن االجتامعي (املادة  )9خصت بالذكر الالجئني الفلسطينيني،
وتعفيهم من رسوم اجازة العمل ،تلغي مبدأ املعاملة باملثل ،وتحدد تعويض نهاية خدمة (ومل تشمل التعديالت
ضامن األمومة والتقدميات العائلية) .لكن اعتربت هذه التعديالت غري كافية خاصة انها ال ترفع الحظر عىل التنظيم
النقايب وتكرس متييزا ً واضحاً ضد الالجئني اذ هم ال يزالون ملزمني بدفع كامل االشرتاكات لصندوق الضامن االجتامعي
وال يتمتعون بالتغطية الكاملة يف املقابل.
وغالبا ما تكون األرقام املتوفرة مجتزأة ومن مصادر غالباً ما تكون صحافية ما يجعل عملية التأكد من دقتها وطابعها
العلمي أمرا ً صعباً :وتعترب عىل سبيل املثال هذه املصادر أن  ٪28من سكان لبنان ميكن تصنيفهم «فقراء» 17وأن ما
18
يقارب  ٪٤٨من ثروات لبنان الخاصة هي محصورة يف أيدي  ٨،٩٠٠مواطن والذين يشكلون  ٪٠.٣من السكان البالغني.
باإلضافة إىل مشكلة تضارب األرقام ،تطمس املعدالت الوطنية الفروقات الجغرافية واالجتامعية الهامة يف لبنان.
وبالرغم من أن األبحاث التي قام بها فريق الـ IRFEDيف عهد الرئيس فؤاد شهاب ( )١٩٦٤-١٩٥٨والتي صيغت عىل
أساسها خطة عمل وسياسة لإلصالح ،بينت حجم التفاوت االجتامعي ،19ال يزال املجتمع حتى اليوم يعاين من عمق
Souha Tarraf-Najib, « Travail et déni de travail : les Palestiniens de Tripoli et des camps de réfugiés (Nahr el Bared, Beddawi) au Nord Liban », REMMM,-16
.(n°105-106, 2005) pp. 283-305
(Mariam Saab, “Some 28 percent of Lebanese live below poverty line - study,” The Daily Star, )Beirut, Lebanon, 5/2/2009 -17
(Filthy Rich: Half a Percent of Lebanese Adults Own Half the Country’s Wealth, Executive Magazine, )Beirut, 18/10/2013“ -18
Louis-Joseph Lebret, Besoins et possibilités de développement du Liban, Etude préliminaire, 2 tomes, (Beyrouth : ministère du Plan, Mission IRFED Liban,-19
.)1960-1961
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الهوة االقتصادية واالجتامعية بني اللبنانيني .وتظهر خرائط ظل غياب تعميم مساهامت املوظفني/ات وأرباب العمل
الفقر جلياً تفاوتات كبرية بني بريوت وجبل لبنان واملناطق للصناديق الضامنة ،علامً ان نسبة العمل غري املرصح عنه
27
20
تقدر بـ. ٪٣٦
الجنوبية باملقارنة مع البقاع والشامل.
الفئات األكرث هشاشة

واقع اإلنفاق االجتامعي « :مال عام من أجل صحة خاصة»

ميكن تعداد فئات السكان األكرث ترضرا ً وهي األرس التي
ترأسها نساء (أكرث من  ١٢٠ألف شخص ،)21واألطفال
العاملون (أكرث من  ٥٠ألف طفل دون سن العمل البالغ
 14عاماً) ،والعاطلون عن العمل ( ٪١١،٥وفقاً للبيانات
الرسمية) ،واألشخاص ذوو اإلعاقة (أكرث من  ٧٥ألف
شخص) ،وكبار السن (أكرث من  ٢٧٠ألف مقيم يف لبنان
عمرهم  60عاماً وما فوق) .فليس من املبالغة القول إن
23
الفقراء يزدادون فقرا ً 22والطبقات الوسطى تتقلَص.

وفقا للبنك الدويل ،يصل إجاميل اإلنفاق االجتامعي يف
لبنان إىل  ٪٢١من الناتج املحيل اإلجاميل ،وذلك بشكل
أسايس يف مجاالت الصحة والتعليم والحامية االجتامعية،
حيث يغطي القطاع الخاص غالبية هذا اإلنفاق ()٪١٥
وبينام تغطي الدولة  ٪٦فقط 28.وعىل الرغم من ترصيح
بعض الخرباء بأن حجم اإلنفاق االجتامعي كبري نسبياً يف
لبنان ،تبقى النتائج دون املستوى املطلوب وال ترقى إىل
الصفر ،حسب املعايري الدولية .29ما دفع بعض األكادمييني
30
بتوصيف الحالة بـ(مال عام من أجل صحة خاصة).

بلغ معدل البطالة  24٪٦،٤يف العام  ،٢٠٠٩ولكن ال يعكس
هذا الرقم واقع سوق العمل الفعيل ،فال يأخذ باالعتبار ويشري تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل املالحظة
العاملة الهشة أو املؤقتة أو املوسمية .25ويعتقد البعض أن نفسها فـال تتناغم هذه التكاليف االجتامعية مع نتائجها
26
بطالة من هم بني  ٣٥-١٨عاماً تقارب الـ.٪٥٠
(31”. )...وتشري الدراسات حول الحامية االجتامعية يف لبنان
باإلضافة إىل ذلك يالحظ تناقص القوة الرشائية للبنانيني ،إىل تنوع واختالف مصادر متويل الحامية االجتامعية :من
وتزايد مستويات التضخم ،وبالرغم من ذلك بقي الحد رضائب واملساهامت االجتامعية إىل جانب مصادر اخرى
األدىن لألجور مجمدا ً ما بني العام  ١٩٩٧و .٢٠٠٨كام تبقى للتضامن االجتامعي .32ولكن بشكل عام ميكن القول إن
الخدمات الصحية غري متاحة لعدد كبري من املواطنني يف هناك نقصاً يف املعلومات حول املوارد املالية الرافدة لنظم
الحامية يف لبنان.
 -20وتشري اإلحصاءات املتوفرة إىل أن معدل «الفقر» هو  11٪يف شامل وجنوب لبنان ،يف حني
أنه  1٪فقط يف بريوت وجبل لبنان.
Republic of Lebanon, 2007, Social Action Plan Toward Strengthening Social
Safety Nets and Access to Basic Social Service, Janvier 2007, document
.préparatoire à la conférence de Paris III
CRI, Banque mondiale et MoSA, Post Conflict Social and Livehoods -21
.)Assesment in Lebanon (2007
 -22يقدر برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أن ثلث سكان اللبنانيني املقيمني تحت خط الفقر
Ministry of Social Affairs (MoSA), Central Administration of Statistics,
UNDP, Living Conditions of Households. The National Survey of Household
.)Living Conditions, )2006
Ibrahim Maroun, « La question des classes moyennes au Liban (ou -23
l’accentuation des disparités sociales dans les années “80” et “90” », UNDP
conférence on linking economic growth and social development, (Beyrouth,
UNDP, 2000). Walid Salim Safi, « La disparité socio-économique comme
.)facteur de désintégration ? », Confluence Méditerranée, n°47, automne (2003
http://www.cas.gov.lb/index.php/en/key-indicators-en -24
Roger Nasnas et alii, Le Liban de demain. Vers une vision économique et -25
.sociale, (Beyrouth : Editions Dar an-Nahar, 2007) p. 36
.Roger Nasnas et alii, op.cit, p.316 -26

Republic of Lebanon/World Bank Health Sector Mission, Aide mémoire, -27
janvier 26-30 (2009) p. 1
Nasnas, op. cit, p.297 -28
 -29املرجع نفسه.
Vincent Geisser et Filippo Marranconi, « “État” de santé au Liban : une -30
médecine à deux vitesses ? », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de
.se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org), 13 mars 2014
UNDP, Toward a Citizen’s State, Lebanon 2008-2009, The National -31
Human Developpement Report, (2009) p. 128
Roger Melki, “La protection sociale au Liban : entre réflexe d’assistance -32
et logique d’assurance”, UNDP conférence on linking economic growth and
.social development, (Beyrouth, UNDP, 2000) p.192
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ن
الطار ش
الت�يعي وخصائص أنظمة صناديق الضامن االجتامعي
الثا� :إ
القسم ي
الحماية االجتماعية
« )1الصندوق الوطني للضامن االجتامعي»

إن نظم التغطية الخاصة بالحامية االجتامعية التابعة
للدولة يف لبنان ال تعتمد عىل اإلقامة أو االنتامء املواطني
للدولة بل عىل عالقة املواطن بقوة العمل .فالصندوق
الوطني للضامن االجتامعي والتي هي املؤسسة االبرز
بتأمني الحامية االجتامعية يف لبنان ،موجهة بشكل مبارش
للموظفني والعامل ،وتؤمن الحامية الصحية وتعويضات
نهاية الخدمة.

أنشئ «الصندوق الوطني للضامن االجتامعي» (الصندوق)
مبوجب قانون صادر عام ( 196334استجاب ًة ملطلب نقايب
دام عرشين عاماً) .يتيح الصندوق التسجيل فقط ألصحاب
األجور يف القطاع الخاص ،35وموظفي الحكومة غري الدامئني
والعاملني لحسابهم وأولئك الذين يعملون يف الخارج
36
والعاطلني عن العمل والعامل يف القطاع غري النظامي.
النساء العامالت يف القطاع غري النظامي والعمل بدون
4
أجر

لقد وافق لبنان عىل أكرث من  ٥٠وثيقة تابعة ملنظمة
العمل الدولية ،من ضمنها  ٧من أصل  ٨وثائق أساسية،
بينام مل يوافق عىل الوثائق التالية ،١٢٨ ،١٢١ ،١١٨ ،١٠٢
33
 ١٥٧ ،١٣٠و( ١٦٨عامل وعامالت املنازل).

تعيش العامالت يف القطاع غري النظامي يف حالة
خاصة من الهشاشة يف ظل تزايد عدد اللوايت يعملن
يف هذا القطاع .كام ال يعرتف املجتمع اللبناين بأي
قيمة اقتصادية للمسؤوليات واألعامل الرعائية واملهام
اإلنتاجية واإلنجابية التي تبقى غري مأجورة 2يف سياق عام
تهيمن عليه القيم واملبادئ البطركية .3ويف الحالتني غالباً
4
ما تكون النساء دون أي نوع من الحامية االجتامعية.

ميكن توصيف نظام الضامن االجتامعي يف لبنان بأنه
مستوحى من النموذج البيسامريك ،وهو يتم ّيز بعدة
خصائص:
 -تع ّدد الصناديق والجهات الضامنة،

 فوارق كبرية بني موظفي القطاع العام وموظفييقع عبء التسجيل يف الصندوق عىل أرباب العمل
القطاع الخاص (عىل صعيد التغطية واملساهامت)،
ويبقى النظام اختيارياً للعاملني لحسابهم بينام هو إلزامي
رصح عنهم وبعض
 غياب التغطية لغري املوظفني امل َبالنسبة إىل املوظفني .تصل مجموع املساهامت اإللزامية
أصحاب املهن الح َرة،
إىل  ٪٢٣،٥من األجر ،ويدفع صاحب العمل  ٪٢١،٥منها،
 محدودية التغطية التي تقترص عىل الخدمات الصحية بينام تقع نسبة  ٪٢عىل عاتق املوظف .يتم متويل نظاماألساسية والتعويضات العائلية وتعويضات نهاية الضامن باعتباره صندوقاً ( )fundبعكس األنظمة األخرى
الخدمة،
التي تتبع مبدأ (.)Pay as you go
 غياب التغطية يف حال البطالة أو العجز التام عن يتمتع الصندوق باالستقالل املايل واإلداري عىل الرغمالعمل،
من أنه يقع تحت وصاية مجلس الوزراء ووزارة العمل.
تتكون إدارة الصندوق من :مجلس إدارة يض ّم ممثلني عن
 -محدودية التغطية زمنياً عند سن التقاعد،

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:1462915399275465::: -33
:P11210_INSTRUMENT_SORT:2

 -34مرسوم رقم .13955
سمي «الضامن اإلختياري» يف سنة  .1993ولكن مل ينفذ أبدا ً
إضايف
 -35تم إنشاء صندوق
ّ
بشكل فعيل.
 -36تجدر اإلشارة هنا إىل أنه خالل الحرب األهلية ،شملت تقدميات الصندوق فئات جديدة
من العامل (مثل سائقي األجرة أو بائعي الصحف) لكن هذا التوسيع كان نتيجة تحركات
مطلبية يف هذه القطاعات ومل تأت يف سياق سياسات عامة لتوسيع نطاق تغطية أنظمة
الضامن.
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الحكومة وأصحاب العمل واملوظفني؛ أمانة رس لديها سلطات تنفيذية؛ ولجنة فنية تقدم تقارير ومقرتحات لتطوير
37
الصندوق.

وأوالده «الرشعيني» الذين مل يبلغوا سن الـ ١٨والذين يتابعون دراستهم وأوالده «املعوقني ذوي عاهة» وبناته العازبات
ما دون  ٢٥سنة العاطالت من العمل.

ويشمل الصندوق أربعة فروع مختلفة:

يبدو واضحاً أن هذا القانون ال يأخذ باالعتبار املقاربة الحقوقية لإلعاقة الستعامله مصطلحات ال تتوافق مع املعايري
املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة للعام  )٢٠٠٦40حتى وإن مل يوقع عليها لبنان
.
بعد
6
مقاربة جندرية للحامية االجتامعية :بني التمييز اإليجايب والسلبي

 ضامن املرض واألمومة38؛ يغطي تكاليف العناية الطبية ويشمل الخدمات الوقائية كام العالجية (معاينات ،استشفاء،دواء ،الفحوصات املخربية والشعاعية ،أمومة إلخ) .كام يغطي نفقات الجنازة للمضمون وأفراد أرسته .اما التعويض
الصحي فيقدم للمضمون عندما ال يدفع له أجره يف حال غيابه املؤقت عن العمل ألسباب صحية .ويقدم تعويض
األمومة فقط يف الحاالت التي ال يغطي فيها رب العمل هذه اإلجازة.
تقدميات «برنامج تأمني حقوق املعوقني» Rights and Access Programme5
عىل إثر التوصيات الصادرة عن الحلقة الدراسية الوطنية حول قضايا اإلعاقة التي ض ّمت أكرث من  150مشاركاً
املؤسسات املعنية يف القطا َعني العام والخاص ،صدر القانون رقم
من منظامت غري حكومية وخرباء وممثلني عن ّ
نص هذا القانون عىل الحقوق العامة لألشخاص ذوي اإلعاقة وعىل إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون
 .243/1993وقد ّ
املعوقني.
أما برنامج تأمني حقوق املعوقني فقد أبرص النور مع تشكيل أ ّول هيئة وطنية لشؤون املعوقني يف العام .1994
محل القانون رقم  243/93تحويل التعاطي مع قضية اإلعاقة من «عمل
حل ّ
وكرس القانون رقم  220/2000الذي ّ
خريي» محض إىل عمل يرتكز عىل الحقوق والواجبات .ويرتكز هذا الربنامج عىل:
 اعتامد التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز والصحة الصادر عن منظمة الصحة العاملية إصدار بطاقة اإلعاقة الفردية :تهدف هذه البطاقة إىل تسهيل تقييم الحاجات الك ّمية والنوعية لدى األشخاص ذويكل الحقوق وامليزات
اإلعاقة يف لبنان وكفالة متتّعهم بحقوقهم .إىل ذلك ،تسمح هذه البطاقة لحاملها باالستفادة من ّ
تنص عليها القوانني واملراسيم املرعية اإلجراء يف لبنان.
التي ّ
مؤسسات التغطية العامة يف لبنان.
املتخصصة الهادفة إىل التنسيق مع ّ
 تغطية املُعينات التقنية وسائر الخدماتّ
كل ّ
ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن برنامج تأمني حقوق املعوقني هو مرشوع منوذجي يهدف إىل إحداث تناغم بني الخطط القامئة
الخاصة بالضامن االجتامعي ومبوظّفي الخدمة املدنية والخطط األخرى ،مبا يسلّط الضوء عىل اإلجراء ويؤ ّمن التوفري
والوصول للخدمات.
 ضامن طوارئ العمل واألمراض املهنية؛ الذي مل ينفذ لغاية اآلن. نظام التقدميات العائلية والتعليمية39؛يوفر هذا الفرع مساعدة إضافية عىل أساس االحتياجات تق ّدم إىل زوجة املضمون «الرشعية» التي ال تتقاىض أجرا ً

.International Labor Organization, Analysis of the Draft Law on the Pension Reform and Alternatives, Geneva (2003), p.16 -37
 -38حسب املرسوم  14035الصادر يف 16/3/1970وعدل باملرسوم 5101 ..بتاريخ 24/3/2001
 -39املرسوم 2957.بتاريخ20/10/1965
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صممت أنظمة الضامن االجتامعي ،يف الكثري من الدول ،بهدف تقليص الفجوات بني عمل النساء املأجور و(دورهن)
يف األمومة وتقديم الرعاية .اتخذت تدابري منوذجية يف هذا الصدد ،مثل إجازة األمومة والتقاعد املبكر ،لكن غالباً ما
يقابل هذا «التمييز اإليجايب» تدابري أخرى تؤثر عىل حقوق النساء بطرق مسترتة ،كام ان تطبيق هذه األنظمة ميكن
أن مييز أحياناً ضدهن.
ففي حال تعدد الزوجات يستحق تعويض املرض للزوجة األوىل  6فقط .كام يتوجه قانون الضامن االجتامعي ضمنياً
إىل املرأة كأم وليس كعاملة ،إذ إنه يتضمن حوافز كبرية تشجعها عىل الزواج واإلنجاب ،مثل استحقاق التقاعد املبكر
لها يف حال زواجها ،ويف هذه الحالة غالباً ما يضغط الزوج عىل زوجته ليك تقوم بسحب تعويضها ،األمر الذي يع ّزز
هشاشة وضع املرأة ويزيد من تبع ّيتها إىل زوجها .أما بالنسبة إىل أرباب العمل فغالباً ما يدفعون باملوظفات إىل
االستقالة بعد زواجهن لتجنب دفع تعويضات وإجازة األمومة.
وبذلك يشكل قانون الضامن االجتامعي عائقاً أمام تغيري العقليات ويحرص املرأة يف دورها التقليدي حيث ينظر إليها
باعتبارها «ربة منزل» فقط .ويساهم أيضاً يف تعزيز التبعية تجاه الرجل ،سواء كان الوالد أو األخ أو الزوج ،فتعترب يف
هذه الحال حقوق املرأة وكأنها مستم َدة من حقوق الرجل .ويف هذا السياق يصعب اعتبار املرأة «معيلة» bread
 winnerألرستها إذ ان نظام الضامن االجتامعي مص ّمم تبعاً لنموذج «الرجل املعيل» الذي يعترب أن الرجل هو «رب
العائلة» واملرأة مسؤولة عن العمل الرعايئ غري املأجور .كام ال يسمح القانون للرجال بالحصول عىل إجازة األب َوة عند
والدة طفلهم أو عندما يكون مريضاً .وتجدر اإلشارة إىل أن القانون يحرص املستفيدين بالزوجة «الرشعية» واألوالد
«الرشعيني» ،ما يشكّل تهميشاً لألطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج.
لذا يقتيض :
االعرتاف أن إجازة األمومة هي من ضمن قيمها اإلنسانية ووظيفة اجتامعية تعد من املوارد البرشية للمجتمع ،وعىل
هذا املجتمع املشاركة يف تحمل أعبائها.
_ التمييز بني إجازة الوضع بحد ذاتها واإلجازة الالزمة لرعاية األوالد ،فهناك التباس تقتيض إزالته من األذهان ومن
النصوص.
_توحيد إجازة األمومة وجعلها متوافقة مع األحكام الدولية
41
 نظام تعويض نهاية الخدمة؛http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid=655 -40
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41

تعويض نهاية الخدمة عىل الدفعة الواحدة.

 )3الحامية االجتامعية للقطاعات غري املدنية

يستفيد من فرع تعويض نهاية الخدمة العاملون يف نشاط
مهني يخضعهم لفرع تعويض نهاية الخدمة وهؤالء هم :

يجدر أيضاً التوضيح بأن نظام الضامن االجتامعي يوفر
خدمات محدودة جدا ً لكبار السن إذ أن التأمني الصحي
يتوقف عند التقاعد ،أي عندما يكون اإلنسان يف حاجة
أكرب إليه .فيمكن توصيف الضامن يف لبنان كشبكة أمان
مؤقتة تغطي املضمون خالل سنوات عمله فقط .يثري
هذا األمر إشكالية غياب شبكة أمان شاملة لكبار السن
الذين يشكلون فئة هشة من املجتمع .يف املقابل يتمتع
املتقاعدون من القطاع العام بتغطية شاملة كام أن نقابات
املهن الح َرة (املحامون واملهندسون) أسست أنظمة خاصة
متتد إىل ما بعد التقاعد.

تؤمن الخدمات التالية:

 األجراء اللبنانيون الدامئون واملؤقتون واملتمرنون الذينيعملون لدى رب عمل لبناين أو أجنبي واحد أو أكرث.
 األجراء اللبنانيون غري املرتبطني برب عمل معني،الذين يعملون يف قطاع البحر واملرافئ وقد ح ّدد تاريخ
بدء الخضوع لفرع نهاية الخدمة بالنسبة لهذه الفئة يف
.١٩٧٠/٢/١
 األجراء األجانب العاملون عىل األرايض اللبنانيةواملرتبطون برب عمل واحد أو أكرث رشط أن يكونوا
حائزين عىل إجازة عمل وأن تقر الدولة التي ينتمون إليها
للبناين مبدأ املساواة يف املعاملة مع رعاياها فيام يتعلق
بالضامن االجتامعي.

يقترص نظام الضامن االجتامعي يف لبنان عىل تقديم نوع
من «التأمني» لألفراد من دون التطرق إىل إعادة توزيع
املداخيل للفئات األكرث هشاشة .فهذا يؤدي إىل تغطية
محدودة ويرتك رشيحة كبرية من السكان حتى من دون
كام حددت املادة  ٥٠من قانون الضامن االجتامعي أي نوع من التأمني الصحي.
الرشوط الواجب توفرها يف األجري الخاضع لنظام تعويض  )2تعاونية موظفي الدولة
نهاية الخدمة ليك يستحق هذا التعويض .وتتعلق هذه
الرشوط إما بعدد سنوات خدمة املضمون (عرشين سنة تأسست تعاونية موظفي الدولة (التعاونية) عام ١٩٦٣
عىل األقل) أو مبقدرته عىل العمل (االصابة بعجز مبعدل مبوجب مرشوع قانون وضع موضع التنفيذ مبرسوم رقم
 ٪٥٠عىل األقل) أو بوضعه العائيل (كاملضمونة التي ترتك  .١٤٢٧٣تشمل التعاونية املوظفني العاملني يف جميع
عملها خالل  ١٢شهرا ً بعد زواجها) أو بعمره (بلوغ  ٦٠أو اإلدارات العامة مبا فيها القضاء والجامعة اللبنانية باستثناء
الجيش وعنارص قوى األمن الداخيل واألمن العام واألفراد
 ٦٤سنة) أو بوجوده (كالوفاة).
املدنيني امللحقني بهم ،لكن يستثني هذا النظام املوظفني
بالنسبة إىل املتقاعدين ،اعتمد النظام اللبناين طريقة املتعاقدين مع الدولة.
الرسملة الفردية التي تقوم عىل تجميع االشرتاكات املدفوعة
من األجري يف حساب شخيص يراكم الفائدة النظامية التي ويتمتع املنتسبون واملستفيدون من التعاونية بخدمات
يحددها الصندوق من دون أن يسمح ذلك بإعادة توزيع تشمل:
املوارد عرب األجيال أو لصالح الفئات األكرث تهميشاً .وعند  -تعويض ٪٩٠من تكاليف املعاينات الطبية واالستشفاء،
استحقاق األجري للتعويض يدفع له ما تجمع يف حسابه إما  -املنح املدرسية،
دفعة واحدة وإما يخصص له ريع ملدى الحياة يحتسب
وفقاً ملقدار االشرتاكات املرتاكمة فيه ولعمر األجري .غري  -التقدميات االجتامعية (الزواج ،الوفاة ،الوالدة)
أن الصندوق مل ينفذ حتى اآلن هذا النوع األخري واقترص  -تعويض نهاية الخدمة أو راتب تقاعدي.

 بدل املعاينات الطبية واالستشفاء املنح املدرسية، التقدميات االجتامعية (الزواج ،الوفاة ،الوالدة) تعويض نهاية الخدمة أو راتب تقاعدي.يقدر مليك 42بأن  ٪٥٨من السكان ليس لديهم قدرة عىل الوصول إىل التأمينات الصحية ،وبالنتيجة فإن الدولة هي
واحدة من بني فاعلني كرث يف املجتمع والذين يشكلون الجسم األوسع للرعاية االجتامعية يف لبنان .فمن يسيطر يف واقع
األمر عىل الرعاية االجتامعية يف لبنان هي املنظامت غري الحكومية وخاصة املنظامت الخريية واملحلية .وهذا القطاع
يتمتع بسلطة واسعة وحرة يف صياغة الربامج ،يف سياق من ضعف التنسيق ما بني هذه املنظامت ،باإلضافة إىل ذلك
فإن جزءا ً واسعاً من الخدمات االجتامعية التي تقدمها وزارة الشؤون االجتامعية يتم توزيعها عىل السكان من خالل
هذه املنظامت املحلية.
عامالت املنازل املهاجرات

7

يستثنى «الخدم يف بيوت األفراد» من أحكام قانون العمل اللبناين مبوجب املادة السابعة منه ،وبالتايل ان العامالت يف هذا القطاع،
وهن مبعظمهن من النساء املهاجرات ،يقعن خارج األطر الحامئية للعامل والعامالت املنصوص عليها يف هذا القانون كام يف قانون
الضامن االجتامعي .وبسبب هذا االستثناء تنتفي الحقوق األساسية لعاملة منزل مهاجرة يف العمل ،مثل الحد األدىن لألجور والحق
يف تغيري نوع وصاحب عملها ،وساعات عمل وراحة محددة ،والعطل األسبوعية والسنوية واملرضية والحق بالضامن االجتامعي
وبالتقاعد .يأيت استثناء عامالت املنازل من أحكام قانون العمل مبنياً عىل فلسفة وآليات النظام األبوي الذي ال يعرتف بالقيمة
االقتصادية للعمل املنزيل .وهذا األمر مبني عىل افرتاض أن العمل املنزيل ورعاية األطفال واملسنني هي أعامل تدخل ضمن الدور
«الطبيعي» للنساء ،فتبني الكثري من الدراسات عجز النساء عن االلتحاق بسوق العمل بسبب هذه األعامل امللقاة عىل عاتقهن
وحدهن .وبالتايل فإنهن عندما يقمن بوظيفة خارج املنزل فهن إما يضطررن إىل العمل املضاعف إلمتام العمل املنزيل وإما يقمن
بتوظيف عاملة منزلية للقيام به .وبالتايل نستنتج أن هناك حاجة اقتصادية كبرية لعامالت املنازل املهاجرات ويف الوقت نفسه
يؤسس الوضع القائم عىل حرمانهن من أبسط حقوقهن يف العمل.
إن ما بات يعرف بنظام الكفالة هو اإلطار القانوين األوحد الذي يرعى إقامة وعمل عامالت املنازل املهاجرات يف لبنان ،حيث يفرض
حرصي يتمتّع بسلطة كبرية عىل وضعها القانوين يف البالد وعىل حرية تحركها وانتقالها إىل
عىل كل عاملة أن يكون لها صاحب عمل
ّ
عمل جديد .باإلضافة إىل ذلك فإن النظام القائم يتيح ألصحاب العمل مامرسة سيطرة استثنائية عىل النساء املهاجرات اللوايت يعملن
يف منازلهم ،األمر الذي يح ّرمه قانون العمل بالنسبة إىل أي عامل آخر ،كاحتجاز حرية العاملة يف مكان عملها/منزل األرسة ،ومنعها
من التواصل مع العامل الخارجي حتى يف يوم عطلتها ان توفّر ،ومصادرة جواز سفرها وأوراق إقامتها عىل الرغم من مخالفة هذا
األمر بشكل فاضح ألحكام قانون العقوبات اللبناين ،وحجز راتبها وعدم دفعه بانتظام .وقد يستخدم أيضاً أصحاب العمل تكتيكات
إلجبار العاملة عىل العمل مثل التهديد والعنف اللفظي والجسدي والجنيس أو حتى اتهامهن جزافاً بجناية الرسقة .باإلضافة إىل
السلوكيات العنرصية والكراهية الطبقية املتبعة ضدهن نتيجة كونهن نساء فقريات مهاجرات من دول تعتمد ،مثل لبنان ،عىل ريع
تحويالت مواطنيها املغرتبني.
.op.cit ,2000 -42
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القسم الثالث :أثار أ
الزمات والحروب عىل واقع
التغطية االجتماعية
غالباً ما يشجب املراقبون حال أنظمة الضامن االجتامعي
وينسبون أداءه املتواضع إىل مامرسات عديدة مثل الفساد،
املحسوبية والزبائنية وقلة الكفاءة ،الخ .43أما عىل مستوى
السياسات العامة فيبقى مستوى تدخل الدولة متواضعاً
مع إرث حقبة ما قبل الحرب األهلية وتأثري ديناميات
الحرب.
اإلرث «الشهايب»
يعترب الرئيس فؤاد شهاب ( )1958-1964مؤسس أنظمة
الحامية االجتامعية يف لبنان ،فبورش يف عهده إطالق
املؤسسات العامة (مثل وزارة التخطيط أو مكتب التنمية
االجتامعية) بهدف «تطوير» املجتمع اللبناين .كان شهاب
متأثرا ً باألفكار التنموية والحداثية لألب لوبري .44لكن مل
يصمد مرشوعه الطموح وانهار مع بداية الحرب األهلية.
كام تكاثرت يف العهد الشهايب أعداد الجمعيات «التنموية»
بدعم من وزارة العمل والشؤون االجتامعية التي تأسست
يف  ،١٩٥٢ولعبت دورأ تنموياً واجتامعياً إىل جانب الدولة.
تأثري الحروب
ع ّزز النزاع األهيل ( )1990 - 1975سيطرة االحزاب
وامليليشيات عىل مناطق نفوذ محلية والتي وضعت
أنظمة مختلفة للخدمات االجتامعية .45فأسست بعض
امليليشيات واألحزاب اقتصادا ً حربياً عرب إنشاء نظام
رضيبي مواز .يف هذا السياق ،أسست القوات اللبنانية
ما سمي آنذاك «مؤسسات التضامن االجتامعية» ،أما
الحزب التقدمي االشرتايك فأسس نظاماً مشابهاً ضمن
«اإلدارة املدنية للجبل» 46ويف الضاحية الجنوبية والجنوب

Kamal Hamdan, « Le Social dans la reconstruction au Liban : éléments de -43
.réflexion », Maghreb Machrek, n° 169, (2000), pp. 55-69
 -44لوبري ،مصدر سابق.
 -45للمزيد من املعلوماتJudith Harik, « The public and social services of the :
lebanese militias », Papers on Lebanon, Oxford, Centre for Lebanese Studies,
.)n°14 (1994
Isabelle Rivoal, “Baakline, de l’administration civile de la Montagne à la -46

قدمت حركة أمل وبعدها حزب الله عددا ً من الخدمات
االجتامعية .47أنشئت هذه املبادرات الحزبية إىل جانب
شبكة من املنظامت الخريية التابعة لبعض الشخصيات
السياسية والدينية ،مثل «امل َربات» التي أسسها السيد
محمد حسني فضل الله ،املقاصد الخريية اإلسالمية (رغم
أنها تأسست منذ ما يزيد عىل قرن ما قبل الحرب) ،48
مؤسسة رينيه معوض ،مؤسسة الحريري ،49باإلضافة إىل
املؤسسات الدينية ،مثل الرابطة املارونية .وغالباً ما يتنافس
دور هذه املؤسسات مع دور الدولة ،إذ أن العديد منها
أسس عالقات تعاون مع بعض الوزارات (مثل مؤسسة
«آرك آن سيال» وعملها عىل قضية اإلعاقة) .فلن يكون من
املبالغة القول إن الحرب األهلية ساهمت إىل حد كبري يف
مأسسة عمل الجمعيات عىل الصعيد االجتامعي ولقد تم
50
تثبيت هذا الدور يف سياق الحروب اإلرسائيلية املتكررة.
تجزئة ورشذمة الحقوق االجتامعية
تظهر الحقوق االجتامعية للبنانيني مجزأة ومستندة إىل
عالقات هشة وزبونية مع السلطات العامة ،األمر الذي
يخلق تفاوتات اجتامعية بني املواطنني ويعيق بناء ثقتهم
باملؤسسات العامة ومفهوم «الدولة» .ال تغيب الدولة
كلياً عن املجاالت االجتامعية ،فيلحظ تدخلها يف املجاالت
renaissance municipale.Réflexion sur le pouvoir local au Liban », in Agnès
Favier, Pouvoirs locaux et municipalités au Liban, (Beyrouth : Les cahiers du
.CERMOC, 2001) nº24, p.319-338
 -47لقراءة املزيد عن املؤسسات االجتامعية لحزب اللهMyriam Catusse, Joseph :
Alagha, « Les services sociaux du Hezbollah. Effort de guerre, ethos religieux
et ressources politiques », in Mervin S. (dir.), Hezbollah. Etat des lieux, (Paris,
.Actes Sud, 2008), pp. 123-146
Michael Johnson, Class and Client in Beirut: The Sunni Muslim -48
.)Community and the Lebanese State 1840-1985,( Londres, Ithaca Press, 1986
 -49لقراءة املزيد Rana Jawad, “A Profile of Social Welfare in Lebanon: Assessing :
;the Implications for Social Development Policy”, Global Social Policy, (2002
.)2; 319
 -50عن حركات التضامن إثر اإلعتداءات التي حصلت يف التسعيناتKaram Karam, :
Le Mouvement civil au Liban. Revendications, protestations et mobilisations
.)associatives dans l’après-guerre, (Paris, Karthala, 2006
عن الحركات خالل ما سمي بـ”حرب متوز”Candice Raymond, 2007 « Samidoun, 33 :
jours de mobilisation civile à Beyrouth » in Elisabeth Picard, Franck Mermier
(dir), Liban : Une guerre de 33 jours, (Paris : éd. La Découverte, 2007) , pp.
58-65 ; Marie-Noëlle AbiYaghi, L’altermondialisme au Liban : un militantisme
de passage. Logiques d’engagement et reconfiguration de l’espace militant
(de gauche) au Liban, Université de Paris1-La Sorbonne, doctorat de science
.)politique, (2013
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االجتامعية من خالل وزارات التعليم والعمل والصحة
والشؤون االجتامعية وحتى من خالل وزارة الدفاع
التي متلك أكرث من ثالثني مركزا ً صحياً .لكن ذلك يؤدي
إىل تشابك يف قطاعات التدخل وإىل رشذمة املؤسسات
االجتامعية (أكرث من  12صندوقاً وتعاونية حسب دراسة
مرييام كاتوس) ،فال تتساوى الخدمات املقدمة للمضمونني
والفئات التي تصنفهم .مل ت ُ َنب أنظمة الحامية عىل مبدأ
التضامن بل هي تؤسس إىل تقسيم املواطنني إىل فئات
مختلفة وتساهم يف تقويض التعبري الجامعي الذي ميكن
أن ينتج حراكاً مطلبياً مثالً.

الصحية حسب املناطق الجغرافية ما يحول دون إمكانية
حصول الجميع بشكل متساو عىل الرعاية الصحية ،إضافة
إىل إهامل إدماج سياسات الصحة اإلنجابية والجنسية يف
أي تخطيط يتعلق بالحق يف الصحة.
ترتكز املبادرات العامة أيضاً عىل مؤسسات خاصة ad
 hocخالل الحرب األهلية يتم متويلها من الرضائب ،ولكن
تتمتع باالستقالل املايل واإلداري واسع النطاق ،ومن دون
أن تخضع أنشطتها للرقابة من قبل الربملان أو املؤسسات
السياسية األخرى .ويف املامرسة ،ارتبطت هذه املؤسسات
بشكل وثيق مع بعض األفراد أو الجامعات السياسية،
ومنها :مجلس الجنوب الذي أنشئ يف عام  ،1970أو
صندوق املهجرين ( )1991ومجلس اإلمناء واإلعامر
( .)1977كرثت االنتقادات حول الصندوقني األولني خاصة
فيام يخص استخدامهام ملآرب سياسية بحتة ،ما دعا بعض
املحللني لوصفهام بـ»شبكات أمان سياسية» عوضاً عن أن
تكون «شبكات أمان اجتامعية» .52أما بالنسبة للصندوق
األخري فوصف املحللون عمله وطريقة التوظيف فيه
53
بالـ»محاصصة» السياسية.

ويف هذا السياق نالحظ تضارب بني الهيئات الحكومية
املرشفة عىل الجهات الضامنة ،فوزارة العمل مثالً هي
املؤسسة الوصية عىل الصندوق الذي يديره مجلس مؤلّف
من عرشين ممثالً عن النقابات وستة أعضاء يعينهم
مجلس الوزراء .ويف حقل آخر ،إن وزارة الداخلية هي التي
ترشف عىل صندوق قوات األمن ،كام أن رئاسة مجلس
الوزراء هي التي تدير تعاونية املوظفني .ويف ظل غياب
آلية التنسيق بني مختلف «مقدمي الخدمات» ،يجد
املستفيدون أنفسهم يف وضع تتفاوت فيه رشوط التغطية أشارت معظم الدراسات إىل أن هذه األنظمة تساهم يف
الصحية عىل صعيد تلقي العالج والدواء أو بالنسبة تعزيز هشاشة األفراد من خالل توضيف عالقات الزبائنية
للمعامالت اإلدارية واملالية.
54
والتبعية.
يتأجج النقاش العام ،منذ بضع سنوات ،حول دور وزارة
الصحة ،فغالباً ما تتهم خدماتها بعدم الكفاءة أو بالفساد.
طوابري طويلة من املرىض خارج مكاتبها ومكاتب صندوق
الضامن االجتامعي ،وتأخر معامالت تسديد بدل التكاليف
الطبية واإلستشفائية ،كلها تشري إىل عدم فعاليَة النظام
الحايل.
أما يف ما يخص التغطية التي تقدمها وزارة الصحة والتي
ال تعرتف بها الصناديق الضامنة ،فإن تكلفتها «غري
مضبوطة» 51وتسدد إىل كل حالة عىل حدة ،كام أنها مت ّول
مبارشة من املوازنة العامة .باإلضافة إىل مامرسة شائعة أال
وهي املبالغة يف فوترة نفقات املستشفيات يف سياق غياب
تام للمحاسبة .وال نغفل عن التفاوت يف توفري الخدمات

.Myriam Catusse, op.cit -51

Adib Ne’meh, “Slipping through the cracks: Social Safety nets in Lebanon”, -52
.)The Lebanon Report, n°2, summer (1996
Reinoud Leenders, 2004, “Nobody Having Too Much to Answer For: -53
Laissez-Faire, Networks and Postwar Reconstruction in Lebanon”, in Steven
Heydemann (ed), Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of
.Economic Reform Revisited, (Palgrave/Macmillan, 2004), p. 182
Thierry Kochuyt, « La misère au Liban : une population appauvrie, peu -54
d’Etat et plusieurs solidarités souterraines », Revue Tiers Monde, (nº179,
.2004), p. 515-535
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إىل جانب هذه املؤسسات ال تزال العائلة املمت َدة تشكل واألسس التي يستند عليها العقد االجتامعي يف لبنان:
شبكة األمان األساسية ،لكن ظاهريت «التمدن» و»النزعة 1 1-التصديق عىل الصكوك الدولية التي تعنى بالحامية
الفردية» تساهامن يف إضعاف مبادرات التضامن
االجتامعية والحقوق اإلقتصدية وال سيام الحقوق
«التقليدية».
النقابية.

اعتبار برامج الحامية االقتصادية عنرصا ً يف اسرتاتيجية
تنموية واسعة تستهدف تحقيق العدالة االجتامعية
وإحقاق حقوق اإلنسان .مع التأكيد عىل أن الحامية
االجتامعية ليست نظاماً ريعياً ،بل هو واجب والتزام
عىل الدولة تجاة مواطنيها لتوفري حاميتهم وكرامتهم
يف مختلف مراحل حياتهم .ورضورة توحيد برامج وبشكل خاص:
الحامية االجتامعية وضامن املساواة يف الخدمات
 -1ترشيد إدارة وتنظيم أنظمة الضامن االجتامعي.
والتغطية للكتل السكانية كلها.
 5 5الحاجة إىل إعادة النظر يف دور الدولة فيام يختص  -توحيد أنظمة التغطية (الجهات الضامنة) والصناديق،بالعالقة مع الرشكاء اآلخرين من أجل قيادة وضامن املساواة يف الخدمات والتغطية لجميع السكان.
حوار اجتامعي بني مختلف املكونات االقتصادية  -إعادة تنظيم وتحديث الهيكلية اإلدارية لوزارة الصحة.
واالجتامعية ،مبا يف ذلك ممثلون عن قطاع األعامل،
ومنظامت املجتمع املدين ،والنقابات العاملية - ،اخضاع إدارة الصناديق ملعايري ملزمة وآلليات شفافة
والحركات النسائية والشبابية والثقافية وتلك الخاصة ومراقبة مستمرة.
باألشخاص املع ّوقني ما يساهم يف تحديد دور كل من  -مكافحة الهدر وترشيد اإلنفاق.
األطراف يف العملية التنموية ويف الحامية االجتامعية.
 مكافحة التهرب من الترصيح عن املوظفني.6 6رضورة زيادة نسبة اإلنفاق االجتامعي من إجاميل تسهيل املعامالت وطرائق التعويض من خالل إنشاءاإلنفاق الحكومي ،عىل ان يتم ربط خطط اإلصالح
بطاقة صحية.
باعتامد وتنفيذ سياسة اجتامعية شاملة ومتكاملة.
ضامن التمويل الكايف لسياسات الحامية االجتامعية  -2التمويل
ينبغي أن يقوم عىل خيارات اقتصادية مستدامة - ،اصالح نظام التمويل لجعله تضامنياً عىل املستوى
وعىل سياسات رضيبية فعالة (وعىل الحوكمة املعززة الوطني.
إضافة إىل إعادة هيكلة نظام الدعم.
 -3الترشيع
7 7تبني سياسات اجتامعية تضمن إلغاء التمييز تجاهاملرأة ودمجها يف املجتمع وإلغاء الفجوات بني الرجل  -تطوير سياسة الحامية االجتامعية الشاملة باالستناد إىل
مبدأ الوقاية (والتوقع  )prévisionيك ال تقترص عىل املبدأ
واملرأة.
العالجي.
8 8تبني سياسات اجتامعية تتضمن دمج الالجئني إنشاء نظام لضامن الشيخوخة بشكل ملح.الفلسطنيني.
9 9-تبني سياسات تعنى بالجهوزية ( - crisisإنشاء نظام محدود زمنيأ للتعويض عن البطالة.
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الربنامج الوطني لدعم األرس األكرث فقرا ً

8

أطلق الربنامج استجابة لسلسلة األولويات امللحوظة يف خطة العمل االجتامعية التي قدمتها الحكومة اللبنانية إىل
مؤمتر «باريس  .»3وتهدف الخطة التنفيذية للربنامج إىل بناء قاعدة بيانات وطنية لألرس األكرث فقرا ً ضمن نظام
معلومايت متخصص ،وعىل أسس ومعايري «علمية» ،بهدف توفري املساعدة لهذه األرس عرب «إعادة صياغة النظام
الوطني للحامية االجتامعية» حسب املوقع اإللكرتوين التابع لهذه املبادرة .تتشارك الحكومة اللبنانية والبنك الدويل
يف متويل الربنامج ،وقد جهزت وزارة الشؤون االجتامعية لذلك  96مركزا ً من مراكز الخدمات اإلمنائية موزعة عىل
جميع املناطق الستقبال طلبات املواطنني .تتضمن سلة املساعدات املقدمة لألرس الخدمات اآلتية :االستشفاء املجاين،
والرعاية الصحية األولية وتأمني األدوية الالزمة ،وإعفاء أبناء هذه العائالت من رسوم التسجيل يف املدارس الرسمية
بكافة املراحل ،والتعليم املهني ،وتأمني الكتب املدرسية ،إضافة إىل اإلعفاء من رسوم االشرتاك يف الكهرباء.
وقد كان للكثريين مالحظات وموقف من هذه املبادرة نظرا ً لكون الفقر آفة اجتامعية ال ميكن للدولة التخفيف منها
عرب دعم مؤقت لبعض األرس ،فواجب الدولة يقتيض رسم السياسات بهدف تقليص الفجوات وإعادة توزيع الدخل.

نقائص أنظمة الحامية االجتامعية

العمل يف القطاع
تستثني أنظمة الضامن االجتامعي فئات َ
غري النظامي وأولئك املهاجرين والالجئني والعاملني يف
املؤسسات الصغرية والعاملني لحسابهم الخاص والعامل
املستقلني.
يجدر الذكر هنا ان هناك هوة بني التغطية املقر ّرة يف
رصح عن املوظفني
القانون وتلك الفعلية إذ أنه غالباً ما ال ي ّ
يف سياق عدم تفعيل أنظمة الرقابة التي تغض النظر عن
وضعهم.

2 2بلورة رؤية شاملة للحامية االجتامعية تستند إىلفكرة العدالة االجتامعية يف ظل منوذج تنموي يركز
عىل تنمية متوازنة تقوم عىل تطوير مؤسسات
تضمينية وفعالة ومساءلة ،وتأخذ باالعتبار السياسات
االقتصادبة التي تساهم يف العدالة من حيث توفري
فرص العمل التي تقوم عىل تعزيز القدرات االنتاجية
وتصويب االختالالت مبيزان املدفوعات ،والسياسة
الرضيبية التي تضمن استمرارية الربامج وسياسية
االجور التي تعزز القدرات االستهالكية.

3 3كون الحق بالحامية االجتامعية هو جزء من سياساتإعادة التوزيع ،وبالتايل فان متويل الربامج والخدمات
القسم الرابع :توصيات
متول من املوارد املخصصة والثابتة والتي تقوم عىل
مبدأ التوزيع العادل للرثوات.
تقوم الحامية االجتامعية يف لبنان عىل اعتبارها خدمة
ورعاية خريية وليس عىل مبدأ حقوقي.
4 4التغيري الهيكيل يف املقاربة والتحول من مفهوم شبكاتالحامية االجتامعية واملقاربات االستهدافية Targeting
ويف هذا السياق هنالك رضورة إلعادة تعريف املفاهيم
 Programsوالتحويالت النقدية  Cash transfersإىل

الطارئة كالتدخالت اإلنسانية (humanitarian
 \)interventionsونظم الحامية االجتامعية خاصة
فيام يعنى بالالجئني والنازحني ،وخاصة عىل اثر
الحروب املتكررة التي يشهدها لبنان ،وحالياً مبا يعنى
بالالجئني السوريني.

 )preparednessواستيعاب األزمات من أجل تأمني  -تنزيه القوانني من أي متييز عىل أساس الجندر ،اإلعاقة...
األمان االجتامعي وحاجات األعداد املتزايدة من الخ.
الناس املتأثرين بهذه األزمات .ومن املهم هنا الربط
 زيادة نطاق التغطية لتضم الفئات األكرث عرضة ،واألجراءبني االستجابة الفعالة ( )effective responseلألزمات

يف القطاع غري النظامي بهدف إضفاء الطابع الرسمي عىل ماري نويل أيب ياغي (تح) ،الحامية االجتامعية واألشخاص
اقتصاداتها ،والعامل األجانب وبشكل عام املهاجرين ذوو اإلعاقة يف منطقة الرشق األوسط :املسائل والتحديات
الناشطني اقتصادياً ،بغض النظر عن وظيفتهم االقتصادية واملناقشات ،مبادرة رصد قضايا اإلعاقة ملنطقة الرشق
(موظف ،رجال األعامل الخ) :األجراء غري اللبنانيني األوسط ،العدد األ ّول ،عامن (.)1999االجتامعية
املنتسبني إىل الضامن االجتامعي ،والذين يسهمون يف
متويل فرع ضامن املرض واألمومة من دون االستفادة 6- Hyam Mallat, “La politique de protection
منه .ويشار إىل أن جميع العامل الفلسطينيني وأصحاب sociale au Liban. Evolution, situation et
perspectives”,
عملهم ملزمون بدفع  23.5يف املئة من األجر الشهري إىل www.issa.int/pdf/initiative/
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بفروعه الثالثة :فرع reports/1Liban.pdf (2004).
ضامن املرض واألمومة وفرع التقدميات العائلية والتعليمية 7-اعد هذا املربع من قبل منظمة كفى عنف وإستغالل.
وفرع تعويض نهاية الخدمة .لكن العامل الفلسطينيني
8- http://www.nptp-mosa.com/#
ال يستفيدون إال من تعويض نهاية الخدمة ،وهو مبلغ
مقطوع يتقاضونه عند التقاعد .وهذا القانون يكرس هذا
االنتهاك لحقوق الفلسطينيني.

عزت
اعداد :نم� ّ
ناشطة اجتماعية وباحثة

املراجع:
1-http://www.lpdc.gov.lb/Rights/Areas-ofWork/Right-To-Work.aspx?lang=ar-lb
 2ال يقترص العمل بدون أجر عىل املرأة يف العمل املنزيل3للمزيد من املعلومات: “Gender Equality andWorkers’ Rights in the Informal Economies
”of Arab Statesالنساء ميثلن  ٪34من مجموع
القوى العاملة الدامئة يف الزراعة األرسية يف العمل غري
املأجورDestremau, Blandine with Abi Yaghi,
Marie-Noëlle (2007, DRAFT) ILO, Regional
Background Paper [Arab region] (Geneva:
International Labour Office).
4- Delphine Torres Tailfer, The Legal Framework
and Challenges to Women’s Economic
Empowerment, (Beirut: CRTD-A, 2010).
هذا املربع يستند إىل مقابلة مع السيدة هبام
5
فاخوري ،مسؤولة عن وحدة البحوث والتنمية ،برنامج
تأمني حقوق املعوقني ،وزارة الشؤون اإلجتامعية ،لبنان .يف:
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مرص

المشاركون ف ي� ورشة العمل
ممثل أ
ت
الحزاب :حزب المؤتمر
االش� ياك ،حزب
الشع� النارصي ،حزب العيش والحرية ،حزب التحالف الشعبة
ي
بي
الشع�
التيار
الدستور،
بي
أ
�ض
ن
العامل� بال ائب عىل المبيعات ،نقابة
النقابات :النقابة العامة لصحاب المعاشات /نقابة معاشات الزيتونه ،نقابه
ي
العامل� بال�ض ائب عىل المبيعات ي ز
ين
معاشات ي ز
التحاد المرصى للنقابات المستقلة
الج�ة بالقاهرة ،نقابه
بالج�ة ،إ

تراجع دور الدولة يف الكثري من الخدمات العامة كالصحة والتعليم ،وأصبح حصول
املواطنيني عىل هذه الخدمات بجودة عالية مرهوناً بقدرة هؤالء املواطنني الرشائية
لهذه الخدمات .انسحاب الدولة هذا ،كان نتاجاً لالستجابة لتعليامت البنك
والصندوق الدوليني ،والتى نفذتها الدولة طيلة الثالثني عاماً املاضية.
مقدمة عامة

الدولة تتخىل عن مسؤولياتها:
تراجع دور الدولة يف الكثري من الخدمات العامة كالصحة
والتعليم ،وأصبح حصول املواطنيني عىل هذه الخدمات
بجودة عالية مرهوناً بقدرة هؤالء املواطنني الرشائية لهذه
الخدمات .انسحاب الدولة هذا ،كان نتاجاً لالستجابة
لتعليامت البنك والصندوق الدوليني ،والتي نفذتها الدولة
طيلة الثالثني عاماً املاضية.

تبنى النظام املرصي عىل مدى العقود الثالثة املاضية
السياسات النيو ليربالية ،واستجاب لضغوط البنك
والصندوق الدوليني ،وتم اإلرساع بوترية سياسات
الخصخصة يف النصف األول من تسعينيات هذا القرن،
وتم بيع عدد مهم من الرشكات واملصانع التابعة للقطاع
العام ،وخرج عرشات األلوف من العامل بنظام املعاش
املبكر ،وأجرب العاملة الجديدة عىل العقود املؤقتة مع وازداد الوضع تدهورا ً خالل السنوات األربع املاضية،
حرمانهم من الكثري من الحقوق األساسية كاألجر العادل بسبب عدم االستقرار السيايس واالنفالت األمني وسوء
والحامية االجتامعية.
إدارة القامئني عىل شؤون املرحلة االنتقالية بعد ثورة 25
كام تدهورت أوضاع الفالحني نتيجة أتباع سياسات يناير ،السيام يف ما يتعلق مبلف السياحة ،وتصاعد معدالت
زراعية منحازة لكبار املالك ،فتم تحرير اإليجارات ،وانتزاع البطالة ،واستمرار خروج رؤوس األموال األجنبية ،وعدم
أرايض اإلصالح الزراعي من الفالحني لحساب اإلقطاعيني قيام الحكومات املتعاقبة بطرح أي سياسيات اقتصادية
القدماء،1وتقلص دور الجمعيات التعاونية يف توفري بديلة ،بل كان هناك ارصار عىل استمرار السياسيات نفسها
مستلزمات اإلنتاج وتسويق املحاصيل الزراعية ،وقروض التي كان يتبعها نظام مبارك.3
بنك االئتامن وتعرث الفالحني عن الوفاء يف سداد ديونهم تراجع دور الدولة منذ التسعينيات يف عمليات توظيف
التي وصلت إىل  4مليارات جنيه ،ما أدى 2إىل الحجز عىل املواطنني (يف القطاع العام والهيئات الحكومية) ،كام مل
أرايض الفالحني وحبس آخرين عند تعرثهم .
تقدم الدولة أي برامج وسياسات واضحة للتشغيل وخلق
ويف ضوء هذه املتغريات الجذرية يف السياسات العامة ،فرص عمل .ففي الربع الثاين من  2014بلغت نسبة
تراجعت الخدمات االجتامعية ،ما أثر يف التوازنات العامة البطالة للرجال ( )9,9يف املئة و النساء ( )24,8يف املئة ،4
فضال عن استمرار االحتجاجات العاملية (للرجال والنساء)
للمجتمع املرصي.
يف محافظات وقطاعات عمل متنوعة (حكومة – قطاع
أعامل عام وخاص) ألسباب متعدده منها الدعوة إىل
إصالح األجور ومحاربة الفساد املايل واإلداري و الفصل.5
 -1مبوجب القانون ( )50لسنة  1969و قانون  61الخاص بالحراسة.

 -2د /سلوى العنرتي ،مدير عام قطاع البحوث االقتصادية والتخطيط االسرتاتيجي
بالبنك األهيل املرصي سابقاً ،أداء االقتصاد املرصي بعد ثورة يناير  2011املهام
العاجلة واالسرتاتيجية البديلة ،كراسات الدستور( ،)2مؤسسة املرأة الجديدة.

 -3د /سلوى العنرتي ،مصدر سبق ذكره.
 -4املوقع الرسمى للجهاز املركزى للتعبئة واإلحصاء http://www.capmas.gov.eg/
Pepo
 -5املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية /gro.rsece//:ptth
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 9.٢٠١٣/٢٠١٢ما يقرب من نصف سكان املناطق الريفية
النساء يدفعن الثمن
باإلضافة إىل ما سبق ،تعاين النساء يف العمل من أشكال ( ٤٩.٤يف املئة) يف صعيد مرص كانوا يعيشون يف الفقر يف
أخرى من االنتهاكات ،فتخالف أماكن العمل الحكومية  10.٢٠١٣/٢٠١٢كام عاىن  ٥١.٣يف املئة من شباب مرص من
والخاصة القانون ،وال تلتزم بتوفري دور الحضانة ،كام الفقر يف عام .11،٢٠١٢
التحصل النساء يف أغلب مؤسسات القطاع الخاص عىل بعد قيام حكومة ابراهيم محلب باتخاذ عدد من
إجازات الوضع ورعاية الطفل ،فتضطر األم العاملة إىل اإلجراءات وإصدار بعض القوانني الهادفة إىل سد عجز
البحث عن دور حضانة ،ما يفرض عليها أعباء مالية املوازنة لعام  ،2014/2015ترتب عليها مزيد من األعباء
جديدة ،وعبئاً نفسياً و بدنياً ،6فضال عن أن الدولة ال تقدم عىل املستهلكني بشكل عام من الطبقة الوسطى والفقراء،
الرضع ،من دون توفري أي حامية اجتامعية لهم .فلجأت الدولة إىل
أي دعم أو توفر مؤسسات بديلة لرعاية األطفال ّ
والنسبة التي تقدمها الدولة أيضاً لدعم ألبان األطفال إجراءات رسيعة من أجل سد عجز املوازنة عمقت النزعة
واألدوية تبلغ ( 0,1يف املئة) من نسبة الدعم السلعي ،التقشفية عىل حساب العدالة االجتامعية ،بدالً من أن
وبلغت هذه النسبة ( )300مليون جنيه من موازنة الدولة تتجه إىل اإلصالح وإعادة النظر يف السياسات االقتصادية
العامة يف 20157 /2014
واالجتامعية ،التي تم إتباعها عىل مدى عقود وأدت إىل
ونظرا ً لتدهور الظروف االقتصادية وسوق العمل ،يتجه الفشل والفساد املايل واإلداري ،وخلل هيكيل يف املؤسسات
الكثري من النساء والرجال نحو القطاع غري الرسمي ،يف االقتصادية واملالية.

ظروف محفوفة باملخاطر ،ومن دون توافر أي حقوق ،يف ضوء ما تقدم ميكن القول إن السياسة االجتامعية
أورشوط للعمل الالئق ،او أي حامية اجتامعية .ومثة يف مرص تعاين اختالالت عديدة تستوجب التوقف عند
صعوبة بالغة يف تقدير حجم العاملة (نساء ورجال) ،الجوانب اآلتية:
فنسبة الرجال ( )47,3يف املئة والنساء (  )46,7يف املئة .اختالل النظام الرضيبي:
وتعاين النساء من انتهاكات مضاعفة بسبب الواقع الثقاىف
واالجتامعي .فثمة تداخل بني العمل غري الرسمى والعمل يفتقر النظام الرضيبي يف مرص إىل العدالة والشفافية،
العائيل ،وتصل نسبة النساء الالىئ يساهمن يف أعامل حيث تعتمد الحكومة يف ماليتها عىل الرضائب التى يتم
تحصيلها من العاملني بأجر من الفقراء والطبقة الوسطي،
وأنشطة انتاجية وأرسية وعائلية إىل ( )60يف املئة.8
ومن الهيئات والرشكات العامة وبالذات هيئتي البرتول
ترتبت عىل ما سبق ،زيادة أعباء األرسة املرصية ،وأصبح وقناة السويس ،فضالً عن أن الحصيلة الفعلية أقل كثريا ً
الدخل ال يكفي لتوفري االحتياجات األساسية ،وتدهورت مام ميكن تحصيله من رضائب ،ما يتطلب مكافحة التهرب
األوضاع املعيشية لكثري من األرس ،وارتفعت معدالت الفقر الرضيبي وتغليظ عقوبته ،وفرض نظام أكرث كفاءة وعدالة
من  ١٩.٦يف املئة يف  ٢٠٠٥/٢٠٠٤إىل  ٢٦.٣يف املئة يف يتسم بتعدد الرشائح وتصاعد معدالت الرضيبة ،اتساقاً
 -6ملزيد من التفاصيل:
مع تصاعد دخول املمولني ،وفرض رضائب عىل املكاسب
 د.هويدا عديل ،استاذ العلوم السياسية باملركز القومي للبحوث االجتامعيةوالجنائية ،نساء يف سوق العمل (..)2العامالت يف قطاع االستثامر ،مؤسسة املرأة
الجديدة..
 موقع مؤسسة املرأة الجديدةwww.nwrcegypt.org : منى عزت ،مديرة برنامج النساء والعمل مبؤسسة املرأة الجديدة ،النساء والعملالنقايب ،مركز التضامن العاميل.

 -7املوقع الرسمي لوزارة املالية ./http://www.mof.gov.eg

 -8املرأة والرجل يف مرص ،الجهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء.2011 ،

 -9الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،املؤرشات الرئيسية ملسح الدخل واإلنفاق
واالستهالك لألرس  ،٢٠١٣-٢٠١٢نوفمرب/ترشين الثاين  ،٢٠١٣ص .٧٤
 -10الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،املؤرشات الرئيسية ملسح الدخل
واإلنفاق واالستهالك لألرس  ،٢٠١٣-٢٠١٢نوفمرب/ترشين الثاين  ،٢٠١٣ص .٧٣
 -11الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء« ،بيان صحفي مبناسبة اليوم العاملي
للشباب» ١٢ ،أغسطس .٢٠١٣
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الرأساملية وعىل الرثوات الناضبة ،وعىل رأسها النفط والغاز ،وبالتايل يتطلب إصالحات هيكلة للنظام الرضيبي .إال أن
الحكومة قامت بردود فعل رسيعة واكتفت باتخاذ إجراءات جزئية بإصدار بعض القوانيني لفرض رضائب جديدة ضمن
عدد من اإلجراءات األخرى لسد عجز املوازنة ،يف غياب الربملان ومن دون إجراء أي حوار مجتمعي .12
·صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  58لسنة  ،2014وتضمن تعديل فئات الرضيبة العامة عىل مبيعات
السلع األتية:
• البرية الكحولية
• السجاير
• املرشوبات الكحولية
والجدير بالذكر أن تلك السلع تخضع للرضيبة العامة عىل املبيعات منذ صدور القانون  11لسنة  1991يف  2مايو
 ،1991ومن املالحظ أن هذه الرضيبة يتحملها مستهلكون من رشائح دخول مختلفة.1
·صدور القانون رقم  44لسنة  2014بفرض رضيبة إضافية سنوية مؤقتة ملدة ثالث سنوات اعتبارا ً من الفرتة
الرضيبية الحالية بنسبة ( 5يف املئة) عىل ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الرضيبة عىل دخل الً شخاص الطبيعيني
أو أرباح األشخاص االعتبارية طبقاً ألحكام الرضيبة عىل الدخل املشار إليه .ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك
األحكام .ويجوز للممول الخاضع للرضيبة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة من هذه املادة ،أن يطلب استخدام
حصيلة هذه الرضيبة يف متويل مرشوع خدمي أو أكرث من بني املرشوعات التى تصدر بقرار من وزير املالية
بالتنسيق مع الوزير املختص يف مجاالت التعليم أو الصحة أو اإلسكان أو البئية التحتية أو غريها من املجاالت
الخدمية األخرى.2
أعطى هذا القانون حرية كبرية للممول بأن يترصف بحصيلة الرضيبة ،واختيار أوجة اإلنفاق من دون أي رقابة
مجتمعية .وتخلت الدولة هنا عن سلطتها يف إدارة هذه األموال وإخضاع ذلك للرقابة .وتم التعامل مع املمول
وكأنه يقدم عمالً خريياً تطوعياً.3
رضيبة األرباح الرأساملية التى تضمنها القانون  53لسنة  ، 2014وتفرض هذه الرضيبة عىل األرباح الرأساملية فهي
رضيبة  10يف املئة عىل توزيعات أرباح رشكات األموال ،مبا يف ذلك الرشكات املقامة بنظام املناطق الحرة ،سواء
كانت هذه األرباح دورية أو غري دورية ،وسواء تم توزيعها نقدا ً أو عيناً عىل شكل أسهم أو سندات أو حصص
تأسيس أو عىل أي صورة أخرى ولو بطريقة غري مبارشة .4
الدعم املختل:
بلغت تقديرات «الدعم واملنح واملزايا االجتامعية» يف املوازنة العامة للدولة للسنة املالية  2015 / 2014نحو
( )233,853مليون جنيه مبا ميثل ( 9,7يف املئة) من الناتج املحيل .هذه النسبة ال تذهب جميعها إىل لفقراء ومحدودي
 -12ملزيد من التفاصيل ميكن االطالع عىل:
أحمد السيد النجار ،املوازنة العامة للدولة  2014 /2013إعادة إنتاج رديئة لسياسات عرص مبارك ،تقرير االتجاهات االقتصادية االسرتاتيجية 2013،مركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية ،القاهرة.
السياسة الرضيبية يف مرص وفرص تحقيق العدالة ،املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،مارس ،2014 ،دراسة غري منشورة.
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الدخل ،إذ تقدر نسبة الدعم السلعي منها بـ( )163,453
مليون جنيه ،توجه ما نسبته ( 42,9يف املئة) إىل دعم
املواد البرتولية ،والنسبة األكرب من هذا الدعم تذهب إىل
أصحاب املصانع.13

املوازنة عىل حساب الفقراء ،فأقرت الحكومة منظومة
جديدة لتوزيع الخبز بالبطاقة التموينية حيث حددت
 150رغيفاً للمواطن من الخبز املدعوم بشكل شهري،
وسوف يدفع املواطن خمسة قروش مقابل الرغيف،
وسوف تشرتي وزارة التموين «رغيف العيش من املخبز
الذي يعمل بالسوالر بسعر  33.7قرشاً ،ومن املخبز الذي
يعمل بالغاز الطبيعي بسعر  33.3قرشاً… ويحصل صاحب
املخبز فورا ً (عىل قيمة مبيعاته) من حسابه بالبنك مبجرد
البيع ،وحسب ترصيحات وزير التموين فإن»هذا النظام
يحقق لصاحب املخبز ربحاً صافياً يقدر بـ 260جنيهاً يف
طن الدقيق الذي ينتجه (خبزا ً) .وسوف يعاد النظر يف
هذه األسعار كل ثالثة أشهر».

أما الدعم واملنح للخدمات االجتامعية ( )55,685مليون
جنيه يتم توزيعها عىل ثالثة عرش بند ،وهي دعم نقل
الركاب – دعم اشرتاكات الطلبة – دعم الخطوط غري
االقتصادية – األثر املرتتب عىل تطبيق الرضيبة العقارية
– دعم التأمني الصحي عىل املرأة املعيلة – دعم التأمني
الصحي عىل األطفال دون السن املدريس – دعم التأمني
الصحي عىل الطالب – دعم التأمني الصحي الشامل -
معاش الضامن االجتامعي – معاش الطفل – مساهامت
يف صناديق املعاشات – مزايا اجتامعية أخرى – املنح.
وحسب الترصيحات الرسمية لوزارة التموين ،فاملستفيد
والدعم واملنح ملجاالت التنمية (  )1,572مليون جنيه من هذه املنظومة الجديدة ( )67مليون مواطن من بني
والدعم واملنح لألنشطة االقتصادية ( )8,881ماليني جنيه أكرث من( )86مليون مواطن يعيشون يف مرص حالياً من
واعتامدات واحتياطيات للدعم واملساعدات املختلفة خالل  18مليون بطاقة متوينية ،ويبلغ الدعم املخصص
للخبز ( )18,5مليون جنيه وفقاً للبيان املايل للموازنة
( )4,262ماليني جنيه.
العامة للدولة  ،2015 -2014بينام كان ( )21,3مليون
يتبني من هذه البنود أنها تغطي احتياجات أساسية لدى جنيه يف موازنة  ،2014 -2013فخفضت الحكومة الدعم
املواطنني واملواطنات وتحديدا ً ملحدودي الدخل ،وكان املوجه للخبز بنحو  13يف املئة.
يتعني عىل الحكومة زيادة مخصصات الدعم واملنح
مل تطبق هذه املنظومة الجديدة يف جميع املحافظات،
للخدمات االجتامعية.14
وظهرت بعض املشكالت منها عدم التزام منافذ البيع
سوف نرشح تفصيلياً ذلك يف السطور القادمة حيث واملخابز بتوزيع الحصص املخصصة للمواطنني ،وظهرت
يتبني أن معاشات الضامن االجتامعي ال تكفي لتأمني حاالت تكدس عىل بعض املخابز ،كام ظهرت مشكلة
حياة كرمية ،وال ميكن االعتامد عليها يف سد احتياجات الوافدين الذين مل يتمكنوا من الحصول عىل الخبز املدعوم،
األرسة ،فضالً عن تدهور الخدمات الصحية مبا يف ذلك وأغلب هؤالء تركوا محافظاتهم وجاءوا إىل القاهرة أو
مستشفيات التأمني الصحي .ويكشف توزيع هذه البنود املحافظات األخرى مثل مدن القناة بحثاً عن لقمة العيش،
عن أن الدولة ال متتلك سياسات حامية اجتامعية تحقق فضالً عن قطاع كبري من محدودي الدخل أو دخولهم
العدالة االجتامعية وتحمى من الفقر ،بل عىل العكس ال غري منتظمة ،وليس لهم حق استخراج بطاقات التموين
متكن هذه النظم الفقراء من التصدي لألخطار الناتجة عن فبالرغم من أن قرار وزارة التموين الخاص بالفئات التى
السياسات االقتصادية واالجتامعية التي تطبقها الدولة .تستحق استخراج بطاقة متوين تضمن كل من:15
الدولة ماضية عىل النهج نفسه يف حل أزماتها وعجز  -15وفقاً للموقع الرسمى لوزارة التموين الفئات التى تستخرج بطاقات متوينية
 -13املصدرنفسه.
 -14املصدر نفسه.

تخول لصاحبها الحصول عىل سلع متوينية بالسعر املدعم:
املستحقون ملعاشات الضامن االجتامعى والسادات ومبارك.
األرامل واملطلقات واملرأة املعيلة.
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العاملة املوسمية املؤقتة والعاملني بالزراعة والباعة
الجائلني وعامل الرتاحيل والسائقني ،واملهنيني والحرفيني من
ذوي األعامل الحرة أصحاب الدخول الضئيلة واملتعطلني
ومن يف حكمهم والحاصلني عىل مؤهالت دراسية وما زالوا
من دون عمل مبوجب بحث اجتامعي ودخل شهري بحد
أقىص  800جنيه شهرياً.
·أصحاب معاشات العاملني يف الحكومة أو قطاع األعامل
العام أو القطاع الخاص بحد أقىص  1200جنيه شهرياً.
·العاملني يف الحكومة أو قطاع األعامل العام أو القطاع
الخاص املؤمن عليه بحد أقىص عن  1500جنيه شهرياً.
لكن وضع حد أقيص لهذه الفئات استبعد مستحقني
دخولهم محدودة ،و يتحملون عبء رشاء املواد والسلع
التموينية بسعر السوق ،وكان يتعني رفع الحد األقىص ليك
يضم رشائح أكرب من محدودي الدخل.
ذوو االحتياجات الخاصة يف قلب األزمة:16
·يعاين ذوو االحتياجات الخاصة من مشاكل مضاعفة،
وتزيد معاناتهم واألعباء الحياتيه بسبب عدم
االهتامم الكايف من الدولة ،سواء من خالل عدم
تفعيل القوانني،أو غياب اسرتاتيجيات محددة تضمن
دمج هؤالء يف املجتمع وتلبي احتياجاتهم األساسية،
ويظهر ذلك يف عدم اهتامم الدولة بإعداد قاعدة
بيانات وحرص .ومؤخرا ً ،بتحرك من «املجلس القومي
لشؤون اإلعاقة» سوف يبدأ مرشوع بالتعاون مع
«الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء» يهدف اىل
أصحاب األمراض املزمنة وذوى االحتياجات الخاصة.
القص الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت بعد وفاة الوالدين.
َّ
العاملة املوسمية املؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلني وعامل الرتاحيل
والسائقني ،واملهنيون والحرفيون من ذوي األعامل الحرة اصحاب الدخول الضئيلة
واملتعطلون ومن ىف حكمهم والحاصلون عىل مؤهالت دراسية وما زالوا من دون عمل
مبوجب بحث اجتامعى ودخل شهرى بحد أقىص  800جنيه شهرياً.
أرباب معاشات العاملني بالحكومة أو قطاع االعامل العام أو القطاع الخاص بحد
أقىص  1200جنيه شهرياً.
العاملون بالحكومة أو قطاع األعامل العام أو القطاع الخاص املؤمن عليه بحد أقىص
عن  1500جنيه شهرياً.
 -16البيانات الرسمية الصادرة عن املجلس القومى لشؤون اإلعاقة.
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حرص شامل لذوي االحتياجات الخاصة عىل مستوى
جمهورية مرص العربية ،وجاري البحث اآلن مع وزارة
التخطيط عن سبل توفري ميزانية لهذا املرشوع.
·يعاين ذوو االحتياجات الخاصة من تعقيد الرشوط
واإلجراءات التي عىل أساسها يتم تحديد املستحقني
لرصف املعاشات املخصصة لهم.
·يطالب املجلس القومى لشؤون اإلعاقة بعودة
تخصيص نسبة ( )5يف املئة من التعيينات التي كان
يشغلها ذوو االحتياجات الخاصة يف جميع مؤسسات
الدولة ،والتشديد عىل عقوبة املخالفني من أصحاب
الرشكات الذين يرفضون تعيني هذه الفئات.
·وضعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خطة
للوزارة تهدف إىل نرش نوادي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جميع قرى مرص البالغ عددها نحو
 3500قرية ،بحيث يكون يف كل قرية ناديان ،ويُذكر
أن هناك  1500نا ٍد حالياً من بينها  32ناديًا مخصصا
ًلألطفال ذوي االحتياجات الخاصة يستطيعون من
خاللها االتصال عرب شبكات االنرتنت بالعامل الخارجي.
·تقدم وزارة الصحة الخدمات الصحية لإلعاقة كجزء
من تقديم الخدمات للمرىض عامة من دون التعامل
مع خصوصية ذوي االحتياجات الخاصة.
·مثة برامج ومرشوعات يقوم بها املجتمع املدىن سواء
منظامت محلية أو دولية ،البعض منها يتم تنفيذه
مع وزارات مثل الصحة والتعليم ،فضالً عن الدور
الذي تقوم به املجالس القومية منها «املجلس القومي
لشؤون اإلعاقة – املجلس القومي للطفولة واألمومة»
وترتكز أغلب هذه املرشوعات يف:
توفري فرص عمل من خالل تدريبهم ومنحهم التمويلالالزم إلقامة مرشوعات صغرية حرفية ويدوية.
 إنشاء مراكز للطب النفيس والخدمات التأهيليةالعالجية مثل تأهيل التخاطب (عالج عيوب اللغة
والكالم) والعالج الطبيعي ومتويل األجهزة التعويضية.

إجراء الدراسات والتقارير امليدانية يف بعض املحافظاتللتعرف إىل حجم وأسباب اإلعاقة وأنواعها ،وكيف
تتعامل األرس مع الشخص املع ّوق لديها.
التوسع يف إنشاء مدارس الرتبية الخاصة وفصولاملع ّوقني وتزويد املدارس بأحدث األجهزة وإعداد
وتأهيل املدرسني واملدربني.

وصدر القانون رقم  135لعام  2010الذي حول التأمني
االجتامعي إىل نظام ادخار وقيض عىل التكافل االجتامعي
كجوهر للنظام ،وكان املفرتض أن يبدأ التطبيق يف أول يناير
 .2012ثم أصدر املشري طنطاوي قرارا ً بتأجيل بدء تنفيذ
القانون إىل  1يناير  ،2013وقام وزير التضامن االجتامعي
السابق أحمد الربعي بإلغاء هذا القانون ،وأعيد العمل
بقانون رقم  79لسنة .197517

 إعداد الربامج االجتامعية والثقافية التي تزيد منوكان القانون رقم  135لسنة  2010محل نقد شديد من
دمج املع ّوقني يف املجتمع.
النقابات العاملية املستقلة ونقابات واتحادات أصحاب
الضامن االجتامعي والتوزيع غري العادل:
املعاشات ،حيث انطوى عىل كثري من العيوب التي
حتى ال يقع الخلط بني خصوصية كل من التأمني االجتامعي تكشف بكل وضوح عن نية الحكومة يف تحويل نظام
والضامن االجتامعي ،نؤكد أن التأمينات االجتامعية هي التأمني يف مرص إىل نظام تجاري ،وتغامر بأموال التأمينات
إحدى وسائل الضامن االجتامعي ىف مجال تحقيق الحامية يف استثامرات تجارية ،بعيدا ً من مراقبة أصحاب األموال
واألمن اإلجتامعيني ،وهي تقترص عىل تلك النظم التي واملستفيدين.
18
تستهدف تغطية خطر اجتامعي معني ىف مقابل تجميع التأمني عىل أصحاب األعامل ومن يف حكمهم
إشرتاكات يؤديها املؤمن عليهم وأصحاب األعامل ،ثم إعادة
توزيع هذه اإلشرتاكات عىل من يتحقق بالنسبة لهم وقوع امتدت التغطية التأمينية إىل أصحاب األعامل مبوجب
الخطر املؤمن منه ،ومن ثم ،فإذا تحملت الدولة ىف نظام القانون رقم  61لسنة  1973اعتبارا ً من ،1/11/1973
معني ،عبء املزايا من دون مقابل من اإلشرتاكات ،انتفت والذي حل محله القانون رقم  108لسنة  1976اعتبارا ً
عن النظام صفة التأمني وأصبح نظاماً للضامن االجتامعي .مـن 1/10/1976م.
وتطبق مرص منذ أكرث من  150عاماً الترشيعات التأمني االجتامعي عىل العاملني املرصيني يف الخارج:19
امتدت التغطية التأمينية إىل العاملني املرصيني يف الخارج
غري املؤمن عليهم يف الداخل مبوجب القانون رقم  74لسنة
 1973اعتبارا ً من  ،1973 / 11 / 1والذي حل محله القانون
رقم  50لسنة  1978اعتبارا من .1978 / 8 / 1

التأمينية ،وأخذت بنظام املعاشات املدنية ملوظفي
الحكومة يف عام  ،1854ومرت نظم الضامن االجتامعي
مبراحل تطور وفقا لألوضاع االقتصادية واالجتامعية.
وتتعدد اآلن الجهات الحكومية والترشيعات املعنية
20
بالضامن االجتامعي «املعاشات واإلعانات والتعويضات التأمني االجتامعي الشامل
واملساعدات االجتامعية « عىل النحو اآليت:
بدأ يف  1976 / 1 / 1العمل بالقانون رقم  112لسنة 1975
قانون التأمني االجتامعي املوحد للعاملني يف الحكومة بشأن التأمني االجتامعي الشامل ،والذي حل محله القانون
والقطاع العام والخاص
رقم  112لسنة  1980من  ،1980/ 7 / 1هذا القانون كان
صدر بتاريخ  1/9/1975القانون رقم  79لسنة 1975
الذي وحد قوانني التأمني واملعاشات للعاملني يف الحكومة http://almesryoon.com -17
 -18املوقع الرسمى للهيئة القومية للتأمني االجتامعي /http://nosi.gov.eg/Arabic
مع قانون التأمني االجتامعي للعاملني يف القطاعني العام
 -19املصدر نفسه .
والخاص.
 -20املصدر نفسه.
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مينح معاشاً قدره عرشة جنيهات ،وكان يطلق عليه معاش
«السادات» لكل من يبلغ سن ( )65أو ثبت عجزة الكامل
أو وقعت وفاته ،ومل يستحق معاشاً بصفته من الفئات
املؤمن عليها وفقا ألحكام قوانني التأمني االجتامعي ،أو
التأمينات واملعاشات السارية عند إصدار هذا القانون.

مثة مساعدات شهرية طبقاً ألحكام القرار الوزاري رقم 155لسنة  1992وتعديالته والفئات التى تستحقها
الحامل من الشهر الثالث حتى الوضع – الرضع
حتى العام الثاين – أرسة مسجون – الزوجة التي
هجرها زوجها.

أجري عدد من الزيادات عىل هذا املعاش ووصل يف
 1/7/2011إىل  144جنيهاً ،ثم تلت ذلك زيادات أخرى،
آخرها زيادة املعاش بنسبة  15يف املئة بحد أدىن  50جنيهاً
لحاالت االستحقاق السابقة عىل . 2012 / 1/7

مثة مساعدات ترصف للمرة الواحدة ويكون األشخاصواألرس املستحقة الحصول عىل هذه املساعدة ،طبقا
للقرار الوزاري رقم  26لسنة  ،2002من يعملون يف
مرشوعات إنتاجية – حاالت فردية ملحة – مصاريف
التعليم – مصاريف الوضع – النكبات العامة والفردية.

تقدم وزارة التأمينات والشؤون االجتامعية نظاممعاشات يعرف باسم الضامن االجتامعي .وقد بدأ يف
مرص بالقانون رقم ( )116لسنة  1950وهو أول قانون
يجعل الرعاية االجتامعية حقاً للمحتاجني ،ثم تم
التعديل بالقانون رقم ( )133لسنة  ،1964ومل يشرتط
نظام الضامن االجتامعي سداد أي اشرتاكات سابقة
كرشط للحصول عىل هذا النوع من املعاشات.

مساعدات الدفعة الواحدة للعاملني السابقني يفالحكومة والقطاع العام وأرسهم طبقاً للقرار الوزاري
رقم  165لسنة  1996يتم الرصف يف حاالت املرض –
التعليم  -زواج البنات   

معاشات الضامن االجتامعي:21

كام ينص ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻤﻟﺮﺼي ﺭﻗﻢ  12ﻟﺴﻨﺔ 1996ﻭﺍﻤﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  126ﻟﺴﻨﺔ  2008يف املادة « :49
ﻳﻜــﻮﻥ ﻟﻸﻃﻔــﺎﻝ ﺍﻵﺗــﻲ ﺑﻴــﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ
ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠــىﻣﻌــﺎﺵ ﺷــﻬﺮﻱ ﻣــﻦ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻤﻟﺨﺘﺼــﺔ ﺑﺎﻟﻀــﺎﻤﻥ ﺍﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﻦﻴ
ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﺸﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﻲﻓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ
ﺍﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ لألﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮيل ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ
أو ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻡ ﺍﻤﻟﻌﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻤﻟﻄﻠﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﺖ
أو أﻃﻔﺎﻝ ﺍﻤﻟﺤﺘﺠﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أﻭ املسجون ،ﺃﻭ ﺍﻤﻟﺴﺠﻮﻧﺔ
ﺍﻤﻟﻌﻴﻠﺔ ﻭﺍﻤﻟﺤﺒﻮﺱ ﺃﻭ ﺍﻤﻟﺤﺒﻮﺳﺔ ﺍﻤﻟﻌﻴﻠـﺔ ،ﻤﻟـﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ
ﻋﻦ ﺷﻬﺮ

وقد تم تعديل نظام الضامن االجتامعي بالقانونرقم  30لسنة  1977وعرف بعد ذلك التاريخ مبعاش
السادات.
ثم تم تعديل القانون عام  2000بالقانون رقم ()87وبعدها عرف مبعاش مبارك.

يستفيد من هذا النظام :اليتيم ،األرملة ،املطلقة ،أوالداملطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت ،واملرأة التي
بلغت الخمسني ومل يسبق لها الزواج ،وأرسة املسجون ،أوضاع املعاشات واملساعدات:
ويف حالة العجز الكيل والشيخوخة.
·بلغت نسبة املؤمن عليهم بالتأمني االجتامعي يف
ترتاوح قيمة املعاش شهرياً لألرسة ما بني  200إىل 300القطاع الحكومي والقطاع العام  /األعامل العام
جنيه شهريا ً.
والقطاع الخاص خالل الفرتة من  2011-2012حوايل
 16مليون بينام نسبة املشتغلني يف نفس الفرتة حواىل
22
 24مليوناً أي مثة  8ماليني خارج الحامية التأمينية
 -21ملزيد من التفاصيل:
بوابة االهرام /http://www.ahram.org.eg/News
موقع صحيفة فيتو http://www.vetogate.com/91943
قانون الطفل /http://www.protectionproject.org

أخل باإلحتياطات ،حيث إن الدراسة االكتوارية كانت
تتوقع إيرادات خالل مدة محددة والتزامات لن يحل
موعد الوفاء بها إال بعد مدة محددة ،ثم فوجئت
بعكس ذلك ىف الحالتني بسبب السياسات التى اتبعتها
الدولة ىف الخصخصة من دون مراعاة حقوق التأمينات
24
والتزاماتها

·إجاميل االشرتاكات املحققة يف القطاع الحكومي والقطاع
العام  /األعامل العام والقطاع الخاص خالل الفرتة من
 2011-2012تبلغ  38,848مليون جنيه ،نسبة القطاع
الحكومي  23,586مليون جنيه ،وقطاعات األعامل
والعام والخاص تقدر بـ 15,262مليون جنيه ،يتنب من
هذه البيانات أن القطاع الحكومي الذي ميثل  23يف
املئة من نسبة املشتغلني تبلغ قيمة اشرتاكاته حواىل
 61يف املئة من إجاميل االشرتاكات ،ميثل القطاع العام
 /األعامل العام والقطاع الخاص  77يف املئة من نسبة
املشتغلني تبلغ قيمة اشرتاكاتهم  39يف املئة ،ويرجع
ذلك إىل ضغط أصحاب األعامل عىل العامل للتأمني
بالحد األدىن لألجور ،باإلضافة إىل التهرب التأميني
بجميع أشكاله شأن عدم التأمني عىل العامل كلياً أو
جزئياً ثم إنهاء التأمني رغم استمرار عالقة العمل أو
التأمني عىل العامل وخصم نسبته ىف اإلشرتاك التأميني
واالمتناع عن إرسال االشرتاكات إىل التأمينات ما
يؤدى إىل انخفاض قيمة املعاشات وضياع حقوقهم
التأمينية.23

·يكشف الجدول التايل عن انخفاض قيمة املعاشات
التى يحصل عليها العاملون السابقون يف الحكومة،
والتي ال تكفي تأمني االحتياجات األساسية ألغلب
أصحاب املعاشات ،إذا وضعنا يف األعتبار أن من بني
هؤالء من يعيل أرسا ً ،أو مصابني بأمراض مزمنة،
وأمراض الشيخوخة ،فنسبة ممن يحصلون عىل 1100
جنيه فأقل نسبتهم  52,2يف املئة ،وبالنسبة للورثة
ترتفع نسبة من يحصلون عىل  1100جنيه فأقل تصل
إىل  88,6يف املئة ،يتقايض ما يساوي جنيهاً أو أقل
يف اليوم ،ومن الورثة ما يقدر بـ  53,1يف املئة ،ومن
األحياء ما يقرب من  7يف املئة.
 جدول رقم  6بشأن أصحاب املعاشات من العاملنيالسابقني يف الحكومة (أحياء  /ورثة) موزعني طبقا
25
ًلفئات املعاشات الشهرية عام () 2012/ 2011

· التوسع ىف أنظمة املعاش املبكر من دون النظر إىل
تأثريها عىل أنظمة التأمني والدراسات اإلكتوارية
الخاصة بها حيث تحول آالف العامل من دافعي
إشرتاكات تأمينية إىل أصحاب ومستحقى معاشات ،ما
 -23ملزيد من التفاصيل:
املصدر نفسه .
خالد عيل ،وزارة محلب ومستقبل أموال التأمينات ،الرشوق 16 ،مايو http:// ،2014
/www.shorouknews.com

 -24خالد عىل ،املصدر نفسه.
 -25النرشة السنوية إلحصاءات الخدمات االجتامعية عام  ،2012الجهاز املركزى
للتعبئة العامة واإلحصاء

 -22الكتاب االحصايئ السنوى ،الجهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء ،مرص ،سبتمرب
2013
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فئات املعاشات الشهرية بالجنيه أحياء

االجاميل

ورثة

العدد

يف املئة

العدد

يف املئة

العدد

يف املئة

االجاميل

982150

100

18101143

100

2792293

100

أقل من 100

1788

0,2

165608

9,1

167396

6,0

-100

4149

0,4

478600

26,4

482749

17,3

-300

62302

6,3

319018

17,6

381320

13,7

-500

110327

6,3

249482

13,8

359809

12,9

-700

116871

11,9

183562

10,1

300433

10,8

-900

13008

13,5

121251

6،7

254259

9,1

-1100

133948

13,6

88404

4,9

222352

8,0

 1300فأكرث

419757

42,7

204218

11,3

623975

22,3

نوع املعاش

االيتام

االرامل

اوالد املطلقات

املطلقات

العجز الكيل

نوع
املعاش

اإلعانات

البنات التى مل
يسبق لها الزواج

عدد
الحاالت

القيمة

عدد
الحاالت

القيمة

عدد
الحاالت

القيمة

عدد
الحاالت

القيمة

عدد
الحاالت

القيمة

عدد
الحاالت

القيمة

عدد
الحاالت

25847

36402

269429

425392

213626

334798

9111

12431

552070

942625

200346

206156

24258

27943

الشيخوخة
عدد الحاالت

القيمة

عدد الحاالت

200346

206156

24258

القيمة
27943

القيمة
27943

عدد الحاالت

القيمة

عدد الحاالت

القيمة

13927

25207

1308614

2110954

اإلعانات الشهرية

اإلعانات املؤقتة
دفعة واحدة

القيمة

البنات التى مل يسبق لهن الزواج

أرسة املسجون

كام تقدم أيضاً وزارة األوقاف بعض اإلعانات الشهرية واملؤقتة والجدول رقم  3يبني حجم األموال موزعة طبقاًألنواعها يف املحافظات عام 2011/201227

أما جدول رقم  - 2املعاشات التى رصفتها وزارة الشؤون االجتامعية وعدد الحاالت املستفيدة طبقاً لنوع املعاشات،القيمة باأللف جنيه .26
الشيخوخة

إجاميل

القيمة
باأللف
جنيه

إجاميل
عدد
الحاالت املرصوف
2084

1306

متوسط عدد
نصيب الحاالت
الحالة
بالجنيه
104907
627

أجاميل
عدد
الحاالت
235041

أعياد ومواسم
إجاميل
املرصوف

متوسط
الحالة
بالجنيه

17913

171

عدد
الحاالت
128050

أجاميل
املرصوف

متوسط
الحالة
باالجنيه

6298

50

أجاميل
املنرصف
25617

قطاع الصحة والخصخصة :
يفتقد النظام الصحي يف مرص اآلن إىل الجودة والعدالة االجتامعية .فالحصول عىل خدمات صحية جيدة مرهون
بالقدرة الرشائية للمواطنني .فقطاع الصحة من أوائل القطاعات الخدمية التي بدأت الحكومة بسحب دعمها لها ،فمنذ
الثامنينيات توقفت الحكومة عن بناء مستشفيات عامة ،وتم االعتامد عىل تعدد الجهات التي تقدم الخدمة الصحية،
واعتمد األغنياء عىل املستشفيات الخاصة واالستثامرية أما الفقراء فاعتمدوا عىل املستوصفات ،فضالً عن ضعف
التمويل الصحي ،ووصل األمر إىل تعرض األطباء والتمريض لالعتداء بالرضب من أهايل املرىض واملرىض أنفسهم ،بسبب
النقص يف املستلزمات األساسية يف املستشفيات ،فيوجد يف مرص ما يعادل رسيرا ً ونصف لكل عرشة آالف مواطن ،وهذا
أقل بكثري من املعدالت العاملية ،كام ال يوجد توزيع عادل لألطباء عىل مستوى الجمهورية .ففي األغلب عدد األطباء
يف الحرض أعىل من الريف ،فيوجد يف محافظتي القاهرة واإلسكندرية  50يف املئة من عدد األطباء ،ناهيك عن ارتفاع
معدالت األخطاء املهنية داخل جميع املستشفيات حتى الخاصة .28
يسبب هذا الوضع الصحي يف مرص أرضارا ً ألغلب املواطنني واملواطنات ،و يزيد من األعباء األرسية التي تتحمل نفقات
الخدمة الصحية ،لكن األكرث ترضرا ً هم الفقراء وخاصة يف الريف ،فالوفيات يف الريف أكرب من نظريتها يف املدن بنسبة
 2يف املئة ،فضال ًعن أن هناك ضعفاً يف اإلنفاق عىل الصحة ،حيث مل يتجاوز  5يف املئة ،أما اإلنفاق من الجيب وصل
 -27املصدر نفسه
 -28ندوة « الصحة حق للفقراء» ،نقابة الصحافيني ،نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحافيني ولجنة الدفاع عن املظلومني وحزب العيش والحرية «تحت التأسيس» 17 ،مايو
..2014

 -26املصدر نفسه
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إىل  72يف املئة من إجامىل اإلنفاق ،منها  34يف املئة إنفاق حكومة الببالوي من أجل إحياء مرشوع خصخصة التأمني
الصحي .32
عىل الدواء.29
تتدخل الهيئات الدولية (املعونة االمريكية وتالها البنك
الدويل واملفوضية االوروبية) يف مجال الصحة يف مرص منذ
النصف الثاين من السبعينيات أي منذ اكرث من ثالثني عاماً
بال انقطاع ،ويبلغ حجم متويل هذه الهيئات الدولية يف
الخدمات الصحية بحد أقىص  3يف املئة يف أكرث السنوات.
ويتوجه التمويل إىل بعض برامج الرعاية الصحية األساسية
بالذات لألطفال ورعاية األمومة والطفولة ،30لكن
أخطر أشكال هذا التدخل هو إجراء عدد من البحوث
والدراسات بشأن السياسات الصحية يف مرص .وأسفرت
عن خطة مشرتكة بني الهئيات الدولية والحكومة املرصية
إلعادة هيكلة النظام الصحى يف مرص ،وكانت هذه الخطة
محل انتقاد شديد من منظامت غري حكومية وخرباء
مرصيني يف مجال الصحة ،فمهدت هذه الخطة النسحاب
الدولة وتقليص دورها يف دعم الخدمة الصحية متهيدا ً
لخصخصتها ،ويتحول التأمني الصحي من اجتامعي إىل
تجاري ،فمن أهم مالمح هذه الخطة صدور قانون جديد
للتأمني الصحي ينص عىل تعدد الحزم العالجية املقدمة يف
التأمني الصحي حسب قيمة االشرتاك ،ما يؤدي إىل عدم
املساواة بني املواطنني ،وميهد لخصخصة مرافق الخدمات
الصحية اململوكة للدولة ،وأال يشمل التأمني الصحي عالج
بعض األمراض التى تحتاج لتكلفة مالية عالية ال يتحملها
الفقراء مثل عالج الفشل الكلوي وجراحات القلب والعالج
عىل نفقة الدولة.31
منذ أواخر التسعينيات وحتى اآلن تحاول جميع
الحكومات املتعاقبة مترير قانون التأمني الصحى وتحويله
من اجتامعي إىل تجارى ،ويف عهد حكم “األخوان” كان
مثة اتجاه إلصدار مرشوع جديد للتأمني الصحى يدفع
بعملية الخصخصة ،وسقط هذا املرشوع مع سقوط حكم
“األخوان” ،وبعد  30يونيو تواصلت املحاوالت يف عهد
http://www.el-balad.com/958183 -29
 -30د .محمد حسن خليل ،اقتصاديات الصحة يف مرص يف مرحلة االنتقال ،تقرير
االتجاهات االقتصادية االسرتاتيجية ،مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية2013 ،
 -31املصدر نفسه

ويف سبتمرب  2014طرحت وزارة الصحة يف حكومة
“محلب” مرشوع قانون للتأمني الصحي ،وهذا املرشوع
محل انتقاد واسع ،فصدر يف  22سبتمرب “ 2014اإلعالن
القومي الثامن للدفاع عن حق املرصيني يف الصحة” عن
“تحالف لجنة الدفاع عن الصحة” الذي يضم أحد عرش
حزباً ،وأربعة وعرشين إئتالفاً وحركة شعبية ،واثنتي عرشة
منظمة غري حكومية ،وعرشة تنظيامت نقابية وعاملية،
تضمن املالحظات التالية حول مرشوع القانون:33
األويل أنه ينص عىل أن يدفع املنتفعون ،بجانب االشرتاك،
مساهامت قد تصل إىل  400جنيه شهريا ً( 10يف املئة من
األشعات بحد أقىص  200جنيه 5 ،يف املئة من التحاليل
بحد أقىص  100جنيه 20 ،يف املئة من األدوية بحد أقىص
 50جنيهاً ،مع رسوم الكشف  3و5و 10جنيهات للمامرس
واإلخصاىئ واالستشارى مهام تعددوا لألمراض املختلفة)،
ما يعجز عن تأدية تلك الرسوم صغار املوظفني أصحاب
الدخول املحدودة ،ويرتتب عىل ذلك حرمانه من حقه يف
العالج.
الثانية :أنه ينص عىل فصل التمويل عن الخدمة وتوحيد
هياكل الخدمات الحكومية ىف هيكل واحد ،لكنه ال ينص
عىل أن هذا الهيكل املوحد يظل هيكالً خدمياً غري ربحي
مثلام هو اآلن .ومن املعروف أن البنك الدوىل يطالب
بتحويل الهيكل الصحي الخدمي إىل هيكل اقتصادي
ربحي .بل إن القانون ينص عىل رشاء الخدمة عىل قدم
املساواة من هذا الهيكل الحكومي ومن القطاع الخاص
واألهىل من دون متييز ،ما يعيد تحويل املستشفيات
الحكومية إىل مستشفيات ربحية مثل القطاع الخاص
ويعيد جوهر مرشوع الرشكة القابضة الربحية (بدل الهيئة
الخدمية) والتى متلك رشكات تابعة هي املستشفيات!
وهذا ما رفضه املواطنون ورفضه القضاء املرصي من قبل.
 -32املصدر نفسه.
 -33املؤمتر الثامن للجنة الدفاع عن الصحة ،نقابة الصحافيني22 ،سبتمرب .2014
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أما املستشفيات الجامعية التى تقدم ثلثي خدمات
املهارات ىف الجمهورية ،فيطرح إصالحها بدخول القطاع
الخاص للمشاركة وبالطبع يطرح رصاحة تغيري طبيعتها
القانونية إىل رشكات ربحية ،تبيع خدماتها للتأمني الصحي
والعالج عىل نفقة الدولة محملة بالربح ،ما يجعلها ترتبح
من مرض املواطنني ويلقي تكلفتها العالية عىل كاهلهم.
كام انتقد االعالن القومي الثامن للجنة الدفاع عن
الصحة مرشوع قانون تنظيم البحوث الطبية الرسيرية
(اإلكلينيكية) الذى ينطلق من تشجيع رشكات الدواء
العاملية ىف مرص عن طريق إتاحة تجارب األدوية الجديدة
عىل املرصيني من دون ضوابط كافية واستغالل فقر
املرصيني ىف التجريب عليهم عىل حساب صحتهم ،ورمبا
حياتهم .ومن عجائب الحكومة أن يرصح وزير الصحة
بسحب صيغة القانون الحالية لنواقصها ،بينام يرص وزير
البحث العلمي الذى قدمها عىل أنها مل تسحب ورمبا
34
تعدل!

الصحة  42مليار جنيه بزيادة  9مليارات جنيه ،لكن يف
الوقت نفسه خفضت مبلغ الدعم للتأمني الصحي حيث
بلغت التقديرات ( )511مليون جنيه مبرشوع املوازنة
للسنة املالية  2015 /2014مقابل ( )520مليون جنيه يف
موازنة  ،2013/2014ويخصص مبلغ (  )511يف عدد من
الربامج وهي ما يقدر بـ ( )104ماليني جنيه لدعم التأمني
الصحي لـ ( )520ألف امرأة معيلة ،وتتحمل الخزانة
العامة للدولة  200جنيه سنوياً عن كل امرأة معيلة.
كام تبلغ االعتامدات املقدرة لدعم التأمني الصحي عىل
األطفال دون السن املدريس ( )167مليون جنيه ،لنحو
( )14مليون طفل وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتأمني
الصحي وذلك تنفيذا ً للقانون رقم  86لسنة  2012بشأن
التأمني الصحي عىل األطفال دون السن املدريس والذي
تضمن بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة االشرتاكات
السنوية بواقع ( )129جنيهاً عن كل طفل.

وتبلغ االعتامدات املقدرة لدعم التأمني الصحي عىل
املوازنة العامة للدولة من املحددات األساسية التى تكشف الطالب نحو ( )240مليون جنيه ،وذلك لدعم التأمني
االنحيازات االقتصادية واالجتامعية للحكومة ،واالطالع الصحي لـ (  )20,5مليون طالب.37
عىل املوازنات العامة يبني أن الحكومة اتخذت منذ عدة يتبني مام سبق أن الدولة عازمة عىل التمهيد ملرشوع
سنوات سياسات واضحة لخفض دعم الخدمات الصحية قانون التأمني الصحي وخصخصة الخدمات الصحية ،فلم
متهيدا ً لخصخصتها ،فقامت بخفض امليزانيات املخصصة ترتجم الزيادة يف املوازنة التي تقدر بـ( )9مليارات جنيه
للصحة .وبلغ إجاميل اإلنفاق عىل الرعاية الصحية يف عام عن العام املايل السابق إىل خطط للبدء يف إصالح شامل
 )4,8( 2010يف املئة من إجاميل الناتج املحيل .ويف عام من أجل تحسني الخدمات الصحية ،لكنها اكتفت بعدد
 2011بلغ ( )4,9يف املئة من إجاميل الناتج املحيل35 ،ويف من الربامج كام متت اإلشارة أعاله ،وحتى املخصصات لهذه
 2012وصل إىل (  )5يف املئة من إجاميل الناتج املحيل
الربامج ال تؤدي إىل تقديم خدمة صحية جيدة للفئات

ويف موازنة  2013/2014تم تخصيص  32,7مليار جنيه التي تستهدفها سواء األطفال أو النساء املعيالت.
لإلنفاق العام عىل الصحة ،وهي تعادل أقل من  1,6يف 36القروض سالح ذو حدين :38
املئة من الناتج املحيل اإلجاميل املقدر للعام املذكور
ويف موازنة  2014/2015وصلت موازنة اإلنفاق العام عىل وفقا لتقرير أداء الصندوق االجتامعي للتنمية خالل
النصف األول من عام  ،2014يبلغ إجاميل املنرصف الفعيل،
 -34املصدر نفسه
يف ضخ قروض متويل املرشوعات الصغرية واملتناهية الصغر
-35املوقع الرسمي للبنك الدويل http://data.albankaldawli.org/indicator/
SH.XPD.TOTL.ZS/countries
( )1,38مليار جنيه مولت حواىل ( )87,3ألف مرشوع
 -36أحمد السيد النجار ،املوازنة العامة للدولة  2014 /2013إعادة انتاج رديئة
لسياسات عرص مبارك ،تقرير االتجاهات االقتصادية االسرتاتيجية ،2013مركز
الدراسات السياسية واالسرتاتيجية2013 ،

 -37املوقع الرسمي لوزارة املالية http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages
http://www.sfdegypt.org/web/sfd/annual-report -38
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صغري ومتناهي الصغر وفرت حواىل ( )100,6ألف فرصة
عمل ،كام بلغ إجاميل املنح املرصوفة عىل مرشوعات البنية
األساسية والتنمية املجتمعية والتدريب مبلغ ()170,2
مليون جنيه ،وفرت ( )2,74مليون فرصة تشغيل باإلضافة
إىل ( )276فرصة عمل من خالل التدريب ،كام تبلغ نسبة
إجاميل املنرصف للمرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر كام يوجد أيضا العديد من الجمعيات األهلية التى تقوم
للرجال ( )77يف املئة والنساء ( )23يف املئة.
بأدوار تنموية ،ويرتكز نشاطها يف الوجهني البحري والقبيل
يشري التقرير إىل ان إجاميل ما تم إنفاقه عىل مرشوعات منذ الخمسينيات .تعتمد هذه الجمعيات عىل التمويل
البنية األساسية يبلغ ( )111مليون جنيه وقطاعات النشاط األجنبي ،ومثة مؤسسات دولية قامت بأدوار تنموية
( مياة الرشب – رصف الطرق – الري وتحسني البيئة -ونفذت عددا ً من املرشوعات من بينها مرشوع “إرشاق”
مباين عامة – الدعم اإلداري) ،بينام تم إنفاق ( )56,9الذي يستهدف تعليم الفتيات،والذي نفذه مجلس السكان
مليون جنيه عىل مرشوعات تنمية املجتمع وهى الدعم العاملي خالل الفرتة من  2011إىل  2012بالتعاون مع عدد
اإلدارى ورفع قدرات الجمعيات والتدريب وانشطة بيئية من الجمعيات األهلية القاعدية يف ثالث محافظات .وبعد
االنتهاء من هذا املرشوع ،نفد مجلس السكان العاملي
وصحية وتعليم وتشغيل شباب ومصاريف تشغيل.
يتبني مام ذكر أعاله أن سياسات اإلقراض التي تتبعها مرشوع آخر عام  2012بعنوان “ نقدر نشارك” يهدف إىل
الدولة ال تعمل عىل الحد من الفقر أو توفري فرص عمل بناء قدرات الفتيات عىل النفاذ إىل سوق العمل.41
– مواد غذائية ) ،استطاعت هذه الجمعيات عرب الحصول
عىل متويالت أجنبية أو تربعات 39أن تقوم بهذا الدور بشكل
استدامة ،وأصبحت تسد فجوة كبرية تركتها الحكومة عرب
انشاء مستشفيات وإقامة الفصول التعليمية ،واإلعانات
الشهرية لأليتام واألرامل واملطلقات واألرس الفقرية .40

مستدامة .فالنسبة الكبرية من األموال املخصصة لهذه
القروض تذهب إىل القروض املتناهية الصغر ومدة
املرشوع ال تتجاوز عدة أشهر .ويف كثري من األحيان يواجه
أصحاب هذه املرشوعات عرثات يف السداد بسبب نقص
الخربة واملهارات الالزمة أو عدم القدرة عىل التسويق،
فتحرص الحكومة عىل الزيادة العددية ممن يحصلون
عىل هذه القروض ،وال توجد خطة تنموية حقيقية من
أجل متويل مرشوعات أكرث استدامة وخلق فرص عمل
حقيقية ،وتوفر مصدر دخل لتأمني حياة كرمية للمواطنني
واملواطنات.
دور املجتمع املدين مقابل تراجع الدولة:

أمام تراجع دور الدولة يف دعم الكثري من الخدمات ومن
بينها التعليم والصحة ،أتيح املجال للجمعيات األهلية
الخريية املرتبطة بأصول دينية (مسيحية أو إسالمية) أن
تقوم بأدوار أساسية بديال ًمن الدولة يف الكثري من القرى
والنجوع واملناطق الشعبية يف مختلف املحافظات يف
تقديم هذه الخدمات ،فضالً عن اإلعانات املبارشة ( نقدية

املعونة األمريكية من بني الهيئات الدولية التى قامت
بتمويل مرشوعات خدمية ،ومن بني هذه املرشوعات
مرشوع تم تنفيذه عامي  2013 -2012يف أربع محافظات
يهدف إىل تحسني الصحة للنساء الحوامل من خالل توفري
برامج متابعة الحوامل وبرامج للتوعية الصحية والتغذية،
ومن بني املرشوعات التى قامت املعونة األمريكية بتمولها
مرشوع تحسني التعليم يف سن الطفولة املبكرة من
خالل رشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم وجمعيات قاعدية
رشيكة ،العديد من هذه الجمعيات الخريية والتنموية

 -39وفقا للمعلومة التى متكنا من الحصول عليها فحجم العطاء الخريي للمرصيني
عام  2009بلغ ( )4,5مليارات جنيه ،ومن املتوقع زيادة هذا املبلغ مع تزايد عدد
الجمعيات واملؤسسات الخريية يف مرص خالل األربع سنوات املاضية (الوثيقة واألطر
املقرتحة للمرشوع القومى للعمل التطوعي يف مرص ،مركز املعلومات ودعم اتخاذ
القرار مبجلس الوزراءhttp://www.eip.gov.eg/Upload/Documents/1373/. ،
pdf
 -40التقرير الدويل حول استدامة منظامت املجتمع املدين يف منطقة الرشق األوسط،،
العوامل املؤثرة يف استدامة عمل املنظامت املدنية يف مرص  ،2012املجموعة املتحدة
– محامون ومستشارون قانونيون ،مؤمتر «املجتمع املدين يف مرص ....الفرص واملخاطر
« فندق ماريوت الزمالك القاهرة ،مرص2014 ،
 -41املصدر نفسه
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الدعوى القضائية رقم  28631لسنة  60والتي تقدمتبها مؤسسة الهاليل للحريات بالطعن يف عدم دستورية
القرار الجمهوري الخاص بإلغاء وزارة التأمينات
االجتامعية وضم هيئة التأمينات لوزارة املالية.

كانت تنفذ مرشوعات بتنسيق مع جهات حكومية ،من بني
هذه املرشوعات مرشوع دعم (القرى األكرث فقرا ً) والذي
تم من خالل عمل مشرتك بني جمعيات قاعدية خدمية
والربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة ومركز العقد االجتامعي
التابع ملجلس الوزراء.42

الدعوى القضائية رقم  7196لسنة  63والتي أقامهااألستاذ الدكتور أحمد حسن الربعي واألستاذ خالد
عىل عمر بعدم دستورية ضم أموال التأمينات للخزانة
العامة للدولة.

وخالل العرش سنوات االخرية ،ويف إطار ما يسمي “
باملسؤولية املجتمعية “ للرشكات ،قام العديد من رجال
األعامل والهيئات والرشكات بتنفيذ برامج تنموية وخدمية
عرب متويل جمعيات قاعدية أومن خالل جمعيات تنموية
تم تأسيسها تابعة بشكل مبارش لهذه الرشكات.43

الدعوى القضائية رقم  8535لسنة  2008وتقدمتبها مؤسسة الهاليل للحريات مطالبة مبساواة العالوة
االجتامعية ألصحاب املعاشات بالعالوة االجتامعية
للعاملني بالدولة وبدون حد أقيص.

بينام انتهج العديد من منظامت املجتمع املدين التى تتبع
النهج الحقوقي ،التصدى للسياسات التى اتبعتها الحكومة
فيام يتعلق بالحامية االجتامعية ،فتشكلت تجمعات
وتم رفع دعوى قضائية أمام املحكمة الدستورية العلياشعبية للدفاع عن حقوق املعاشات منذ العام ،2004
بعدم دستورية القرار الوزاري رقم  272لسنة 2006
حيث تشكلت لجنة الدفاع عن املعاشات وحامية الحقوق
بضم أموال التأمينات االجتامعية إىل الخزانة العامة
التأمينية،ثم تحولت بعد ثورة  25يناير إىل نقابة تضامن
للدولة والتي هي أموال خاصة ملك للمؤمن عليهم
أصحاب املعاشات والدفاع عن الحقوق التأمينية ،باإلضافة
بحكم القانون
إىل اتحاد أصحاب املعاشات والذي تحول إىل النقابة العامة
تم تنظيم العديد من الوقفات االحتجاجيةألصحاب املعاشات وتم تسجيله كنقابة قبل ثورة  25يناير
وله فروع ممتدة يف جميع محافظات مرص.
تقديم مقرتحات وسياسات بديلة للحكومة من أجل تحسني
قام عدد من املنظامت غري الحكومية باستخدام آلية املعاشات من بينها وضع حد أدىن للمعاشات يساوي 80
التقايض من أجل الدفاع عن حقوق أصحاب املعاشات يف املئة من الحد األدىن لألجور ،وتغليظ العقوبة يف قانون
التأمينات بشأن صاحب العمل الذي مل يلتزم بتسديد
من خالل :44
45
حصته من اشرتاك التأمني عىل العامل
الدعوى القضائية رقم  32168لسنة  61والتي تقدم·استخدمت املنظامت غري الحكومية آليات التقايض
بها مركز هشام مبارك للقانون لتهيئة الدليل ونرش
للدفاع عن الحق يف الصحة ،وتم رفع عدد من القضايا
ميزانيات بنك االستثامر القومي ملعرفة القيمة
وارتبطت بها حركة احتجاجية ،فأقامت “املبادرة
الحقيقية للديون املرتاكمة ألنظمة التأمينات.
املرصية للحقوق الشخصية” قضية رفض قرار
46
الحكومة بتحويل هيئة التأمني الصحى لرشكة قابضة
 -42املصدر نفسه
تقدم خدمات التأمني الصحى بشكل استثامري
 -43املصدر نفسه
 -44ملزيد من التفاصيل:
إلهامى املريغني ،تقرير الحقوق االقتصادية واالجتامعية والتنمية املستدامة ،رشكة
نورس للبحوث والدراسات.2012 ،
إلهامى املريغنى ،التأمينات االجتامعية والحقوق التأمينية ،مركز دعم التنمية
لالستشارات والتدريب.2012،

 -45فاروق العرشي رئيس النقابة العامة الصحاب املعاشات وسعيد الصباغ األمني
العام للنقابة ،ورشة عمل أزمة تطبيق قرار الحد األدىن لألجور ،دار الخدمات النقابية
والعاملية ،مبقر جمعية الصعيد 27/28 ،فرباير 2014
 -46صدر قرار الحكومة رقم  637لسنة .2007

351

تحسني الخدمة الصحية ،وزيادة املوازنة املخصصة
للصحة ،وتحسني أجور مقدمي الخدمة الصحية.49

ينتقص من الحقوق التأمينية للمواطنني واملواطنات،
وقضت املحكمة بإلغاء القرار املذكور يف ،2008 /9/ 4
ومل تتضمن حيثياتها أحكام العهد الدوىل فحسب ،التوصيات:
بل ذهبت إىل تبني التعليقات العامة للجنة الحقوق
·إنشاء املجلس االقتصادي االجتامعي ويضم يف عضويته
االقتصادية واالجتامعية.
النقابات ومن بينها أصحاب املعاشات ،ما يسهم يف
بعد خسارة الحكومة الدعوى رشعت يف طرح مرشوع
تفعيل املشاركة ألصحاب املصلحة يف رسم السياسات
جديد للتأمني الصحى ،ونرشت مسودته يف بعض الصحف
االقتصادية واالجتامعية.
املرصية يف أكتوبر  ،2009وأثار هذا املرشوع جدال ًكبريا ً
·إعادة توزيع اعتامدات املوازنة العامة للدولة بشكل
يف املجتمع املرصي ،ونظمت “لجنة الدفاع عن الحق
عام بحيث تلبي االحتياج والخدمات األساسية
يف الصحة”  -هى لجنة شعبية تضم نحو  50منظمة
للمواطنني واملواطنات وأيضاً معاشات الضامن
ورابطة وحزباً – مؤمترا ً للرد عىل مرشوع الحكومة للتأمني
االجتامعي ،مبا يؤمن حياة كرمية للفئات املستهدفة
الصحى ،عرب عن رفضه التفرقة بني املواطنني يف الحصول
من الرجال والنساء.
عىل خدمات التأمني الصحي من خالل طرح حزم تأمينية
مختلفة لكل حسب قدرته ،وأدى ذلك إلعالن وزير الصحة توصيات تتعلق بالتأمينات االجتامعية:
سحب هذا املرشوع يف مارس  2010تحت دعوى مزيد من
·تشكيل هيئة مستقلة للتأمينات االجتامعية تتوىل
التشاور واستطالع رأى املجتمع املدين .47
إدارة هذا امللف وتتشكل من ممثلني عن الحكومة
·كام قامت “املبادرة املرصية للحقوق الشخصية”
والرقابة اإلدارية والجهاز املركزى للمحاسبة ونقابات
ونقابة الصيادلة برفع قضية أمام محكمة القضاء
أصحاب املعاشات ومتخصصني يف مجال املحاسبة
اإلدارى مبجلس الدولة بتاريخ  2009 /10 /22إللغاء
واالستثامر.
قرار وزارة الصحة بربط أسعار الدواء باألسعار العاملية،
·تعديل القوانني الخاصة بالتأمني االجتامعي مبا يتناسب
ما كان سوف يرتتب عليه زيادة كبرية يف أسعار األدوية
مع مواد الدستور
متثل عبئاً جديدا ً عىل الفقراء ،وحرمان قطاع كبري
من املواطنني من حقهم يف الوصول إىل الدواء ،وتم
·مد مظلة التأمني الصحى ألصحاب املعاشات وأرسهم.
االستناد إىل القوانني الوطنية والعهد الدويل للحقوق
·مبوجب املادتني ( )8و( )17من الدستور ،فالدولة
االقتصادية واالجتامعية ،وقضت املحكمة بتاريخ 27
ملتزمة بإعادة النظر يف الترشيعات ومخصصات
 2010 /4/بوقف القرار.48
الضامن االجتامعي ،مبا يضمن تحقيق العدالة
االجتامعية وضم الفئات التى تعاين البطالة وتوفري
معاش مناسب لصغار الفالحني ،والعامل الزراعيني
·اعتمدت نقابة األطباء عىل مدى السنوات املاضية
والصيادين والعاملة غري املنتظمة
أكرث من آلية للضغط عىل الحكومة ،ما بني املفاوضات

توصيات تتعلق بالحق يف العالج والخدمات الصحية:

املراجع:

· زيادة ميزانية الصحة زيادة حقيقية كام ورد ىف  1-املوقع الرسمى لوزارة املاليةhttp://www.mof. :
الدستور إىل  3يف املئة من الناتج املحىل اإلجاميل.
/gov.eg
·إصدار مرشوع التأمني الصحي االجتامعي الشامل
 2الجريدة الرسمية – العدد  22مكرر(ج) 4 ،،يونية·إصالح املستشفيات الجامعية بتوفري التمويل الكايف .2014
لها وإصالح هياكلها اإلدارية مع بقائها تابعة لجامعاتها  3-ريم عبد الحليم ،اجراءات تقشفية ملواجهة أزمة عىل
واستمرارها كهيئات خدمية غري ربحية واستبعاد حساب العدالة االجتامعية ،املبادرة املرصية للحقوق
مشاركة القطاع الخاص فيها مبقتىض قانون  67لسنة الشخصية.
 2010الخاص مبشاركة القطاع الخاص ىف الخدمات  4-املوقع الرسمى لوزارة املاليةhttp://www.mof. :
).(PPP
gov.eg/Arabic/
·رفض مرشوع تنظيم البحوث الصحية الرسيرية
بصيغته الحالية ،ورفض تحويل املرصيني إىل فرئان
تجارب ال تستطيع رشكات األدوية إجراء مثل تلك
التجارب ىف بالدها عىل مواطنيها ،والتى تستغل حاجة
الفقراء يف بالدنا ،فضغط الحاجة ومحدودية الرقابة
تحولهم إىل ضحايا للتجارب.

·رفض القروض املرشوطة من البنك الدويل لقطاع
الصحة ،كام ال بد من وقف املشاريع املشرتكة مع
البنك الدويل التى ال تهدف إال إىل خصخصة الصحة
وتوسيع فرص القطاع الخاص الربحي ،ما يزيد أعباء
املرض عىل املواطنني .والبديل هو تعبئة املوارد من
خالل الرضائب التصاعدية وغريها وتوفري التمويل
الكايف للمستشفيات وإصالح سياساتها اإلدارية.
·تفعيل الرقابة الشعبية يف كل مستشفى ملتابعة األداء
وتقديم الخدمات العالجية ،تعتمد عىل الشفافية
الكاملة ىف إعالن السياسات واألرقام واملرتبات.

والوقفات االحتجاجية وصوالً لإلرضاب الجزيئ ،من أجل

-47محسن عوض وعالء شلبي ومعتز بالله عثامن ،دليل التمكني القانوين للفقراء..
معارف وخربات ،املنظمة العربية لحقوق اإلنسان واملركز اإلقليمي لربنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ بالقاهرة.2013 ،
 -48املصدر نفسه

 -49نقابة األطباء /http://www.ems.org.eg
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خ�اء الشبكة الموريتانية
إعداد :فريق ب
للعمل االجتماعي

موريتانيا

ن
خب� اقتصادي،
الجهات المساهمة ف ي� إثراء التقرير :الصندوق
الوط� للضمان االجتماعي ،منظمة البدواء ،صحفي ،ي
ي
المغار� ،جمعية مسار للتنمية والتضامن ،قطب
منظمة  ،AMSOFEH، ROSATTمنظمة اللجنة المستدامة ،المركز
بي
االتصال والتأط� ،بسمة أ
للطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،جمعية عامل
ي
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البلد يعرتف بالعجز الكبري عن تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية .حيث تستمر
املامرسات املرضة باملجموعات الهشة واملامرسات التمييزية تجاه املرأة ،ومشاكل
اللحمة االجتامعية ،واستمرار املامرسات االسرتقاقية ....وغياب الحامية االجتامعية
والتكفل باملعوزين واألكرث فقرا ً.

تتعلق بالدين اإلسالمي الحنيف وبالعادات والتقاليد.
مقدمة
قدمياً ،كانت الحامية االجتامعية مسألة متأصلة ومتامهية وحتى الساعة ،فالناس يعتمدون أوالً ،وقبل كل يشء ،عىل
مع املوروث الثقايف املوريتاين .فاملوريتاين القديم ،دأب التعاون البيني وعىل الروابط التقليدية ،أكرث مام يعتمدون
عىل شظف العيش وعىل التكيف مع ما تجود به الطبيعة ،عىل التأمني الصحي أو عىل صناديق الحامية االجتامعية.
وعىل تقاسمه مع محيطه املبارش ،والذي ظل ،واىل حد وعرفت الدولة مع نشأتها ،اهتامماً مبكرا ً بالحامية
قريب ـ إن مل نقل إىل اآلن ـ ميثل الحامي واملعيل والدرع االجتامعية ،حيث أنشأت وزارة تعنى بالحامية الجتامعية
والتضامن يف أول مخطط وزاري ،وتبع ذلك إنشاء صندوق
الواقي للقبيلة.
فاملوريتاين ،سواء كان من سكان الضفة (نهر السنغال) الضامن االجتامعي يعمل عىل التكفل بخدمات األرسة
أو من السكان املنتجعني ،طور عىل مدى القرون الغابرة ،وحوادث الشغل واألمراض املهنية ومعاشات املسنني.
جملة من اآلليات ،التي تتم من خاللها مواجهة الحياة وكل خدمة ميكن تأسيسها الحقاً لصالح العامل أصحاب
االجتامعية .وتختلف تلك اآلليات من منطقة إىل أخرى ،الرواتب .)1967( 1وأنشئت مفوضية األمن الغذايئ والدمج
إال أنها يف جلها تهدف إىل خلق نوع من التضامن والتكافل .)1987
وربط الوشائج والصالت بني أبناء القبيلة والجريان ،والنفاذ
إىل املاء والكأل ،وإكرام الضيف والتكفل به ،ومواساة
املترضرين ،وعالج املرىض ،ناهيك عن املسائل الكربى التي
تتطلب تعاضدا ً قوياً مثل الدية والحروب.

وقد اتخذت الحامية االجتامعية أشكاالً مختلفة مثل:
اللوحة (مساهامت نقدية وعينية يتلقاها الفرد إثر
التعرض لنكبة أو كارثة) ،نظام العاقلة (دفع الديات،
بشكل جامعي ،قبيل) ،والتكفل باملرىض ،ومجانية التعليم
(املحظرة املوريتانية) واملنيحة والقرض الحسن واألوقاف
التي توفر مياه الرشب يف أماكن كثرية كحفر اآلبار ،وصيانة
واحات النخيل ،وحلب املوايش يف قرية ُج ّل سكانها نساء.
ويتساوى يف هذه الظاهرة الزنوج والبيض .فهي مسألة

وأسس لتلك الرؤية 2يف دستور  20يوليو  .1991وهو ما
تعزز بالربامج والسياسات ،كاإلطار االسرتاتيجي ملحاربة
الفقر()2001ـ وإعداد اسرتاتيجيات قطاعية (اسرتاتيجية
خاصة باألرسة والطفل ،االسرتاتيجية الخاصة باملع ّوقني،
االسرتاتيجية الخاصة مبأسسة النوع ( ،)...)2011وصوالً
إىل االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية املصادق
عليها (يونيو  .)2013وهذا البعد رمبا كان حارضا عند
الخرباء الذين تولوا إعداد االسرتاتيجية الوطنية للحامية
االجتامعية ،ورمبا كان عامالً محورياً ساعدهم عىل صياغة
االسرتاتيجيات الوطنية.
 -1القانون رقم  39-1967بتاريخ  3فرباير  1967املؤسسة لنظام الضامن االجتامعي.
 - 2املادة  16من الدستور املجتمع يحمي األرسة والفرد.
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وقد تأكد هذا التوجه يف مصادقة موريتانيا عىل االتفاقيات
واملواثيق الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية املتعلقة
بالحامية االجتامعية وأهمها:

والطبقات الهشة واألمية ،إال من النزر القليل .وبعد العديد
من الحمالت الهادفة إىل تغيري العقليات والتحسيس ،صار
هناك نوع من التحسن النسبي .وتعزز األمر بإقامة برامج
شبكات األمان االجتامعي حديثاً ،وبإنشاء وكالة التضامن
ومحاربة مخلفات الرق ومكافحة الفقر.

·النصوص الدولية لحقوق اإلنسان واملعاهدة الدولية
املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
(.)2004
ورغم الجهود املبذولة ،ال يزال البلد يشهد نقاشاً حول
مفهوم ونطاق الحامية االجتامعية ،وتحديد املستهدفني
· االتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل (.)1991
منها ،ومخصصاتها املالية ،ومصادر متويلها ،وتحديد
· االتفاقية الدولية حول القضاء عىل كافة أشكال الجهات القامئة عىل تنفيذها .وهي أمور من بني أخرى،
التمييز ضد املرأة (.)2001
دفعتنا إىل إعداد هذا التقرير.
·اتفاقيات املكتب الدويل للشغل املتعلقة بالعمل يهدف التقرير ،الذي هو مثرة الرشاكة بني الشبكة
والضامن االجتامعي.
املوريتانية للعمل االجتامعى وشبكة املنظامت العربية
غري الحكومية للتنمية ،3باألساس إىل رصد واقع الحامية
·االتفاقية حول األشخاص ذوي اإلعاقة (.)2010
االجتامعية يف موريتانيا ،وتأهيل منظامت املجتمع املدين
·امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان (.)1986
للتأثري يف السياسات واالختيارات الكربى للدولة.
·امليثاق العريب لحقوق اإلنسان.
·إعالن ياوندي املتعلق بتنفيذ الحامية االجتامعية.
إال أن هذه الجهود مل تستطع إقامة نظام للحامية
االجتامعية ميأل الثغرات التي نجمت عن تراجع ،بل
وضعف النظام القديم .ومل تتمكن بعد من خلق وتأسيس
مقاربة يف الحامية االجتامعية تنطلق من خصوصياتنا،
تقوي اللحمة الوطنية وتستفيد من الزكاة والوقف،
ويشارك يف متويلها فاعلو الخري.
إذ ظلت الحامية االجتامعية نخبوية ،متاحة بصفة تكاد
تكون حرصية عىل املوظفني؛ خصوصاً من أبناء الطبقة
الربجوازية (التي ولدت يف أحضان املستعمر) والتي
حكمت البلد يف بدايات الستينات ،وبالتايل كانت عىل
مترس عا ٍل بالثقافة العرصية ،ما مكنها من االستفادة أكرث
من غريها من املزايا املتاحة.
واليوم ،كل ما نستطيع قوله ،هو أن الحامية االجتامعية
تأثرت سلباً بالنمطية السلبية التي كانت سائدة يف املجتمع.
وتأثرت برتاتبيته الطبقية .ومل يستفد األرقاء القدامى

كام يطمح أمام ندرة الدراسات إىل تنوير الرأي العام
الوطني والعريب ،حول واقع الحامية االجتامعية يف
موريتانيا ،4ضمن مقاربة تفاعلية نناقش خاللها آراء
منظامت املجتمع املدين والخرباء وصناع القرار .ونتلمس
الفرق بني الواقع العميل والنصوص واالسرتاتيجيات
الرسمية.
كام يتناول التقرير تأثري تدخل مختلف الرشكاء الفنيني
واملاليني ،مع إبراز مكانة الحامية االجتامعية يف القوانني
الوطنية ،ومدى تطابقها مع االتفاقيات واملبادئ الدولية
وواقع التغطية االجتامعية مع ذكر التوجهات املستقبلية.
ويخرج التقرير يف النهاية بتوصيات وبدائل عديدة ،من
أجل تطوير واقع الحامية االجتامعية مبوريتانيا.

 -3الشبكة املوريتانية للعمل االجتامعي عضو بالشبكة العربية ،منذ .2011
 4ـ تجدر اإلشارة إيل ندرة الدراسات و غياب الكتب و الدوريات يف مجال الحامية االجتامعية
مبوريتانيا.
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الجزء أ
الول :دور الدولة ف ي� التنمية

· ترسيع النمو واالستقرار االقتصادي الكيل.

أوالً -السياق العام للتنمية بالدولة:

· ترسيخ النمو يف املحيط االقتصادي للفقراء.

بلغ عدد سكان موريتانيا ،حسب توقعات  ،2013نحو
 3461041نسمة .وتفيد اإلسقاطات الصادرة  2010عن
املكتب الوطني لإلحصاء ،أن معدل منو السكان يف البلد
يصل إىل  ،2.4%بكثافة  3.2ساكنني/الكلم املربع .ضمن
هذا الوضع السكني يوجد أكرث من  60%تقل أعامرهم
عن  25سنة وتبلغ نسبة اإلناث  51.5%حسب نتائج
املسح الدائم  .2013أما معدل األمية 5فيصل  38%ومعدل
البطالة نحو  .31.2%وقد وصلت نسبة التمدرس الخام
 100%منذ  .2011/2012ومييل تعادل الجنسني إىل صالح
البنات مبؤرش قدره = 1.08عيل مستوي التعليم األسايس.6
أما بالنسبة للصحة فيعيش  67%من السكان عىل مسافة
أقل من  5كلم من أقرب مركز أو نقطة صحية.7

· تنمية املصادر البرشية وتوسيع الخدمات األساسية.
·تحسني الحكامة وزيادة القدرات.

10

ورغم الجهود التي بذلت ،فإن البلد يعرتف بالعجز الكبري
عن تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية .حيث تستمر املامرسات
املرضة باملجموعات الهشة واملامرسات التمييزية تجاه
املرأة ،ومشاكل اللحمة االجتامعية ،واستمرار املامرسات
االسرتقاقية ،أو مخلفاتها يف منظور البعض ،وغياب الحامية
االجتامعية والتكفل باملعوزين واألكرث فقرا ً .مع إقصاء
املجموعات الهشة (املع ّوقون ،األرقاء السابقون) وغياب
منظومة شاملة للتأمني الصحي ،وصعوبة الدمج املهني،
ومشاكل منظومة الرتبية والتكوين والنقص يف البنى
التحتية الطرقية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية،
11
وضعف النمو واستمرار املعدالت العالية للفقر.
ثانياً -موقع الحماية االجتماعية ف ي� السياسة العامة
للدولة

وال تزال نسبة وفيات األطفال واألمهات مرتفعة أي بنسبة
 122يف األلف و  68لكل  100ألف والدة حية ،8حسب
املسح متعدد العينات عام  .2007ومن حيث انتشار الفقر
فقد تراجعت نسبته اىل حدود  42%سنة  2008بعد أن
بلغت سنة .9)46.7%( 2004
تحظى الحامية االجتامعية بأهمية بالغة يف الدستور
وأما عىل مستوى معدالت النمو فقد بلغ معدل النمو والقوانني الوطنية .حيث يؤكد دستور 1991عىل الحقوق
الحقيقي للناتج الداخيل الخام للفرتة  4% ,2011 -2006االقتصادية واالجتامعية .وينص يف مادته  16عىل أن الدولة
سنوياً يف املتوسط .واعتبارا ً من سنة  2010بدأ تحسن يف واملجتمع يحميان األرسة .كام تحظى الحامية االجتامعية
معدل منو الناتج الداخيل الخام حيث بلغ  5%سنوياً طيلة مبكانة مهمة يف السياسة العامة للدولة؛ إذ تم إدراجها
يف السياسات العامة كافة ،وخصوصاً منذ تبنى البلد
الفرتة .2010-2012
اإلطار االسرتاتيجي ملحاربة الفقر؛ الذي يشكل أهم وثيقة
ولقد قامت الحكومات املوريتانية املتتالية ،منذ  ،2001مرجعية يف مجال السياسة االقتصادية واالجتامعية (منذ
بإعداد وتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ملحاربة الفقر (.) 2001 2001-
 ،)2015والذي يقوم عىل أربعة محاور يدعم بعضها
يف املرحلة الثانية لإلطار االسرتاتيجي ملحاربة الفقر (2006-
البعض ،وتصب يف إنجاز األهداف املرسومة:
 ،)2010حددت الحكومة الحامية االجتامعية ضمن أحد
 - 5املسح املرجعي حول ااألمية يف موريتنانيا  / 2008املكتب الوطني لالحصاء بالتعاون مع عرش مجاالً تحظى باألولوية لقدرتها عىل الحد من الفقر
مكتب اليونسكو بالرباط.
والقضاء عىل الفوارق بني املواطنني.12
 _ 6اللجنة الوطنية للمنتديات العامة للرتبية و التكوين التقرير النهايئ لسنة 2013
 - 7حوليات وزارة الصحة 2008
 - 8مسح متعدد العينات صادر عن املكتب الوطني لإلحصاء عام 2008
 _ 9تقرير االستشارات الوطنية حول أجندة التنمية ملا بعد  / 2015يوليو 2013

 - 10اإلسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية  /يونيو  / 2013ص11
 - 11أجندة التنمية ملا بعد  2015مرجع سابق
 - 12اإلطار االسرتاتيجي ملكافحة الفقر  2011/2015الصفحة 36

358

وقد نصت املرحلة الثالثة واألخرية لهذه الوثيقة ( 2011-تنموية مستدامة.14
 )2015عىل تحسني اإلطار املؤسيس والتنظيمي للحامية أضف اىل ذلك عدم وجود قوانني ،حتى اآلن متكن
االجتامعية .وهو ما بدأ انجازه بالفعل عرب إعداد املترضرون ،ومن فقدوا حقوقهم االجتامعية ،من رفع
االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية (يونيو  ،)2013قضايا أمام املحاكم .15و هو ما يعني غياب البيئة القانونية
حيث تم إعداد هذه الوثيقة بشكل تشاوري ضم إىل أو نقصها ىف مجمل السياسات املتبعة ،و التي يصفها
جانب الحكومة رشكاء البلد الفنيني واملاليني ،وكذا املجتمع البعض بأنها سياسات مظهرية ال تعالج القضايا بعمق،16
املدين .كام تضمنت هذه االسرتاتيجية مخطط عمل ،دخل كام أنها تغيّب مبدأ التشاور مع الرشكاء االجتامعيني.
حيز التنفيذ يف فرباير  2014تحت إرشاف لجنة تضم
وحتى يف حالة إرشاك هؤالء يف بعض الربامج ،فإن روتني
مختلف الفاعلني.
العمل الحكومي يؤثر سلباً عىل تنفيذ برامج الرشاكة.
ثالثاً -الحماية االجتماعية ومبدأ العدالة
مثالً هناك متويل من املكتب الدويل للشغل موجه إىل
حسب ما تعكسه االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية «الربنامج الوطني للعمل الالئق» املكون من ثالثة محاور:
ـ املعتمدة حديثاً ـ (فإن الحامية االجتامعية ترتكز يف الضامن االجتامعي ،ترقية العمل والحوار االجتامعي .هذا
موريتانيا عىل مبدأ العدالة االجتامعية وقيم املساواة الربنامج تأخر لسبب بسيط هو كون سنة  2013بكاملها
والتضامن املقتبسة من الدين اإلسالمي الحنيف ،والحقوق مل تكف األطراف الثالثة للربنامج (الحكومة ،أرباب العمل،
التي يكفلها الدستور(يوليو  ،)1991ونتائج مختلف النقابات) ،لتشكيل لجنة القيادة واإلرشاف والسبب
االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية ،وخصوصاً تلك املتعلقة راجع إىل الحكومة .وذلك ما يظهر تباطؤ األخرية وضعف
17
مبحاربة الفقر القامئة عىل محاور يدعم بعضها البعض ،اهتاممها بالحامية االجتامعية.
والهادفة إىل إنجاز أهداف األلفية املرسومة ،ومتكني و للتذكري ،فإن «برنامج العمل الالئق» أُطلق من قبل
السكان انطالقاً من مقاربة تشاركية من االحتامء من كل منظمة العمل الدولية سنة  ،1999وتأسس عىل واجب
أشكال الهشاشة التي قد تعرقل قدر
اتهم اإلنتاجية وتعيق احرتام املبادئ والحقوق األساسية يف العمل .ويتمحور هذا
13
من تقدم البلد نحو التنمية املستدامة.
الربنامج حول أربعة أهداف اسرتاتيجية هي:
إال أن بعض الفاعلني من نقابات ومجتمع مدين ،يعتربون × املبادئ والحقوق األساسية يف العمل.
أنه ال توجد سياسات اجتامعية منصفة يف موريتانيا
تهتم بجميع الفئات وتنصف بالخصوص الفئات الهشة × معايري العمل الدولية.
والضعيفة؛ وهو دليل عىل أن هناك غياباً للعدالة أثناء × فرص العمل واألجور والحامية والضامن االجتامعي.
تصور السياسات الحكومية .إمنا توجد سياسات متييزية
مبنية عىل امتصاص االختالالت املوجودة يف النظام × الحوار االجتامعي واملفاوضات الثالثية .
االجتامعي .كام يرون أن املشاريع والربامج املعدة من رابعاً -تمويالت الحماية االجتماعية
طرف الحكومات ،ال تأخذ يف الحسبان األمراض املوجودة تعترب الدولة هي الفاعل الرئيس يف تنظيم ومتويل الحامية
يف املجتمع .وال تقدم الحلول التي من شأنها أن تقيض عىل االجتامعية يف موريتانيا .ورغم هذا املعطى ،فإنه من
االختالالت بشكل نهايئ .اليشء الذي يعني غياب سياسات
 - 13الدكتور عبد الله ولد الفايل مدير الحامية االجتامعية والتضامن  /مقابلة يف مكتبه
بتاريخ 26/01/2014

14ـ مقابلة مع الساموري ولد يب رئيس نقابة الكونفدرالية الحرة لعامل موريتانيا
 15ـ مقابلة مع الحسن ولد الطالب ،رئيس التجمع العام للمنمني املوريتانيني.
 16ـ مقابلة مع د /محمد ولد يرك ،رئيس الكونفدرالية املوريتانية للشغيلة.
 17ـ مقالة مع محمد لحبيب ولد ارشيف ،سبق اإلشارة إليها.
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الصعوبة مبكان تحديد حجم التمويالت املخصصة للحامية مايل قدره  26.852مليون أوقية وصلت إيل  38.781مليون
االجتامعية من امليزانية العامة للدولة ،ألن الحامية أوقية سنة .18.2011
االجتامعية مل تسند إىل جهاز إداري موحد ،وال يتم و يف ما يأىت النفقات لسنة  2011حسب املحاور األساسية
التبويب لها يف امليزانية العامة تحت هذا االسم .وإمنا يتم للحامية االجتامعية:
توزيعها بني مؤسسات عمومية شبه مستقلة وقطاعات
األمن الغذايئ والتغذية31% :وزارية نذكر من بينها:
النفاذ إىل الصحة والتعليم8% :-وزارة الصحة

وزارة التهذيب الوطنيوزارة الشؤون االجتامعية و الطفل واألرسةوزارة الوظيفة العمومية والشغل وعرصنة اإلدارةوكالة التضامن ومحاربة مخلفات الرق ومكافحة الفقرالصندوق الوطني للضامن االجتامعيالصندوق الوطني للتأمني الصحيصندوق اإليداع والتنميةصناديق القرض واالدخاراملكتب الوطني لطب الشغل.مفوضة األمن الغذايئمفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين والعالقاتمع املجتمع املدين
وزارة البيئة والتنمية املستدامة ،إلخ.هذا باإلضافة إىل ما تقوم به مصالح الشؤون االجتامعية
يف البلديات ووداديات الصحة والقطاع غري املصنف ،و
الدور الكبري الذي تلعبه الزكاة واألوقاف يف مجال دعم
الفئات االجتامعية الهشة و الضعيفة.

الضامن االجتامعي والعمل التشغيل32،3% :-تحسني الظروف املعيشية% 7،7:

املساعدات االجتامعية وترقية املجموعات الهشة:. 19،5%
وىف هذا املجال نذكر أن نفقات الحامية االجتامعية مع
تعددها وتشعبها وتبعرثها ،يصعب تتبعها.
 الجدول اآليت يوضح بعض الحيثيات عىل سبيل املثال:التبويب
النفاذ إىل الصحة والتعليم
األمن الغذايئ والتغذية
الضامن االجتامعي والعمل
التشغيل
تحسني الظروف املعيشية
املساعدات االجتامعية وترقية
املجموعات الهشة

النفقات
8%
31%
32
% 7،7
% 19،5

وحسب املعطيات املتوفرة لدى إدارة الحامية االجتامعية
والتضامن الوطني فإن التمويالت الخاصة بالنسبة لسنة
عىل سبيل املثال بلغت نفقات الحامية االجتامعية لسنة  2013التي مرت عن طريقها ترد كاآليت:
 2010ما مجموعه  10.6مليارات أوقية ،مسجلة زيادة
اـ التكفل باملرىض :الداخل والخارج  500مليون أوقية:
تناهز  13.7%لتصبح  12.1مليار أوقية سنة  .2011وبلغت
أصحاب العجز الكلوي  598مليون؛
نفقات الصحة والتعليم  55.889مليار أوقية ،أي ما يقارب
ب ـ املساعدات االجتامعية :مرىض ،فقراء(الذين تحددهم
 19.8%من إجاميل نفقات الدولة.
البلديات)  100مليون؛
وقد متت تغطية هذه النفقات أساساً من املوارد الوطنية
بنسبة 90 %عام  2011مقابل  72,8%عام  .2010وإذا
ما اعتربنا برنامج التضامن الوطني الذي خصص له غالف  - 18اإلسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية.
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ج ـ العناية املوجهة للفقراء19.مليوناً

وإمنا يف عدم قدرة املسؤولني املعنيني بالحامية االجتامعية
عىل تعبئة املوارد؛ عرب مشاريع ودراسات مقنعة للممولني
(وهم باملناسبة كرث) .23وعىل العكس من ذلك يرى بعض
الفنيني بوزارة الشؤون االقتصادية والتنمية أن املشكل
يكمن حقيقة يف ضعف التمويالت سواء الوطنية أو
األجنبية.24

يظهر أن رصف نفقات الحامية االجتامعية يأخذ أشكاالً
مختلفة ترتاوح بني التكفل املبارش بالنفقات عىل ميزانية
الدولة ،ومنح اإلعالنات للمؤسسات العمومية أو شبه
العمومية لتمكينها من بلوغ أهداف عمومية كالتخفيف
من أو تثبيت أسعار بعض املواد األساسية (كالحليب
 جدول إلعانات الصندوق الوطني للضامن االجتامعيوالسكر واألرز والزيت).
كام ميكن لهذا التدخل أن يكون يف شكل تثبيت أسعار خالل  2012لبعض الفئات:
بعض الخدمات والسلع عىل مستوى تحت سعرها
الحقيقي (الغاز والكهرباء واملاء).20

الفئة
األرامل
العجز
األيتام
الشيوخ

عدد املستفيدين
1299
49
2955
10

املبلغ
 91217573أوقية
 5795449أوقية
 72312977أوقية
 1835685أوقية

فضال عن هذه اآلليات ،توجد برامج مستعجلة مخصصة
ملواجهة صدمات خارجية كالجفاف وارتفاع األسعار لدى
االسترياد .ونظرا ً إىل شدة تأثر االقتصاد الوطني بالصدمات
املصدر :جدول معد انطالقاً من معلومات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،سنة
الخارجية وبنية االقتصاد ،فقد ظلت الربامج املستعجلة 2012
منتظمة خالل السنوات األخرية .لذلك فمن املنطقي
اعتبار التمويل املوجه لهذه الربامج استجابة لحاجات  -جدول ميزانية الحامية االجتامعية (مباليني األوقيات)،
حقيقية يعانيها السكان .وعليه يلزم أخذ هذه الربامج يف الفرتة  2010ـ 2011
االعتبار يف امليزانية السنوية ،تلبية لحاجات السكان األكرث مختلف الوزارات
2011
2010
هشاشة.21
والهيئات
إال أن بعض ناشطي املجتمع املدين يرون أن التمويالت
غري كافية ،بل وال متثل الكثري بالنسبة للحاجات الحقيقية
للحامية االجتامعية .وتشكو الناشطات يف مجال حقوق
املرأة من ندرة التمويالت املخصصة للنساء ،حتى بعد
استحداث قطاع وزاري خاص باملرأة .22هذا القطاع الذي
مل يتمكن من توفري املوارد الكافية لدعم مختلف املكونات
النسوية :من مطلقات ونساء ريفيات وغريهن من فئات
النساء.

(التنمية الريفية ،مفوضية
األمن الغذايئ ،التعليم،
الصحة ،وكالة تشغيل
الشباب ،صندوق التأمني
الصحي ،وزارة اإلسكان،
وكالة النفاذ الشامل:
الطاقة ،املياه ،وزارة
االجتامعية،
الشؤون
مفوضة حقوق اإلنسان،

ويرى بعض ممثيل النقابات أن املشكل ليس يف التمويالت،

املجموع

 19ـ مقابلة مع الدكتور عبد الله ولد الفايل ،مدير الحامية االجتامعية والتضامن الوطني.
 20ـ مقابلة مع السيد الشيخ ولد زيدان مدير باإلدارة العامة لالسرتاتيجيات و السياسات
بوزارة شؤون االقتصادية و التنمية.
 - 21اإلسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية يونيو  /2013ص.87
 22ـ مقابلة مع مجموعة بؤرية من «فريق املنارصة» الذي يعمل عىل رفع إرشاك املرأة يف
مراكز صنع القرار.

متويل
خارجي

متويل
وطني

متويل
خارجي

متويل
وطني

7373.2

3514.1

2534.8 9594.6

املصدر :االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية يف موريتانيا ،يونيو  2013امللحق ،3
جدول.2
 23األستاذ محمد الحبيب ولد ارشيف ،ممثل نقايب بورشة التصديق عىل التقرير
 -24ممثل الوزارة يف ورشة املصادقة عىل التقرير األستاذ ميي ولد احمد ،خبري لجنة الحامية
االجتامعية بوزارة الشؤون االقتصادية و التنمية.
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كام ينتقد البعض اآلخر عدم تخصيص صندوق للكوارث
حتى الساعة ،رغم املطالبة املتكررة لبعض جهات املجتمع
املدين .25خصوصاً أن التقرير الفوضوي وعدم تخطيط
املدن ،تتولد عنه الكثري من املشاكل واألزمات .كان من
آخرها مياه األمطار التي غمرت مناطق عديدة من
العاصمة ،والحريق الذي قىض عىل مساكن املئات من
األرس يف مرفأ نواكشوط القديم.
�ض
وتأث� ذلك عىل سياسات
ي� ي
خامساً -النظام ال ب ي
الحماية االجتماعية

االجتامعي املوجه إليهم هم أنفسهم وإىل ذويهم ،والتي ال
تزيد عىل نسبة  1%من الراتب .و هو أمر سيؤدي إصالحه
إىل رفع التمويالت املخصصة للضامن االجتامعي؛ ليتمكن
28
الصندوق من تطوير الخدمات املقدمة.

وهو أمر يدركه خرباء الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي؛ إذ يرون أن تحديد سقف الراتب الذي تفرض
عليه اشرتاكات الصندوق (وهو ال يتجاوز  70أوقية) شكل
عامالً سلبياً عىل متويل الصندوق .وبهذه املناسبة يقرتح
هؤالء الخرباء إلغاء هذا السقف .كام يرون أهمية إقامة
ال يخصص قانون الرضائب املوريتاين رضيبة محددة نظام ضامن اجتامعي تكمييل اختياري .يجعل املنخرطني
لرصف خاص .فالرضيبة شاملة وعمومية غري معينة الرصف فيه يجنون ـ عند اإلحالة للتقاعد ـ معاشات كافية لهم
وال املستفيد :فالجباية الرضيبية تعتمد املبدأ االقتصادي وألرسهم.29
سادساً -التطور التاريخي لنظام الحماية االجتماعية
لشمولية الرضيبة وعدم تخصيصها.
ف
وتعترب الرضائب بشكل عام من أهم مصادر وموارد ي� موريتانيا
إيرادات امليزانية العامة للدولة .وباإلمكان زيادة اإليرادات مر نظام الحامية االجتامعية يف موريتانيا باملراحل اآلتية:
الرضيبية من خالل الحد من التهرب الرضيبي ما سيساهم املرحلة األوىل :متيزت هذه املرحلة مبجانية خدمات
ـ دون شك26ـ يف زيادة التغطية املالية لنفقات للحامية الحامية االجتامعية املحدودة التي تقدمها الدولة لصالح
االجتامعية .و يوجد نقاش حاد اآلن حول.27إمكانية فرض املجموعات املستهدفة والتي كان يتكافل فيها املجتمع
رضيبة مخصصة لدعم الحامية االجتامعية
بصفة تقليدية ،عرب نظام التضامن االجتامعي التقليدي.
ومن املالحظ أن الوعي بشأن الرضائب محدود جدا ً أو شبه
ويتبي أن املسألة ال تقترص عىل املواطن العادي
معدومّ .
فحسب ،وإمنا هناك تجاهل كبري وتغييب للدور املحوري
الذي يلعبه النظام الرضيبي العادل والفعال يف الحد من
التفاوت بني طبقات املجتمع الواحد ،وما يساهم به يف
إعادة التوزيع العادل للرثوة ،وتوطيد مفهوم املواطنة ،من
طرف القامئني عىل صنع السياسات.

املرحلة الثانية :انطبعت هذه املرحلة بالجفاف وتدهور
البنية االقتصادية واالجتامعية ،والهجرة الريفية إىل املدن
حيث كان من عواقبه التصدع الذي عرفه التضامن
االجتامعي ،وتوسع املجموعات املستهدفة بالحامية
االجتامعية .كلها عوامل دفعت الدولة إىل خلق آليات
تضامن اجتامعي وتدخل رسيع :مثل املفوضية (التوزيع
املجاين للمواد الغذائية) والكفاالت املدرسية والهالل
األحمر ،إلخ.

ويرى نقابيون أن هناك خلالً يف توجيه الرضائب التي
تفرض عىل الراتب .حيث من املالحظ أن قيمة الرضيبة املرحلة الثالثة :شهدت هذه املرحلة وجود بنيات
املدفوعة عىل الرواتب لصالح الدولة تصل إىل  .13%وهي اجتامعية يطبعها التمدن وظهور حاجيات اجتامعية
أكرب بكثري من قيمة اشرتاكات العامل يف نظام الضامن اقتصادية جديدة .وهو ما تطلب تغيري النظرة املجتمعية

 25ـ الحسن ولد الطالب ،مقابلة سابقة
 26ـ الشيخ ولد زيدان ،مقابلة سابقة.
 - 27مالي احمد  /مستشار وزير االقتصاد والتنمية املكلف بالحامبة االجتامعية  /مقابلة يف
مكتبه بتاريخ 23/01/2014

 28ـ مقابلة مع محمد لحبيب ولد ارشيف ،سبق اإلشارة إليها.
 29ـ مقابلة مع عبد الله ولد الناجي ،مستشار املدير العام للصندوق الوطني للضامن
االجتامعي.
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والحكومية للحامية االجتامعية .من خالل تجسيدها يف الرتابية والكيف والنوع وهو عكس ما ذكر.
تعزيز قدرات املجموعات املستهدفة بالتوجيه واإلرشاد وتعكس انتقادات املجتمع املدين زيادة الوعي بالحامية
االجتامعي وإنشاء العديد من القطاعات التي تهتم االجتامعية والحرص عىل تطويرها ونقلها من مجرد
بالحامية االجتامعية ،كوزارة التنمية الريفية والرشكة مساعدات و برامج استعجالية تهبها الحكومة إىل برامج
املوريتانية للتنمية الريفية وبدء تجربة الالمركزية (تجربة واسرتاتيجيات تحكمها قوانني حديثة ومتطورة.
البلديات).
الدول
تأث� العامل
سابعاً -ي
ي
املرحلة الرابعة :وقد متيزت هذه املرحلة بزيادة الوعي
لدى املستفيدين والفاعلني ،حكوميني وغري حكوميني ،تأثرت الحامية االجتامعية يف موريتانيا بتوصيات صندوق
حول الحامية االجتامعية .من خالل إعداد وتنفيذ اإلطار النقد الدويل والبنك الدويل التي تسعى إىل تحقيق الربح،
اإلسترياتيجى ملكافحة الفقر واالسرتاتيجية الوطنية ومن أجله تلجأ هذه املؤسسات إىل كل الوسائل املمكنة
للحامية االجتامعية وخططهام العملية .ما مكن من لتنفيذ سياساتها املرسومة .ومن أبرز آثار و تداعيات
تحسني املناخ االقتصادي واالجتامعي ومن تحسني الحالة تدخالت هذه املؤسسات مبوريتانيا نذكر ما يأيت:
الصحية للمواطنني وخفض مؤرشات الوفيات ومن النفاد
·تخفيض قيمة العملة الوطنية حيث فقدت عملتنا
إىل الخدمات األساسية القاعدية.
(األوقية)  5/6من قيمتها؛ قبل التعامل مع هذه
املؤسسات؛ ما كان له تأثري مبارش عىل القوة الرشائية
إضافة إىل التزايد املطرد لألخذ باالعتبار خصوصية الرشائح
للمواطن.
الفقرية وغريها من الرشائح السكانية الضعيفة .وقد
تم أخريا فتح شعبة خاصة بالعمل االجتامعي بجامعة
·تجميد االكتتاب يف معظم قطاعات الدولة.
30
نواكشوط.
·رفع الدعم عن املواد االستهالكية األساسية :األرز،
يتضح مام سبق أن املسار التاريخي للحامية االجتامعية
القمح ،السكر ،الشاي ،بصفة تدريجية.
مبوريتانيا كان دامئاً يف تطور تصاعدي ،رغم كافة املآخذ.
·فرض رضائب عىل املواد االستهالكية وزيادة أخرى.
ورغم التزايد امللحوظ يف االهتامم بالحامية االجتامعية
ومؤرشاتها يف موريتانيا ،ال تزال دون املستوى املطلوب،
·تراجع الصناعات الوطنية بسبب رفع الحامية والدعم
وال تزال بعض أرضيات الحامية االجتامعية مل تشهد أي
عنها .ما أدى إىل اختفاء الصناعات الوطنية الوليدة
تدخل يذكر مثل:
مثل السكر ،الثياب؛ وهذا االختفاء بسبب ضعف
العملة ووقف الدعم العمومي ،ما أدى إىل الحد من
·توفري الدخل األسايس لألطفال.
فرص العمل.
·تأمني الدخل األسايس لألشخاص يف سن العمل.
·غياب أو تراجع الخدمات ،تجميد األجور ،دون زيادة؛
·الرصف الصحي.
تراجع االكتتاب يف الوظيفة العمومية (يف موريتانيا
تبني األرقام الرسمية أن البطالة وصلت إىل نسبة 31
·التكفل باملسنني غري القادرين عىل الكسب.
)%؛32
ويرى فاعلون يف املجتمع املدين أن الحامية االجتامعية
 -31مقابلة مع االسيدة اعزيزه بنت املسلم رئيسة املركز الصحي و االجتامعي لحامية النساء
ظلت ىف تراجع منذ بعض الوقت من حيث التغطية واألطفال املترضرين من العنف.
31

 30ـ د /محمد ولد الربناوي ،أستاذ علم االجتامع ومنسق الشعبة املذكورة بالجامعة.

 -32الدكتور محمد محمود ولد إماه :ندوة منظمة من طرف الشبكة املوريتانية للعمل
االجتامعى حول تأثري توصيات املؤسسات الدولية عىل الحامية االجتامعية ىف موريتانيا 2012
.
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ن
الطار ش
الت�يعي و خصائص نظام
الثا� :إ
·الخصخصة التي تنازلت مبوجبها الدولة عن أهم الجزء ي
ممتلكاتها؛
الحماية االجتماعية
·فتح املجال واسعاً أمام الرشكات متعددة الجنسيات
مستفيدة من إعفاءات رضيبية وجمركية ومقابل أوالً -تك ّون نظام الحامية االجتامعية يف موريتانيا
نسبة رمزية.
يتك ّون نظام الحامية االجتامعية يف موريتانيا من:
·زيادة املديونية الخارجية وبالتايل خدمة الدين .يف
غياب معطيات حديثة حول حجم املديونية وخدمة .أالضامن االجتامعي لصالح بعض العامل العموميني
وعامل القطاع شبه العمومي والخاص:
الدين العمومي ،فإننا ـ مع ذلك ندرك أن مخصصات
خدمة الدين العمومي دامئاً ما تكون يف الدول الفقرية يسري هذا النظام من طرف الصندوق الوطني للضامن
(مثل موريتانيا) عىل حساب الربامج االجتامعية.
االجتامعي مبقتىض القانون رقم  67-039بتاريخ  3فرباير
·تقوية التبعية لألسواق الخارجية؛ التي تحدد أمثان  ،1967الذي ينص عىل مجلس إدارة ثاليث التشكيلة
(الرشكاء االجتامعيني) .يعترب الصندوق الوطني للضامن
املواد األولية التي تنتجها الدولة الوطنية؛
االجتامعي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
·سيطرة االستهالك عىل اإلنتاج؛ حيث يصبح االستهالك تخضع لوصاية وزارة الشغل.
قيمة يلهث الجميع وراءها ،من دون مراعاة القدرة
الرشائية للمستهلك الذي يضيع يف تلبية حاجات غري يضمن هذا النظام بالنسبة ملنتسبيه الشعب الخدمات
الرئيسية الثالث اآلتية:
حقيقية ..إلخ.
·الخدمات العائلية
·التجاوزات التي تقوم بها رشكات االستخراج األجنبية
العاملة يف موريتانيا.
·األخطار املهنية ( حوادث الشغل واألمراض املهنية)
·ضعف األجور املقدمة للعامل املوريتانيني مقابل
نظرائهم األجانب بنفس العمل.
· العديد من العامل الوطنيني يعملون من دون عقود
عمل؛ وغياب تام ملعايري السالمة33.

·املعاشات
1.1الخدمات العائلية
تشمل الخدمات العائلية:
·مستحقات وعالوات الوالدة

ويعلق بعض أطراف املجتمع املدين قائالً إن هدف هذه
املؤسسات هو الربح وتهدئة األوضاع العامة للبلدان
العاملة بها ،أكرث من اهتاممها بالتنمية الحقيقية.

·املخصصات العائلية
·العالوات اليومية األمومة

إال أن بعض الرسميني يثمن الجهود الحالية للمؤسسات
الدولية يف مجال دراسة آلية تطوير الحامية االجتامعية
3.3املعاشات :تشمل الشيخوخة والعجز والوفاة
بالبلد ،التي يجري البحث حولها اآلن.34
تجدر اإلشارة إىل أن الصندوق أنشئ يف الستينات يف سياق
 -33محمد عبد الله النهاه رئيس املركزية النقابية  /الكونفدرالية العامة لعامل موريتانيا يف مختلف ،وهو بأمس الحاجة إىل التكييف مع املستجدات
2.2األخطار املهنية :تشمل العالجات الطبية

ندوة سبق ذكرها.
 -34مقابلة مستشار وزير الشؤون االقتصادية والتنمية املكلف بالحامية االجتامعية.
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الحالية .35وخصوصاً متكني كل العاملني عىل امتداد الرتاب
الوطني من استالم مستحقاتهم مع العلم أنهم يعانون
من متركز املؤسسة يف العاصمة ويتحملون اآلن ملتابعة
ملفاتهم من النفقات أكرث مام يحصلون عليه 36.كام تأخذ
النقابات عىل هذه املؤسسة ضعف إرشاك النقابات يف
اتخاذ القرار باملؤسسة.37
وقد تعزز نظام الضامن االجتامعي للموظفني الخاضعني
.بأما النظام اآلخر فهو لصالح املوظفني املدنيني لقانون الشغل وقانون البحرية ،بإنشاء منظومة جديدة
والعسكريني:
للحامية االجتامعية ،وهي الطب الوقايئ ،الذي أسند
يسريه القانون 61ـ  016بتاريخ  30/01/1961املحدد للهيئة الوطنية لطب الشغل.
العجز املهني وغري املهني ،وتكفل جزيئ بنفقات العالج
ضمن العالجات املقدمة من طرف التشكيالت الصحية
العمومية (تم تحويل هذه الخدمة إىل صندوق التأمني
ضد املرض) ،وعائدات بديلة يدفعها صندوق املعاشات
عىل شكل حساب خاص لدى الخزينة العمومية.

لنظام املعاشات املدنية يف صندوق التقاعد يف موريتانيا،
والقانون رقم 67ـ 018بتاريخ  21/01/1967الذي مينح
العسكريني االستفادة من املعاش ،وتسريه إدارة امليزانية
واملعاشات التابعة لإلدارة العامة بامليزانية بوزارة املالية.

.جالهيئة الوطنية لطب الشغل :وهي مؤسسة عمومية
أنشئت باملرسوم رقم  77ـ  2006أسند إليها القيام
باألعامل املنوطة باملهن الطبية وتسيري املصالح الطبية
للرشكات وإنشاء وتشغيل املصالح الطبية بني الرشكات.

وال يزال نظام الضامن االجتامعي يف شكله الحايل يسري
مبوجب القانون  039/67بتاريخ  03فرباير  1967املنشئ ومن انتقادات املجتمع املدين لطب الشغل أنه:
لنظام ضامن اجتامعي يف موريتانيا ،الذي أسند تسيريه
·محصور حتى اآلن يف عواصم ثالث واليات ( انواكشوط،
للصندوق الوطني للضامن االجتامعي .38أما االنتساب
انواذيبو وازويرات؛ )
للنظام فهو إلزامي لجميع العامل الخاضعني لرتتيبات
·ورغم حرصه يف املدن املذكورة فهو وحده الذي
قانون الشغل أو لقانون البحرية التجارية العاملني بصفة
تقبل الراحات الطبية التي تصدر عنه ،دون غريه من
خاصة عىل الرتاب املوريتاين و العامل الذين يتقاضون
املؤسسات الطبية.
رواتب من الدولة وال يتوفرون عىل نظام خاص للضامن
االجتامعي ،خاصة األعوان و املتعاقدين.
·وال يقوم بنقل العامل املحتاجني للعالج خارج أماكن
عملهم ،إال يف حاالت نادرة.
و تتكون موارد الصندوق الوطني من املساهامت املوجهة
لتمويل مختلف الفروع القامئة عىل نسبة  14%منها 13%
·ويف حالة النزاع مع الصندوق الوطني للضامن
يتحملها رب العمل و  1%يتحملها العامل.
االجتامعي يتوىل هذا الطب تقدير األرضار ،ودامئا
40.
بشكل غري عادل مع العامل
أما نظام املوظفني فهو نظام الحامية االجتامعية الخاص
بوكالء الوظيفة العمومية املوريتانية الذي يغطى الخدمات
العائلية مبعدل 39 500أوقية شهرياً لكل طفل ،ومعاشات
وقد تم إكامل نظام الضامن االجتامعي للموظفني برتتيبات
جديدة للحامية االجتامعية ،وهي التأمني ضد املرض وهو
 35ـ مقابلة مع محمد لحبيب ولد ارشيف ،عضو املكتب التنفيذي للكونفدرالية العامة
لعامل موريتانيا.
إلزامي.
 36ـ الساموري ولد يب ،مقابلة سابقة .
 37ـ نظرا لكرثة النقابات يعمد الصندوق إىل متثيلها بالتناوب يف عضوية مجلس إدارته.
 38ـ الصندوق الوطني مؤسسة عمومية تعنى بالضامن االجتامعي.
 39ـ تجدر اإلشارة إىل أن الدوالر الواحد يساوي ما يناهز  300أوقية.

 40ـ الساموري ولد يب ،مقابلة سابقة.
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تقدميها للخدمات االجتامعية .وهي الجهات املسؤولة
عن تسليم شهادة الفقر التي يقدمها طالب الخدمة
لدى إدارة الحامية االجتامعية والتضامن.

.دالصندوق الوطني للتأمني الصحي:
وتم إنشاؤه مبوجب األمر القانوين رقم 006ــ 2005
الصادر بتاريخ  29سبتمرب  2005و أسندت مهمة تسيريه
للصندوق الوطني للتأمني الصحي.
وبإنشاء التأمني ضد املرض ،يكون نظام الضامن االجتامعي
يف موريتانيا قد غطى مثاين خدمات من التسع اإللزامية.
أما الخدمة الوحيدة التي مل تشملها التغطية فهي تلك
املتعلقة بالبطالة..41
ورغم أهمية استحداث التأمني الصحي ،إال أن للمجتمع
املدين له عليها بعض االنتقادات ،منها:
اقتطاع نسبة مئوية من رواتب املوظفني ،من مصدرالراتب ،و ذلك قبل إجراء هؤالء لالنتساب الذي
ميكنهم من االستفادة من خدمات الصندوق؛

·الوداديات الصحية :رغم تواجد عدة وداديات
صحية ،44فإن دورها ال يزال محدودا ً
وضئيال جدا ً،
ً
والبعض منها بدأ يختفي وينسب أصحابها ذلك إىل
فقدان البيئة القانونية التي من بينها قانون ينظم
عمل هذه الوداديات ،إلخ.
ومن املالحظ أن التشتت املوجود يف القطاعات املعنية
بالحامية االجتامعية قد حال دون معرفة ميزانيتها
وتسيريها بشكل بجدوى افضل .كام أن املستفيدين
يتأثرون من هذه الظاهرة ،فعىل سبيل املثال يعاين الفقري
كثريا ً من املتاعب بسبب تعقيد إجراءات الحصول عىل
العون املقدم من طرف ادارة الحامية االجتامعية والتضامن
املوجودة يف نواكشوط ،والذي تبدأ إجراءاته بشهادة فقر
تصدرها البلدية التي يسكن فيها املستفيد.

كون تعويض الوصفات الطبية دون ما حدده القانوناملنشئ للصندوق ،نتيجة لغياب الشفافية وغياب
42
هيئة رقابية عىل الصندوق ،ميثل فيها الجميع.
كام ترتب أيضاً عن هذا التشتت عدم تحديد املسؤولية
إقامة الصندوق دون التشاور مع النقابات ،ألن نية عن القصور الذي يالحظ يف الحامية االجتامعية بشكلالحكومة يف األصل كانت تتجه إىل املوظفني فقط .أما عام ،وتداخل الصالحيات بني مختلف الهيئات.
43
اآلن فقد قررت توسيعه ليشمل بقية العامل.
ثانياً -االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا
.ه اإلدارات التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية والطفولة صادقت موريتانيا عىل النصوص الدولية لحقوق اإلنسان
واألرسة:
( ،)2004واملعاهدة الدولية املتعلقة بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية سنة  ،2004واالتفاقية املتعلقة
·إدارة املع ّوقني :ستكون موضوع عنوان خاص.
بحقوق الطفل  ،1991االتفاقية حول القضاء عىل جميع
·إدارة الحامية االجتامعية والتضامن الوطني :وتعنى أشكال التمييز ضد املرأة  ،2001واتفاقيات املكتب الدويل
بدعم املجموعات اآلتية :الفقراء ،املسنون دون دعم للشغل املتعلقة بالعمل والضامن االجتامعي .كام صادقت
أرسي ،األطفال يف وضعية صعبة (أيتام ،أطفال الشارع ،عىل اتفاقيات دولية ،مبا فيها االتفاقية  102حول الضامن
األطفال املنحرفون) ،األرس التي تعيلها نساء دون دعم ،االجتامعي عام  ،1968واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص
ضحايا الكوارث ،املرىض املصابون بأمراض مزمنة.
ذوي اإلعاقة سنة  ،2010واالتفاقيات اإلقليمية (امليثاق
45
·قطاعات الشؤون االجتامعية بالبلديات وتتاميز يف اإلفريقي  1986وامليثاق العريب).
- 41اإلسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية ،ص ،55 :مرجع سابق.
 -42الساموري ولد يب ،مقابلة سابقة.
 -43محمد لحبيب ولد ارشيف ،مقابلة سابقة.

 10 -44وداديات 3 ،فقط منها هي العاملة والسبب هو غياب البيئة القانونية مبا فيه قانون
ينظم العالقة بينها وبني مصالح الصحة.
 45ـ وثيقة اإلسرتاتيجية ،ص.103 :
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إال أن التطبيق الكامل لبعض هذه االتفاقيات املهمة ال وبالنسبة للصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،بلغ عدد
زال ينتظر إصدار النصوص التطبيقية؛ كام هو الحال مثال املؤ ّمنني سنة  2012حدود  60ألف مؤمن.50
46
بالنسبة لالتفاقية الدولية حول املعوقني.
ونحن بعيدون من رعاية الفئات الهشة والضعيفة ،والبطالة

ثالثاً -الترشيعات الوطنية ومدى تطابقها مع االتفاقيات تزيد عىل  31%والحامية املتوفرة للعاملة دون املستوى
واملعاهدات الدولية
والرواتب متدنية .كام الزالت النساء يعانني من التجاوزات
يوجد نقص يف التطبيق بسبب غياب آليات تنفيذ يف حقهن .وغالبية األطفال من دون رعاية أساسية.
هذه االتفاقيات ،خصوصاً تلك املتعلقة بالبيئة واملوارد أما حول املوقف من الجدل العاملي الخاص بالحامية
الطبيعية.47
االجتامعية ،فقد أبدت الدولة تفاعالً مع هذا الجدل،
أما يف مجال املرأة فالهوة كبرية بني النص والتطبيق .مثال ولكنه الزال عىل مستوى اإلعداد والتنظري ،حيث تحرص
العنف ضد النساء الذي مل تسن القوانني املتخصصة بردعه .األطراف الرسمية عىل املشاركة يف الورشات والتنسيق مع
دول املنطقة يف مجال الحامية االجتامعية.
وحتى القوانني الوطنية املعروفة مثل مدونة األحوال
الشخصية ،ال تطبق بالشكل املطلوب؛ مثال النفقة املثري وبعد مصادقتها عىل االسرتاتيجية الوطنية للحامية
لالنتباه .فرغم أن املدونة نصت عليها ،بل وكانت معروفة االجتامعية ( )2013أنشأت الحكومة خلية ملتابعة تنفيذ
لدى الجميع ،التضاح نصوصها من الفقه املاليك ـ السائد خطة العمل املقررة باالسرتاتيجية متخض عنها إنشاء لجنة
إرشاف تضم إىل جانب القطاعات الحكومية ممثلني عن
بالبلد ـ رغم كل ذلك ال تطالب النساء بها:
املجتمع املدين .كام تنوي إعداد سجل بفقراء موريتانيا.
·إما لضعف املستوى الثقايف.
وتنوي تحديد وتصنيف هؤالء الفقراء ،الذين سيستفيدون
51
·أو بتأثري من العادات االجتامعية البائدة؛ التي تجعل حسب معايري موضوعية.
املطالبة باملسائل املادية من هذا القبيل معرة يف إال أن املجتمع املدين يعترب هذا التفاعل دون املستوى
املجتمع التقليدي ،الذي كانت تسوده درجة كبرية من املطلوب ،ويراه مجرد مظاهر ،تقوم بها الحكومة إثر
.48
التضامن االجتامعي
ضغط الرشكاء ،من دون وجود قناعة وتخطيط حقيقيني.52
كام يعترب ممثلو النقابات أن هناك نقصاً كبريا ً يف تطبيق ويويص برضورة التشبيك بني املنظامت العاملة يف امليدان
االتفاقيات املتعلقة بالشغل .وهو ما عكس الفجوة الكبرية االجتامعي ،وعقد رشاكات مع اإلدارات املعنية بالحامية
االجتامعية ومع املستفيدين .باإلضافة إىل املتابعة
بني الترشيعات الوطنية واملعايري الدولية.
53
والتقييم .
وعىل العموم ،ورغم كل هذه املقاربات ،ال تزال التغطية
عىل األخطار يف البلد ضعيفة ،ونسبتها أقل 49من  .10%و أما حول العوامل املحددة يف الترشيع املحيل ،فرتى
ال تتجاوز نسبة العاملني املستفيدين من التأمني الصحي الحكومة أن األولوية هي االهتامم باملواطن كإنسان .أما
النقابات فرتى األولوية هي توفري التمويالت الرضورية.
.46%
 46ـ لحبوس ،رئيس االتحادية املوريتانية لجمعيات األشخاص املعوقني .
 47ـ الحسن ولد الطالب.
48ـ مقابلة فريق املنارصة ،سبق اإلشارة إليها.
Rapport de l’Inventaire des Mutuelles de Santé en Mauritanie , Janvier -49
 2011/ Ministère de la Santé / page 6ـ

 -50مقابلة مع عبد الله ولد الناجي ،سبقت اإلشارة إليها.
 -51مستشار وزير الشؤون االقتصادية والتنمية املكلف بالحامية االجتامعية ،مقابلة سابقة
 -52د /محمد ولد يرك ،وزير سابق و رئيس نقابة ،مقابلة سابقة.
-53محمد عبد الله بليل ،خبري وناشط يف املجتمع املدين.
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الجزء الثالث :واقع تغطية للحماية االجتماعية

إخفاقات وأزمات بنيوية عىل جميع املستويات.

أوالً -أبرز املشكالت والنواقص التي يعانيها نظام الحامية
االجتامعية

إن البنية االقتصادية واإلدارية التي اعتمدت عىل
مركزية الدولة وخدماتها لعدة عقود ،أثرت بشكل سلبي
عىل توزيع التغطية االجتامعية .وهو ما أخل بالتوازن
الدميوغراىف ،وزاد من الهجرة اىل املدينة خاصة العاصمة.
وصارت تتحمل ما ال طاقة لها به من حيث البني التحتية
الصحية والرتبوية واملائية والخدمية ،العاصمة التي ال تزال
بدون رصف صحي.

وعىل مستوى الترصف املايل فاملوارد املالية غري مالمئة وغري
منصفة 54واملوارد املخصصة للحامية االجتامعية ضعيفة
وغري مضبوطة بقوانني تلزم الدولة بتقديم تلك املعونات
رغم قلتها .ويتجىل تراجع دور الدولة يف ضعف النظام
الرتبوي وغياب نظام للمتابعة والتقييم وعدم االهتامم
بالبحث العلمي املتعلق باملؤرشات االجتامعية والواقع
االجتامعي.

لقد أثرت هذه املتغريات عىل واقع التغطية االجتامعية
وطبيعة الخدمات املقدمة من خالل :نقص املوارد
املالية والتغري املتتايل للحكومات وعدم ثبات السياسات
واالسرتاتيجيات القطاعية ،ثم إن الهجرة واإلرهاب
والجرمية املنظمة أسهمت بصفة مبارشة يف الحد من
فاعلية التغطية االجتامعية يف موريتانيا خاصة يف مناحي
توفري الخدمات ونوعيتها (الصحة والتعليم والتشغيل ).

يف املنظومة اإلدارية والترشيعية :يتم توزيع الحامية
االجتامعية بني عدة جهات :وزارات ،مفوضيات ،صناديق؛
تتداخل صالحياتها ويضعف التنسيق بينها .كام تعاين
نقصاً يف مجال التغطية؛ خصوصاً إهامل الفئات الهشة
(الطفل ،األم ،الفقراء.)...

ومع ضعف املوارد املخصصة للحامية االجتامعية ،فهي وال يزال البلد يعاين من وضعية عدم أمن غذايئ بنيوي
مركزة يف العاصمة عىل حساب املناطق الداخلية خصوصاً ومزمن ،ونسبة سوء تغذية مرتفعة55 ،خاصة يف الريف..
وترتفع نسبة البطالة خاصة لدى الشباب..
الريفية منها حيث العزلة والفقر.

تضيف الناشطات يف مجال حقوق املرأة عامالً سلبياً آخر،
هو ضعف الدولة أمام املنظومة االجتامعية التقليدية التي
تحكم مختلف مجاالت الحياة االجتامعية ،مثالً ال تحرتم
سن الزواج وال تهتم بإعالن وتسجيل األحداث املدنية..56

كام تأثر البلد يف مجال الحامية االجتامعية بعوامل منها:
عدم االستقرار السيايس ،املتغريات اإلقليمية والدولية ،تبعرث
وتعدد املتدخلني وتداخل صالحياتهم املؤسسية ،غياب
األولويات االسرتاتيجية يف مجال رسم وصياغة املوازنات
ثانياً -توزيع نفقات الحامية االجتامعية
املرتبطة بالحامية االجتامعية.
وىف هذا اإلطار فإن التفاوت ظل عىل مدى عمر الدولة
املوريتانية السمة الثابتة عىل مستوى التغطية االجتامعية؛
فالعاصمة تتوفر عىل جل الخدمات التي ظلت وال تزال
ناقصة .أما الداخل -معظم واليات الوطن األخرى -فكان
وال زال املنيس األكرب .ويتم تذكره يف الحاالت املتعلقة
بالكوارث أساساً ،فاملستشفيات الجهوية ناقصة املعدات
والطواقم ،واىل عهد قريب ،ف ُج ّل الواليات ال تتوفر عىل
جراحني أو مخدرين عىل سبيل املثال .أما التعليم فيعاين

بالنسبة للفئات املؤمنة بصندوق الضامن االجتامعي
وصندوق التأمني الصحي ،توجد قوانني تنظم استفادة
املؤمنني .وتختلف التغطية حسب قوانني هذه املؤسسات.
أما بالنسبة للفئات األخرى التي تستفيد من إدارة الحامية
االجتامعية وغريها من املؤسسات املرتبطة بالحامية
االجتامعية ،فال توجد معايري تحدد استفادة هؤالء .و إمنا
يتم تحديدهم من طرف البلديات التي يقيمون يف نطاقها،
عرب تسليمهم إفادات توقعها هذه البلديات.

 -54وثيقة اإلسرتاتيجية ص.22:

 55ـ نفس املقابلة.
 56ـ املجموعة البؤرية للناشطات يف مجال حقوق املرأة.
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ثالثاً -دور شبكات األمان االجتامعي
مليوناً وستة آالف وستامئة وستة وستون دوالرا ً) .أما
رغم أهمية هذه الشبكات والدور الذي تلعبه ،فإنه ال مداخيل األوقاف واملنيحة (إعارة موايش بهدف االستغالل)
ميكن االستناد إليها وحدها يف مجال الحامية االجتامعية .فلم تجر حولها أية دراسة حتى الساعة.57
وتعترب أهم هذه الشبكات يف السنوات األخرية برنامج تجدر اإلشارة إىل أن الزكاة والوقف واملنيحة تلعب دورا ً
كبريا ً يف إعادة توزيع الرثوة عىل مستوى الريف املوريتاين..
التضامن الوطني لسنة .2011
هذا الربنامج الذي أُنشئ يف أعقاب ارتفاع أسعار املواد
األساسية دولياً؛ نتيجة تضافر عدة عوامل (من بينها عدم رابعاً -الحامية االجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
التوازن بني العرض والطلب ،الفيضانات والحرائق يف
يف القديم كان التكفل باألشخاص املع ّوقني يف مجتمعنا
مناطق اإلنتاج).
يتم بآليات تضامن اجتامعي تقليدي .لكن اضطرابات
يهدف الربنامج املذكور إىل حامية السكان األكرث فق ًرا من اقتصادية و اجتامعية وبيئية زعزعت هذا النظام بعمق.
التأثر بارتفاع األسعار ،وإىل خلق فرص لتوزيع الدخل من
خالل فرص تشغيل يف القطاعات ذات الكثافة يف اليد إال أن التحوالت االجتامعية عملت عىل إعادة تشكيل
العاملة ،وبواسطة متويل املواد الغذائية األساسية ،وتطوير الدور االجتامعي ،اليشء الذي متخضت عنه هشاشة أكرب
الزراعة وترقية التشغيل واألنشطة املدرة للدخل ،تكون بصفة خاصة لألشخاص املع ّوقني الذين ميثلون مابني 7
إيل 10%من السكان حسب إحصائيات املنظمة العاملية
لها انعكاسات أساسية عىل هؤالء.
للصحة ،موزعة حسب نوعية اإلعاقة إىل:
و قد تم توزيع موارد برنامج التضامن كام يأيت:
 األشخاص املع ّوقني حركيا .38% اإلعانات املوجهة حصلت عىل مبلغ  8.557ماليني األشخاص الصم و البكم .24%أوقية؛
 -التشغيل واألنشطة املدرة للدخل  4.100ماليني أوقية؛  -األشخاص املكفوفني .20%

 التنمية الزراعية وبالخصوص األنشطة ذات الكثافة  -األشخاص املعوقني عقلياً .12%العالية من اليد العاملة  2مليارا أوقية .وخالل  -األشخاص متعددي اإلعاقة .5.5%
السنوات التالية ،متت مواصلة الربنامج املذكور ،تحت
58
 األشخاص املع ّوقني جراء الجذام .0.5%مسميات أخرى.
إال أن هذا الربنامج عىل أهميته يظل برنامجاً آنياً مرتبطاً بغية مواجهة ظاهرة اإلعاقة قامت الحكومة املوريتانية
بالحكومة ،يف غياب قوانني تضمن استمراريته ودميومته .و بجهود خالل األربع سنوات األخرية يف إطار ترقية األشخاص
تجدر اإلشارة عموماً إىل أن هناك نقاط قوة غري مستغلة املع ّوقني ويتعلق األمر أساساً بـ:
·إنشاء مديرية مركزية مكلفة باألشخاص املع ّوقني
يف مجال شبكات األمان.
ضمن وزارة الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة
فباإلمكان مثالً مأسسة الزكاة واألوقاف ،ليقوما بدور كبري
.2008
يف مجال الحامية االجتامعية؛ نظرا ً ألهميتهام املالية .ففي
·مصادقة بالدنا  2010عىل االتفاقية الدولية املتعلقة
دراسة أجريت يف موضوع الزكاة ،بلغت زكاة املاشية
وحدها نحو أربعة مليارات و 382مليونا ً أوقية 57 14( /ـ الحسن ولد الطالب ،مقابلة سابقة.
 - 58مقابلة مع املدير املساعد للمعوقني ،عبد الرحمن ولد حامدي.
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بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري.

املع ّوقني يف نواكشوط.

·إعداد النصوص التطبيقية لألمر القانوين رقم 043-
 2006املتعلق برتقية وحامية األشخاص املع ّوقني و
مالءمتها للنصوص الدولية ذات الصلة.

·متدرس أكرث من  585تلميذا ً مع ّوقاً يف املدرستني
املتخصصتني يف نوا كشوط.
·توسعة مدارس الصم و البكم واملكفوفني (بناء 6
أقسام وسكن ل 28طفالً).59

·املصادقة عيل مرسومني تطبيقيني لألمر القانوين 043-
 2006املتعلقني بـ:

ورغم أهمية اإلنجازات يف مجال دعم األشخاص ذوي
·إنشاء مجلس متعدد القطاعات لرتقية األشخاص اإلعاقة ،إال أن القامئني عىل إعداد االسرتاتيجية الوطنية
املع ّوقني ،تعريف صفة الشخص املع ّوق.
للمع ّوقني 60يعرتفون بالنواقص اآلتية:
Øنقص البيانات املتعلقة بهم.
·إنشاء لجنة متساوية األعضاء بني وزارة الشؤون Ø
االجتامعية واالتحادية املوريتانية لجمعيات األشخاص
Øمتييز املجموعة الهشة.
Ø
املع ّوقني.
Øغياب مقاربة التسيري املتعدد القطاعات لإلعاقة.
·االقتناء السنوي للمعدات الفنية املساعدة لألشخاص Ø
Øصعوبة الولوج إىل الخدمات االجتامعية األساسية.
املع ّوقني مببلغ سنوي معدله خمسون مليون أوقية Ø
(أكرث من  5000معونات تقنية ومقاعد متحركة،
Øنقص وسائل فرص التنقل ومشاكل وصول إىل البنايات
Ø
عكازات ،عيص بيضاء).
العمومية والخصوصية.
·لقد إرتفعت املنحة املالية السنوية املخصصة
Øغياب الربامج متعددة القطاعات الخاصة لصالح
لجمعيات األشخاص املع ّوقني من  300.000أوقية سنة Ø
األشخاص املع ّوقني,
 2007إىل 70مليون أوقية سنة .2013
Øنقص املواد املعبئة لصالح األشخاص املع ّوقني.
·دعم مايل وتقني بغية تنظيم املنتدى اإلفريقي لإلعاقة Ø
Øضعف إرشاك األشخاص املع ّوقني ومنظامتهم
بالتوازي مع انعقاد الجمعية العامة للجامعة اإلفريقية Ø
لألشخاص املع ّوقني يف بالدنا ,ولقد اختارت هذه
والجمعيات التي تؤازرهم.
الجمعية العامة باإلجامع فخامة رئيس الجمهورية
Øنقص تنسيق األنشطة املوجهة لألشخاص املع ّوقني.
السيد محمد ولد عبد العزيز رئيساً رشفياً للجامعة Ø
اإلفريقية لألشخاص املع ّوقني.
Øالنقص يف مجال التواصل والتقويم واملتابعة.
Ø
·مرشوع دعم عرب تحويالت مالية ألرس األطفال تجدر اإلشارة إىل أن إدارة األشخاص املعوقني ،بوزارة
متعددي اإلعاقة.
الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة ،قد كلفت بتطوير
·التكفل برسوم اقتناء األجهزة املساعدة لألشخاص وإنشاء وتنسيق اسرتاتيجية وطنية لرتقية وحامية األشخاص
املع ّوقني يف املركز الوطني لرتكيب األعضاء وإعادة املع ّوقني ،وكذا تطبيق الترشيعات املالمئة ،وإعداد وتنفيذ
التأهيل الوظيفي.
الربامج الخاصة إلعادة تأهيل وإعادة الدمج :61
·منح  200قطعة أرضية لصالح األشخاص املع ّوقني
 59ـ املدير عبد الرحيم ولد حامدي ،مقابلة سابقة.
بدون سكن ،يف إطار ترقية السكن االجتامعي.
 60ـ تجدر اإلشارة إىل أن هذه االسرتاتيجية مجرد مرشوع ،حتى الساعة ،ألنها مل تتم بعد
·منح قطعة أرضية ملقرات بعض رابطات األشخاص

املصادقة عليها.
 61ـ .عبد الله جاكيتي ورقة تقدميية حول إدارة األشخاص املعوقني.
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وتهدف إىل تحسني دورهم ىف الحياة والدمج االجتامعي ومعاهدة حقوق األشخاص املع ّوقني املصادق عليها من
والتهذيبي والسوسيومهني لألشخاص املع ّوق ،وكذا وضع طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دجمرب 2006
قاعدة للبيانات حول األشخاص املع ّوقني .ورغم اإلنجازات والتي تم التوقيع عليها من طرف موريتانيا:
التي متت يف بعض املجاالت ،فإن عمل اإلدارة ال يزال تشكل النص األول األكرب للقرن الواحد والعرشين يف مجال
محدودا ً نتيجة لنقص الوسائل املالية والفنية الالزمة حقوق اإلنسان وهي املعاهدة األوىل لحقوق اإلنسان التي
للقيام بهذه األعامل.
تم فتحها لتوقيع منظامت الدمج الجهوي.
اإلطار القانوين والترشيعي لألشخاص املع ّوقني

هي اآللية الدولية امللزمة قانونياً ،والتي تحمي بصورة
يف إطار الترشيعات العامة توجد ترتيبات خاصة باألشخاص إيجابية حقوق األشخاص املع ّوقني؛ وتشكل أداة عاملية
املع ّوقني.
تهدف إىل تجسيد القوانني األساسية لألشخاص املع ّوقني
وباإلضافة إىل ذلك تشتمل بعض املواثيق واملعاهدات وعدالة الحظوظ ،وقد تم تنفيذها يوم  03مايو .2008
التي متت املصادقة عليها من طرف موريتانيا ،رغم أنها تتعلق بكل األشخاص املعوقني بصورة عامة وتشتمل عىل
مل تكن قد صممت خصيصا لألشخاص املع ّوقني ،ترتيبات  50مادة.62
خاصة حول هؤالء األخريين مثل :امليثاق اإلفريقي لحقوق رغم االهتامم املتزايد باملعوقني ،إال أن البلد الزال يف
اإلنسان والشعوب (املادة  23من الربوتوكول اإلضايف الخطوة األوىل لدعم هذه الفئة ذات االحتياجات الخاصة
ملابوتو).معاهدة حقوق الطفل (املادة  .)23غري أن والتكفل بها .فمثالً ،ال يوجد حتى الساعة ثانويات وال
املعاهدة الدولية ملناهضة التمييز املامرس عىل النساء مل مراكز تكوين مخصصة لهؤالء .وحتى عىل مستوى التعليم
تتعرض للنساء املع ّوقات.
األسايس اإلجباري ،فإن هؤالء ال يتمكنون من الولوج إليه؛
ويف األخري تجدر اإلشارة إىل أن األمر القانوين  0043/2006نظرا ألن املدارس املعدة لهؤالء متواجدة يف نواكشوط
ومعاهدة حقوق األشخاص املع ّوقني (التي متت املصادقة فقط .ويعاين خريجو معاهد التكوين املهني عامة من
عليها من طرف موريتانيا) والتي تم إنشاؤها خصيصاً املعوقني غياب برامج خاصة لألنشطة املدرة للدخل .ما
لألشخاص املع ّوقني ،تشكل نصوصاً تعالج بصورة شمولية جعل بعض هؤالء الخريجني يتعرضون لالستغالل من لدن
أصحاب الورشات الفنية التي تستغل مهاراتهم وخرباتهم،
حقوق األشخاص املع ّوقني.
63
ويرتجم التقدم الذي حصل عىل طريق مالءمة القانون أحياناً من دون دفع التعويض املناسب  .وتشكو من
64
الداخيل مع النظم املنبثقة عن القانون الدويل؛ اليشء عدم إرشاك منظامت املجتمع املدين يف املجال.

الذى قد يشكل مستقبالً املرجع األسايس للسياسات خامساً -الحامية االجتامعية للمرأة
واالسرتاتيجيات التي ستوضع يف مجال حامية وترقية رغم املكانة االجتامعية للمرأة املوريتانية مقارنة بنظرياتها
حقوق األشخاص املع ّوقني يف موريتانيا؛ هي اعرتاف ضمني يف الوطن العريب وإفريقيا ،ورغم أنها متثل 51,3%
باألشخاص املع ّوقني ،كام تشكل تكريساً للواجبات املناطة (املكتب الوطني لإلحصاء ،)2010 ،إال أن مشاركتها ال
باألشخاص املعنويني للقانون العمومي والقانون الخاص .تزال دون املستوى املطلوب .ففي آخر انتخابات ترشيعية
لقد أعدت وزارة الشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة
 62ـ املدير عبد الرحيم ولد حامدي ،مقابلة سابقة.
النصوص التطبيقية لهذا األمر القانوين وقد أحالتها إىل
 63ـ مقابلة مع أم كلثوم منت العابد ،رئيسة جمعية بسمة لرعاية األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة.
الحكومة التي قد صادقت عىل اثنني من بينها.
 64ـ أم كلثوم منت العابد ،مقابلة سابقة.
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وبلدية ،حصلت النساء عىل  21%و 35%عىل التوايل 77 .يف األلف مقابل  122يف األلف لوفيات األطفال ،وهناك
كام مثلت نسبة  29%يف الوظيفة العمومية و 33%من فروقا هامة يف نسبة الوفيات حسب الجنس ملن تقل
أعامرهم عن السنة الواحدة ،حيث سجلت  86%للذكور
العقدويني(.)2008
إال أن دراسة فئات املستخدمني يف الوظيفة العمومية مقابل  67%لإلناث.68
تعكس السيادة الفعلية للرجال ( 89%يف فئة األطر .هنسبة استخدام وسائل منع الحمل:
السامني) .وتشكل النساء نسبة  28%من65األطر املتوسطة ال يزال استخدام طرق منع الحمل غري منترش لدى
وأقل من  29%من فئة الوكالء املأمورين .
النساء املوريتانيات ،فـ  9.3%من النساء املتزوجات فقط
.أاملرأة والفقر:

يستخدمن وسيلة منع حمل تقليدية أو عرصية.

تقف عند الوصول إىل الحد األدىن من الحقوق االقتصادية
.زحالة التغذية:
تربز املؤرشات حول حالة تغذية الطفل أن  29.8%من واالجتامعية.
األطفال الذين تقل أعامرهم عن  5سنوات يعانون نقصاً ثانياً :التحسيس من أجل رفع مستوى وعي املواطنني
يف الوزن ،وأن  7.1%منهم يعانون نقصاً حادا ً يف الوزن ،بحقهم يف الحامية االجتامعية ،وأنها ليست إحساناً من
الحكومات.
و 27%يعانون تأخرا ً يف النمو.
وهذه املؤرشات أكرث حدة يف الوسط الريفي ،حيث نجد ثانياً -العالقة بني منط التنمية وبني أزمة الضامن االجتامعي
 35.5%من األطفال يعانون نقصاً يف 72الوزن ،و 9.5%نقصاً ال تزال أنظمتنا للحامية االجتامعية ،تعيش أزمة حقيقية
الوزن الحاد ،و 30.9%تأخرا ً يف النمو .
بعد التصدع الذي عرفه النظام التقليدي ،واتساع الفئات

يربز تحليل أثر الفقر حسب جنس معيل األرسة ،فروقاً بني ويرتبط استخدام وسائل منع الحمل باملستوى التعليمي
الوسط الحرضي والريفي ،ففي العاصمة نواكشوط يبدو ومكان اإلقامة ،حيث نجد مثالً أنه يف الوسط الريفي تبلغ
أضعف لدى األرس التي تعيلها نساء  ،25,2%باملقارنة مع نسبة االستخدام  3.3%مقابل  13.8%يف الوسط الحرضي.
66
األرس التي يعيلها رجال  .26,2%وأثر الفقر أقوى يف ريف .واالستفادة من عالجات ما قبل الوالدة:
النهر  65.9%إذا كان معيل األرسة رجالً ،مقابل  70.3%إذا
يعترب اللجوء إىل عالجات ما قبل الوالدة عامالً مهامً يف صحة
كان معيل األرسة امرأة.
األم والطفل .وقد عرف تطورا ً إيجابيا يف نهاية العرشية،
و تعكس املعطيات أدناه درجة استفادة املرأة يف موريتانيا وإن كانت املرأة الريفية مل تستفد كثريا ،فحسب املعطيات
من الحامية االجتامعية.
املتوفرة ،نالحظ أن نسبة تغطية اللجوء إىل عالجات ما
.باملرأة والتعليم:
قبل الوالدة أكرث ارتفاعا يف الوسط الحرضي  88%منها يف
69
خالفاً ملا عليه الحال بالنسبة لتمدرس البنات الذي عرف الوسط الريفي . 66%

وحسب املسح الدميوغرايف والصحي يف موريتانيا ،يصيب املطالبة بالرعاية االجتامعية ،وندرة املوارد املالية ،وأمام
التأخر يف النمو اإلناث والذكور بنسب متفاوتة  35%لدى عجز الحكومات عن وضع سياسات تستهدف الرفع من
اإلناث مقابل  34%لدى الذكور.
مستوى متويالت الحامية االجتامعية .وال يزال ينظر إىل
أما الهزال فهو مرتفع لدى الذكور أكرث منه لدى اإلناث الحامية االجتامعية عىل أنها عبء و أنها ليست منتجة.
 15%و  11%عىل التوايل.
ومام ال جدال فيه اليوم ،أن هناك بعدا ً تنموياً هاماً لعنرص
ومع أنه ال توجد قوانني متييزية ضد املرأة ،فيعزى انخفاض الحامية االجتامعية ينبغي النظر إليه .فبتطوير الحامية
هذه النسب إىل عوامل عدة منها :انخفاض الوعي لدى االجتامعية و توسيع قاعدتها لفائدة جميع املواطنني،
النساء والنفاذ إىل الحامية القانونية واالجتامعية ،وجهل وخاصة العامل واملجموعات الضعيفة ،من تغطية صحية،
وتأمني عىل أخطار الشغل ،وسكن الئق ،وتوفري للشغل
الحقوق االجتامعية واالقتصادية.
والتعويض عنه يف حال فقدانه ،فكل ذلك له تأثري إيجايب
الجزء الرابع :التوجهات المستقبلية والبدائل ومبارش عىل فعالية االقتصاد بصفة عامة .فالحامية
ت
المق�حة
االجتامعية ككتلة من الربامج ترشيعية وخدمية ،يتوخى
منها أن تحقق مجموعة من األهداف من بينها:
أوالً -دور املجتمع املدين والنقابات
ترى مختلف أطراف املجتمع املدين ،من منظامت مجتمع تحسني املستويات املعيشية لألفراد ،وتوفري الخدمات
مدين ،ونقابات ،وفاعلني يف الحامية االجتامعية ،أن دور االجتامعية ،وتسهيل الوصول إليها ،ومساعدة غري
املجتمع يف تطوير الحامية االجتامعية يف موريتانيا ،القادرين عىل إشباع حاجاتهم ،إىل غري ذلك مام ميكن أن
والنهوض بها يف جوانب الترشيع والتمويل واإلدارة تحققه الحامية االجتامعية ،من أمن اجتامعي وعدالة
اجتامعية ألفراد املجتمع .كام تقوم الحامية االجتامعية
والتنظيم وتوسيع الرشائح املستفيدة ،يستلزم ما يأيت:
عىل مبدأ العدل واملساواة واإلنصاف .ما جعلها من
روافع متاسك النسيج االجتامعي من جهة ،ومعززا ً للثقة
أوال :املنارصة من أجل توفري نظام حامية اجتامعية جيد بني املواطن والحكومة من جهة ثانية .وهذا ما جعل
التصميم ،يضمن توسيع نطاق مظلة التأمينات االجتامعية العديد من صانعي السياسات يف بعض الدول يهتم بإعادة
القامئة عىل االشرتاكات وإعانات البطالة ،وإرساء أرضية النظر يف برامج الحامية االجتامعية ،باعتبارها متثل منطاً
حامية اجتامعية ألكرث الناس فقرا ً وهشاشة وضعفاً ،ال جديدا ً للتنمية ،يتجاوز أهداف النمو االقتصادي إىل
تلبية احتياجات الناس ،وهي التنمية املستدامة بأبعادها
 -72نفس املرجع.
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قفزة كبرية خالل السنوات األخرية ،جعلت موريتانيا ويف ما يتعلق باملساعدة أثناء الوضع من طرف شخص
منوذجاً يحتذي يف مجال تدريس البنات ،اللوايت ال زالت مؤهل فقد انتقلت من  57%سنة  2001إىل  61%سنة
نسبة األمية مرتفعة جدا ً يف صفوفهن .إذ تعترب نسبة  ،2007 2/3وترتفع هذه النسبة أكرث يف الوسط الحرضي 90%
70
منها يف الوسط الريفي .39%
من األميني يف موريتانيا من النساء.

ويرتبط اللجوء إىل مساعدة شخص كفء أثناء الوضع
.جاملرأة والنفاذ إىل الخدمات الصحية:
يف مجال الصحة ال تزال هناك مؤرشات مقلقة ،يف ما يتعلق باملستوى التعليمي للمرأة 45% ،لدى النساء اللوايت ال
ميتلكن أي مستوى تعليمي ،مقابل  92%لدى النساء يف
بالنساء:
املستوى الثانوي فام فوق .وعىل مستوى معرفة النساء
.دنسبة وفيات األمومة:
عن فريوس السيدا ،فإن املعطيات املتوفرة تربز أن معرفة
ال تزال نسبة وفيات األمومة مرتفعة ،حيث تبلغ  686طرق الوقاية واالنتقال أهم يف الوسط الحرضي 17.3%
لكل  100000والدة حية ،67أما وفيات الشباب فتقدر بـ منها يف الوسط الريفي .71 8.4%
 65ـ اإلسرتاتيجية الوطنية ملأسسة النوع ،نوفمرب  ،2011ص.15:
 -66نفس املصدر.
 -67حوليات وزارة الصحة  ،مرجع سابق .2008

 -68نفس املصدر.
 -69نفس املصدر.
 -70نفس املصدر.
 -71املسح الدميغرايف والصحي  .2007املكتب الوطني لإلحصاء

االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،مجتمعة.

· مأسسة بعد النوع.

ثالثاً -ابرز اإلصالحات املقرتحة

· تعزيز التعاون مع الرشكاء املاليني والفنيني.

حول أبرز اإلصالحات املقرتحة ،فقد أجمع مختلف
املستجوبني عىل ما يأيت:

·إقامة صندوق جديد ومتطور ينسق شعب الحامية
االجتامعية.

· تحديث وإصالح املنظومة القانونية واملؤسسية
للحامية االجتامعية وتوحيدها وتعميمها.

·إنشاء صندوق متخصص بتسيري معاشات العامل
التابعني للضامن االجتامعي.

· تبويب الحامية االجتامعية (املوحدة) يف ميزانية
الدولة.

·إقامة صندوق للكوارث.

· إرشاك املجتمع املدين يف كل ما يتعلق بالحامية
االجتامعية,
· خلق بيئة قانونية تحدد الحقوق االجتامعية وتسمح
للمواطن برفع تظلامته لضامن التمتع بحقوقه.
· إصالح النظام الرتبوي.
· تعزيز شبكات األمان االجتامعي (القروض امليرسة،
تأهيل املصادر البرشية ،دعم املؤسسات الصغرية و
املتوسطة).
· متكني النساء.

القسم الرابع

·مراجعة وتحديث القوانني والنصوص.
·تحديث اإلدارة.
· إلغاء السقف الحايل يف ما يتعلق باالشرتاكات عىل
الراتب.
·إقامة نظام ضامن اجتامعي تكمييل اختياري ،يجعل
املنخرطني فيه يجنون ـ عند اإلحالة للتقاعد ـ معاشات
كافية لهم وألرسهم

ش
المؤ�ات
والبيانات

· توفري الرعاية االجتامعية للمعوقني واملسنني.
· تكوين الشباب وتوفري فرص عمل والتعويض عن
فقدان الشغل.
· رعاية الفئات الهشة (املتسولون ،املنكوبون).
· دعم اإلنتاج الحقيقي (الصناعة ،الزراعة).
· زيادة التمويل الرسمي واألهيل (التضامن) عرب مأسسة
الزكاة والوقف واملنيحة.
· تكوين املصادر البرشية العاملة يف امليدان.

ف
ش
ولية
العر� من خالل البيانات
•الحماية
والمؤ�ات ّ
الد ّ
ّ
االجتماعية ي� الوطن ب ي

· تحسني التنسيق بني مختلف املتدخلني.
· إجراء الدراسات وإقامة قواعد البيانات.
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مستويات الصحة والتعليم ومختلف عنارصالتنمية البرشية.

الحماية االجتماعية ف
العر�
الوطن
�
بي
ّ ي
ش
الدول ّية
من خالل البيانات
والمؤ�ات ّ
دول
عزام محجوب أستاذ جامعي ي
دّ .
وخب� ي
دول
أ .محمد المنذر بلغيث ي
خب� ي

وإذ يَقُوم دليل التنمية البرشيّة عىل ثالث دعائم أساس ّية ،وهي ال ّدخل والص ّحة والتعليم ،فقد أولينا عناية خاصة
للمؤرشات املتصلة بالدخل الفردي ومؤمل الحياة ونسب وفيات األطفال واألمهات ،غري أننا اضطررنا إىل حذف البيانات
املتّصلة بااللتحاق بالتعليم االبتدايئ يف البلدان العرب ّية الواردة ،سواء بقاعدة بيانات اليونسكو أو األلكسو ،وذلك لعدم
شموليتها ،وما قد يشوبها من عدم الدقّة والتحديث.

المقدمة
ّ
الحق يف الحامية االجتامعيّة ،ت ّم جمع ك ّم هام
يف إطار إعداد تقرير ال ّراصد العريب للحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة حول ّ
من البيانات واملعطيات اإلحصائ ّية املتّصلة بهذا املوضوع من ع ّدة مصادر وقواعد بيانات ُد َول ّية ،ارتأينا تدوينها ونرشها
السيايس أو الباحث األكادميي مزيد التعمق
يف هذه الوثيقة األول ّية التي تس ّهل عىل الناشط الحقوقي أو املسؤول ّ
يف أوضاع الحامية االجتامعية يف الوطن العريب .وقد سعينا يف هذا العمل ،كلّام أمكن ذلك ،إىل احتساب املع ّدالت
واملؤشات التي تتيح املقارنة بني مختلف البلدان العربيّة يف ما بينها ،من جهة ،وبني هذه البلدان كمجموعة وباقي
ّ
قل ما تورد معطيات مج ّمعة
خاصة وأن تقارير وقاعدات بيانات املنظامت الدولية ّ
مجموعات البلدان من جهة أخرىّ ،
بخصوص البلدان العربية كوحدة إقليم ّية.
وقد اقترصنا عىل اعتامد بيانات ومعطيات املنظامت الدولية فحسب ،والتي وإ ْن تبدو أحياناً جزئ ّية أو غري دقيقة بشكل
ٍ
كاف ،فإنَّها تتميّز بوحدة املفاهيم ومنهجيّة القياس ،وتتيح بالتايل ،كام أسلفنا ،املقارنة ،ليس بني البلدان العربيّة يف
خينا عدم االعتامد عىل املصادر الوطن ّية نظرا ً
ما بينها فقط ،ولك ّن بني هذه البلدان وبق ّية بلدان العامل وأقاليمه .كام ّ
لعدم توفر املؤرشات بشكل ٍ
مم ال يتيح
كاف باإلضافة إىل اختالف املفاهيم وعدم تجانس املنهجيات التي تستند إليهاّ ،
يض.
املقارنة بشكل موضوعي و َم ْر ّ
وقد رتّبنا الجداول حول ستّة محاور كربى ،يتعلق األ ّول منها مبؤرشات التنمية البرشيّة بالنظر إىل ارتباطها العضوي
الوثيق مبدى اتّساع سياسة الحامية االجتامع ّية ونجاعتها .ففي غياب منظومة حامية اجتامع ّية شاملة وفاعلة ،فإ ّن
التعرض إىل مختلف حوادث الحياة من مرض أو فقدان شغل أو غريها ،من شأنه أن يؤثر سلباً عىل دخل األرس واألفراد،
ويح ّد من قدراتهم الذاتيّة ،حتى عىل متكني أبنائهم من متابعة دراستهم ،ويقلّص من إنتاجيتهم ،ما يزيد يف ح ّدة تدهور
قدراتهم عىل توفري مستلزمات العيش الكريم ،ويدخلهم يف د ّوامة الفقر والتهميش.

يتعي عىل بلداننا مواجهتها
ث ّم خصصنا املحور الثاين للجوانب الدميغرافية واالجتامعية ،باعتبارها تُربز التح ّديات التي ّ
يف مجال الحامية االجتامعية لسكانها ،سواء يف الحارض أو عىل امتداد العقدين املقبلني من خالل بيان نسب اإلعالة
الهش ،من دون إغفال املعطيات اإلحصائ ّية للمهاجرين والالجئني،
واملشاركة يف القوى العاملة والبطالة واالستخدام ّ
باعتبارهم من الفئات التي تتطلب الحامية وال ّرعاية.
نصت عليه مختلف العهود والصكوك الدولية ،وإحدى املك ّونات
وإذ تعترب الحامية االجتامعية حقًّا من حقوق اإلنسانّ ،
الرئيسة ملفهوم العمل الالئق وكرامة األفراد واملجموعات ،فقد خصصنا الفصل الثالث لبيان حالة مصادقة البلدان
ّ
العربية عىل صكوك منظمة العمل الدولية يف هذا املجال ،وعىل مدى شمولية ونوعية الفروع واملخاطر املغطاة قانوناً.
وإلعطاء صورة عن مدى إعامل هذا الحق من خالل مؤرشات التغطية الفعليّة بفروع منظومات الضامن االجتامعي،
يربز الفصل الرابع أهم مجاالت ونسب التغطية ،بالرتكيز عىل الفروع األربعة الرئيسية وهي :البطالة وحوادث الشغل
واألمراض املهنية واألمومة والشيخوخة.
ث ّم أوردنا فصالً موالياً للتع ّرض إىل نفقات الحامية االجتامعية وتطورها ،مع تخصيص فقرة لنفقات التغطية الصح ّية
وتوزيعها بني القطاعني العمومي والخاص.
ونظرا ً ألهمية أنظمة املساعدات االجتامعية وشبكات األمان االجتامعي يف س ّد فجوات التغطية االجتامعية والح ّد من
تأثري الفقر واالحتياج وفقدان مواطن الشغل لعديد الفئات التي ال تتمتع بالحق يف الضامن االجتامعي ،خصصنا الفصل
األخري من الورقة لهذا الجانب من الحامية االجتامعية ،رغم نقص اإلحصائيّات والبيانات الكمية والنوعيّة امل ُ َحيَّنة
والشّ املة عن هذه الربامج يف معطيات البنك الدويل بالنسبة لبلداننا العربية.
كل جدول مصدر البيانات وتعريف أهم املؤرشات ،وفق هذه املصادر ،مشفوعة ببعض
وقد حاولنا أن نق ّدم إثر ّ
التعليقات واالستنتاجات ،من خالل التحليل الرسيع للمعطيات الواردة فيه ،يف أسلوب برقي ميكّن من قراءة سهلة
والتكيز عىل ما هو أسايس.
ّ

فالحامية االجتامع ّية تعمل عىل كرس هذه الحلقة املفرغة ،املتّ ِسعة االنتشار يف وطننا العريب ،ذلك أنها متكّن من تأمني
الدخل والرعاية الصح ّية للفئات الضعيفة ولسائر فئات املجتمع امل ُ َع َّرضة لهذه املخاطر ،مبا ميكّن كذلك من دعم النمو
الذي يوفّر بدوره الرثوة واملوارد الرضوريّة التي ميكن إعادة توزيعها واستثامرها يف برامج الحامية االجتامعية ،التي
أصبحت تُ َع ُّد اليوم ،ليس كأحد املقومات األساسية لالستقرار والتّامسك االجتامعي ومقاومة الفقر والتهميش واإلقصاء
تحسن
االجتامعي فحسب ،بل وكذلك كعامل من أبرز عوامل تنشيط الطلب الداخيل وتحسني إنتاجية العمل بفعل ّ
376

377

الفصل أ
ومؤ�ات ال ّتنمية ش
ال ّول :المعطيات
الب�يّة
العامة ش ّ
ّ

التعريفات حسب التصنيف الدويل املعتمد:

1.1السكان والناتج املحيل اإلجاميل والدخل الفردي

يقل فيها متوسط الدخل الفردي السنوي عن  976دوالرا ً أمريكياً.
األقل دخالً :البلدان التي ّ
§البلدان ّ

جدول عدد  :1عدد السكان والناتج املحيل االجاميل ونصيب الفرد من الناتج

رشائح الدخل

البلدان
)باملليون(

قطر
البلدان ذات الدخل املرتفع
3,369
الكويت
9,346
اإلمارات
28,830
السعودية
البحرين
1,332
عامن
3,632
كل الرشيحة
ّ
48,678
ليبيا
لبنان
العراق
الرشيحة
الجزائر
العليا
األردن
تونس
البلدان ذات الدخل
املتوسط
كل الرشيحة
ّ
مرص
املغرب
الرشيحة
فلسطني
الدنيا
سوريا
كل الرشيحة
ّ
السودان
األقل دخالً
البلدان ّ
0,873
جيبويت
24,410
اليمن
3,890
موريتانيا
جزر القمر
0,735
الصومال
10,500
كل الرشيحة
ّ
78,368
البلدان العربيّة
العامل

عدد السكان
النسبة
2,169
0,91
2,53
7,80
0,36
0,98
13,16
6,202
4,467
33,420
39,210
6,459
10,890
100,648
82,060
33,010
4,170
22,850
142,090
37,960
0,24
6,60
1,05
0,20
2,84
21,19
369,784
7243,000

مبليارات
الدوالرات
الجارية
0,59
183,200
383,800
745,300
32,790
80,570
1 628,160
1,68
1,21
9,04
10,60
1,75
2,94
27,22
22,19
8,93
1,13
6,18
38,43
10,27
1,456
35,950
4,163
0,657
0,917
109,693
5,11
100

املصدر :موقع البنك الدويل –  - www.data.worldbank.orgاإلحصائيات حسب البلدان ( .أحدث البيانات).
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الناتج االجاميل املحيل
النسبة
202,500
6,55
13,72
26,63
1,17
2,88
58,18
75,460
44,350
222,900
210,200
33,680
47,130
633,720
272,000
104,400
10,240
40,410
427,050
66,550
0,05
1,28
0,15
0,02
0,03
3,92
2798,623
73 870,000

7,24
54,378
41,066
25,852
24,617
22,183
33,448
2,70
1,58
7,97
7,51
1,20
1,68
22,65
9,72
3,73
0,37
1,44
15,26
2,38
1,668
1,473
1,070
894
87
1,400
3,79
100

نصيب الفرد
من الناتج
ّ
املحل اإلجاميل
(بالدوالر
الجاري)
93 361

§البلدان متوسطة الدخل :تنقسم هذه الدول إىل رشيحتني:
o oالرشيحة الدنيا :تشمل الدول التي يرتاوح الدخل الفردي السنوي فيها بني  976دوالرا ً أمريكياً و. 3865

o oالرشيحة العليا :تشمل الدول التي يرتاوح الدخل الفردي السنوي فيها بني  3866دوالرا ً أمريكياً و. 11905

§البلدان مرتفعة الدخل :البلدان التي يتجاوز الدخل الفردي السنوي فيها  11905دوالرات أمريكية.
التعليق:
تربز املؤرشات الواردة يف هذا الجدول ،وفقاً لبيانات البنك الدويل لسنة  ،2013أنّ:
املحل اإلجاميل للبلدان العرب ّية ال ميثّل
§سكّان البلدان العرب ّية ميثلون  5.11باملئة من سكان املعمورة ،غري أ ّن الناتج ّ
املحل اإلجاميل العاملي.
سوى  3.79باملئة من مجمل الناتج ّ

12 167
9 928
6 670
5 361
5 214
4 328
6 296
3 315
3 163
2 456
1 768
3 005
1 753

املحل اإلجاميل يف البلدان العربيّة يبلغ  7568دوالرا ً أمريكياً ،وهو ما ميثل حواىل
§متوسط نصيب الفرد من الناتج ّ
ثالثة أرباع املتوسط العاملي (  ) % 74.2الذي يق ّدر بـ  10199دوالرا ً.
الستة املنتمية إىل رشيحة البلدان
§الفوارق شاسعة بني مختلف البلدان العرب ّية يف هذا املجال ،حيث تستأثر البلدان ِّ
ذات الدخل املرتفع (قطر والكويت واإلمارات والسعودية وعامن والبحرين)
بـ 58.18باملئة من مجموع الناتج املحيل اإلجاميل العريب يف حني أن عدد سكانها ال ميثل سوى  13.16باملئة من سكان
األقل دخالً ( اليمن والسودان وموريتانيا
املنطقة العرب ّية .وباملقابل فإ ّن البلدان الستّة املنتمية إىل رشيحة البلدان ّ
وجيبويت وجزر القمر والصومال) ،والتي يفوق عدد سكانها خمس سكان البلدان العربية ( ،)% 21.19ال يتعدى نصيبها
من الناتج العريب  3.92باملئة.
§متوسط نصيب الفرد من الدخل يرتاوح ،حسب رشائح الدخل ،بني  33448دوالرا ً يف البلدان ذات الدخل املرتفع
األقل دخالً (أي  24ضعفاً) مرورا ً بـ  6296دوالرا ً يف البلدان ذات الدخل املتوسط العايل
و 1400دوالرا ً يف البلدان ّ
(ليبيا ولبنان والعراق والجزائر واألردن وتونس) و 3005دوالرات يف البلدان ذات الدخل املتوسط الضعيف (مرص
واملغرب وفلسطني وسوريا).
كام يربز الجدول أن الفوارق تبدو أعمق ،إذا ما اعتمدنا املقارنة بني البلدان ،حيث ميثل نصيب الفرد من الناتج يف قطر
حواىل  104أضعاف نصيب الفرد يف جيبويت.

7 568
10199

ويستخلص من ذلك ضعف مساهمة املنطقة يف إنتاج الرثوة باملقارنة مع حجم سكّانها ووزنهم يف العامل ،باإلضافة إىل
عدم التجانس بني البلدان العربية يف هذا املجال ،والتحديات الكبرية التي يتعني مجابهتها يف مجال دفع النم ّو وترسيعه
وتحقيق تنمية أكرث شموالً ،وكذلك ،ويف الحني ذاته ،تعزيز سياسات الحامية االجتامعية وتوسيعها ومزيد االرتقاء
بفعاليتها ،مبا يؤمن العيش الالئق للفئات الضعيفة واملحرومة وتحقيق املزيد من العدالة االجتامع ّية.
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التعريفات:

2.2دليل التنمية البرشية
الجدول عدد :2تط ّور دليل التنمية البرشية بني  2010و 2013
مستوى الدليل

البلدان

قطر
السعودية
مستوى مرتفع ج ّدا ً
اإلمارات
البحرين
الكويت
ليبيا
عامن
لبنان
مستوى مرتفع
األردن
تونس
الجزائر
فلسطني
مرص
مستوى متوسط
سوريا
العراق
املغرب
اليمن
جزر القمر
موريتانيا
مستوى ضعيف
السودان
جيبويت
الصومال
متوسط البلدان العربية
رشق آسيا واملحيط الهادي
أمريكا الالتينية
آسيا الجنوبية
متوسط العامل

دليل التنمية البرشية
2013
2010
0,851
0,847
0,836
0,815
0,827
0,824
0,815
0,812
0,814
0,807
0,784
0,799
0,783
0,78
0,765
0,759
0,745
0,744
0,721
0,715
0,717
0,709
0,686
0,671
0,682
0,678
0,658
0,662
0,642
0,638
0,617
0,603
0,500
0,484
0,488
0,479
0,487
0,475
0,473
0,463
0,467
0,452
...
...
0,682
0,675
0,703
0,688
0,740
0,726
0,588
0,573
0,702
0,693

املصدر :التقرير العاملي حول التنمية البرشيّة « :2014استدامة الرقي البرشي :تقليص الهشاشة وتعزيز القدرة عىل التح ّمل” – برنامج األمم املتحدة للتنمية.
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§دليل التنمية البرشية :دليل مركب يقيس متوسط انجازات البلد من حيث متوسط العمر املتوقع عند الوالدة
واملعرفة ومستويات الدخل الفردي ...ويتم احتسابه ونرش البيانات املتعلقة به يف تقارير عاملية وإقليمية من قبل
برنامج األمم املتحدة للتنمية.
يقل هذا املؤرش فيها عن 0.550
§البلدان ذات دليل التنمية البرشية الضعيف :التي ّ
§البلدان ذات الدليل املتوسط :التي يرتاوح املؤرش فيها بني  0.600و0.699
§البلدان ذات الدليل املرتفع :التي يرتاوح املؤرش فيها بني  0.700و 0.799
§البلدان ذات الدليل املرتفع جدا ً :التي يساوي أو يتجاوز املؤرش فيها .0.800
التعليق:
يربز الجدول أنّ:
§البلدان العربية عا ّمة مل تحقق تطورا ً هاماً عىل صعيد التنمية البرشية بني سنتي  2010و 2013باملقارنة مع مجمل
بلدان العامل .فلنئ ارتفع متوسط دليل التنمية للبلدان العربية من  0.675سنة  2010إىل  0.682سنة  2013محققاً
متوسط بلدان جنوب ورشق آسيا
زيادة بـ 7نقاط تع ّد ضعيفة بالنظر إىل املتوسط العاملي الذي ارتفع بـ  9نقاط أو ّ
واملحيط الهادي ( 15نقطة) أو بلدان أمريكا الالتين ّية والكارييب ( 14نقطة).
§املتوسط العريب ( )0.682ال يزال منخفضاً باملقارنة مع املتوسط العاملي ( )0.702وأ ّن الفارق بينهام قد ارتفع
بـنقطتني ليبلغ  20نقطة .وتجدر اإلشارة يف هذا املجال إىل أن املع ّدل العاملي قد ارتقى بني سنتي  2010و 2013
املتوسط ،يف حني أن املعدل العريب ال يزال يف رشيحة
من رشيحة مستوى الدليل الضعيف إىل رشيحة املستوى
ّ
يرتق أي بلد عريب من رشيحة إىل
املستوى
يتغي ،حيث مل ِ
ّ
املتوسط ،وأن توزيع البلدان العربية حسب الرشائح مل ّ
أخرى يف السنوات الثالث األخرية.
§أما عىل مستوى املقارنة بني البلدان العربية ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن اململكة العربية السعودية سجلت أعىل ارتفاع يف
املؤرش بـ  21نقطة ،تليها اليمن بـ  16نقطة ،ث ّم فلسطني وجيبويت بـ 15نقطة واملغرب بـ 14نقطة.
§باملقابل شهدت كل من ليبيا وسوريا انخفاضاً يف املؤرش ،عىل التوايل ،بـ 15نقطة و 4نقاط .وذلك كنتيجة حتمية
للمستجدات والوضع األمني الذي يعيشه هذان البلدان.
§انتامء البلدان العربية إىل رشائح مؤرش التنمية البرشية يتطابق مع انتامئها إىل رشائح الدخل عموماً ما عدا عامن،
التي وان تنتمي ملجموعة البلدان ذات الدخل املرتفع ،فإنها مل تصل إىل مرتبة دليل التنمية البرشية املرتفعة جدا ً،
وكذلك العراق التي تنتمي إىل رشيحة مؤرش التنمية البرشية املتوسط ،يف حني تعترب من البلدان ذات الدخل
املتوسط املرتفع .وهو ما يربز صعوبة ترجمة التنمية االقتصادية وارتفاع الدخل إىل تنمية برشية ترتقي بأوضاع
البرش من أفراد ومجموعات باإلضافة إىل تأثري الوضع األمني والسيايس عىل مسرية التنمية عا ّمة.
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يتبي من الجدول أنّ:
التلعيقّ :
جدول عدد  :3الرتتيب العاملي للبلدان العربية حسب الدخل الفردي ودليل التنمية البرشية

البلدان
رشائح الدخل
البلدان ذات الدخل املرتفع
الكويت
اإلمارات
السعودية
عامن
البحرين

الرشيحة
العليا
البلدان ذات الدخل
املتوسط
الرشيحة
الدنيا
البلدان ذات الدخل الضعيف
السودان
جيبويت
موريتانيا
جزر القمر
الصومال
متوسط البلدان العربية
رشق آسيا واملحيط الهادي
أمريكا الالتينية
متوسط كل العامل

قطر
46
40
34
56
44
ليبيا
لبنان
العراق
الجزائر
األردن
تونس
مرص
املغرب
سوريا
فلسطني
اليمن
166
170
161
159

ترتيب مؤرش
التنية البرشية

تريب
الدخل
الفردي

31
3
8
12
18

1
-43
-32
-22
-38

31
55
65
120
93
77
90
110
129
118
107
154
143
145
147
169

-13
50
69
77
83
89
93
94
115
123
129
140
-23
-25
-14
10

الفارق يف الرتبة
بني مؤرش
التنمية البرشية
والدخل الفردي
-30
85 820
58 068
52 109
42 191
32 072
-5
4
-43
-10
12
3
-16
-14
5
22
-14
3 428
3 109
2 988
1 505

الدخل الفردي سنة
 2013بالدوالر املعادل
للقدرة الرشائية2011
119 029

21 666
16 263
14 007
12 555
11 337
10 440
10 400
6 905
5 771
5 168
3 945

§ 15بلدا ً عربياً رتبتها يف الدخل الفردي املعادل للقدرة الرشائية متقدمة باملقارنة مع رتبتها يف دليل التنمية البرشية،
وذلك يف مختلف رشائح الدخل .ويالحظ ذلك بالخصوص لدى البلدان النفطية ،التي وإن كانت تتصدر الرتتيب
الدويل عىل صعيد الدخل الفردي ،فإن ترتيبها عىل مستوى التنمية البرشيّة يعترب متأخرا ً نسبياً .فقطر والكويت
تحتل ،عىل التوايل ،املراتب األوىل ،والثالثة ،والثامنة ،يف الرتتيب الدويل للدخل الفردي ،بينام تأيت يف
واإلمارات ّ
املراتب الواحدة والثالثني ،والسادسة واألربعني ،واألربعني ،يف سلّم دليل التنمية البرشيّة .كام أن العراق والجزائر
ومرص والتي تنتمي إىل مجموعة الدخل املتوسط ،تسجل تأخرا ً هاماً يف مرتبة التنمية البرشية بالنظر إىل مرتبتها
يف الدخل الفردي.
§ويؤكّد ذلك مج ّددا ً صعوبة ترجمة النمو وارتفاع الرثوة إىل تنمية البرش والنهوض باإلنسان وذلك لضعف سياسات
الحامية االجتامعية والتوزيع غري العادل لثامر النمو ،من جهة ،وكذلك لطول امل ّدة الرضوريّة للتأثري اإليجايب
للسياسات عىل بعض الخصائص االجتامع ّية واملهنية والدميغرافية والثقافية.
§ وال بد من اإلشارة إىل أ ّن بعض البلدان ،رغم انتامئها إىل البلدان متوسطة الدخل فإن مرتبتها الدولية بالنسبة
للتنمية البرشية تأيت متقدمة عن رتبتها يف الدخل الفردي عىل غرار فلسطني وجزر القمر واألردن.
§ويربز الرسم البياين املوايل مدى تطابق الرتتيبني .بالنسبة للبلدان القريبة من الخط ،فإن ترتي َبيها يتطابقان تقريباً.
أماّ البلدان املتواجدة تحت الخط ،فإن ترتيبها من زاوية التنمية البرشية أحسن من ترتيبها يف الدخل .أما البلدان
املتواجدة فوق الخطّ ،فإن وضعها عىل صعيد التنمية البرشية ال يتامىش وقدراتها االقتصادية .وهو حال أغلب
البلدان العرب ّية (.)16
الرسم البياين عدد :1الرتتيب الدّ ويل للبلدان العربية حسب دليل التنمية البرشية ومتوسط الدخل الفردي معادل القدرة الرشائ ّية

..
15 817
10 499
13 767
13 723

املصدر :التقرير العاملي حول التنمية البرشيّة “ :2014استدامة الرقي البرشي :تقليص الهشاشة وتعزيز القدرة عىل التح ّمل” – برنامج األمم املتحدة للتنمية .الفارق يف الرتبة تم
احتسابه من قبل الباحثني.
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املصدر :الباحثان اعتمدا عىل بيانات التقرير العاملي حول التنمية البرشيّة “ :2014استدامة الرقي البرشي :تقليص الهشاشة وتعزيز القدرة عىل التح ّمل” – برنامج األمم املتحدة
للتنمية.
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3.3نسبة الفقر
جدول عدد  :4نسب الفقر يف البلدان العرب ّية
البلد
جزر القمور
جيبويت
مرص
موريتانيا
املغرب
السودان
تونس
العراق
األردن
فلسطني
سوريا
اليمن

دوالران (م ق ش ) يف اليوم

 1.25دوالر ( م ق ش) يف اليوم

السنة

65,0
41,2
15,4
47,7
14,0
44,1
4,3
21,4
1,6
0,3
16,9
46,6

46,1
18,8
1,7
23,4
2,5
19,8
1,1
2,8
0,1
0,0
1,71
17,5

2004
2002
2008
2008
2007
2009
2010
2007
2010
2009
2004
2005

املصدر :قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية عن إحصائيات البنك الدويل.

§أما بالنسبة للدول املتوسطة الدخل فإن العراق رغم انتامئها إىل رشيحة الدخل املتوسط العايل ،فإن نسبة الفقر
فيها (عىل التوايل  % 23.6و  )% 21.4أرفع بكثري من نسب البلدان ذات الدخل املتوسط الضعيف والتي ترتاوح بني
 % 16.9يف سوريا و % 15.4يف مرص و  % 14يف املغرب .أما فلسطني فرغم انتامئها إىل هذه الرشيحة فإن البيانات
املتوفرة بشأنها تشري إىل أن نسبة الفقر تق ّدر بـ .% 0.3
ويربز ارتفاع نسب الفقر يف أغلب الدول العربية أهمية تح ّدي مقاومة هذه اآلفة التي تنخر مجتمعاتنا ،سواء عىل
مستوى ترسيع نسق النمو وتحسني محتواه التشغييل وإحكام سياسات إعادة التوزيع ،أو عىل مستوى وضع وتنفيذ
الربامج الهادفة إىل الرفع من قدرات األفراد واألرس الفقرية وتوفري مقومات اندماجها يف الحياة النشيطة مبا يتيتح
فرص إخراجهم من دائرة الخصاصة والحرمان .كام يطرح إشكال ّية توفري االعتامدات املالية الرضورية لشبكات األمان
االجتامعي وبرامج املساعدات املالية أو العينية الكفيلة بتخفيف وطأة االحتياج والخصاصة وسوء التغذية للفئات
املعوزة وغري القادرة عىل العمل واالعتامد عىل الذات.
4.4مؤمل الحياة عند الوالدة وعند الوالدة بصحة جيدة ويف سن  60سنة

البلدان

التعريفات:
§نسبة الفقر :عدد األشخاص الذين ال يتجاوز دخلهم أو إنفاقهم الفردي خط الفقر املحدد يف فرتة زمنية مرجعيّة.
وتعتمد املنظامت الدولية خط ّْي:
	 1.25 oدوالر معادل القوة الرشائية يف اليوم يعترب خط الفقر املدقع
	 oدوالران معادل القوة الرشائية يف اليوم كخط الفقر.

التعليق :يعترب الفقر من أبرز وجوه الهشاشة وأسبابها .فها يتغذيان من بعضهام .ورغم االحرتازات التي ميكن إثارتها
حول قياس نسب الفقر أو حول البيانات املتوفّرة والتي يشك العديد يف مصداقيّتها ،فإننا نوردها كام جاءت يف بيانات
املنظامت الدولية املعنية رغم كونها تتعلق بسنوات مختلفة ومنقوصة .فحتى التقرير العاملي حول التنمية البرشية
 2014ال يورد سوى هذه املعطيات ،باإلضافة إىل نسب الفقر باحتساب السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني
املحدد من قبل كل دولة وذلك ألربعة بلدان فقط .وهي جيبويت ومرص وموريتانيا وفلسطني بنسب تبلغ عىل التوايل
بـ  % 18.8و % 25.2و % 42و .% 21.9وهي نسب تختلف متاماً عن النسب املحتسبة عىل أساس خط الفقر املقدر
بدوالرين يومياً خاصة يف حالة فلسطني (  % 21.9مقابل .) % 0.3
وما ميكن استخالصه من هذه البيانات أنّ:
األقل دخالً وهي جزر القمر بــ % 65وموريتانيا بـ % 47.7واليمن
§نسب الفقر تبقى مرتفعة جدا ً يف البلدان العربية ّ
بـ % 46.6والسودان بــ % 44.1وجيبويت بـ.% 41.2
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قطر
الكويت
اإلمارات
السعودية
عامن
البحرين
ليبيا
لبنان
العراق
الجزائر
األردن
تونس
مرص
املغرب
سوريا
فلسطني
اليمن

جدول عدد  :5مؤ ّمل الحياة يف البلدان العرب ّية
مؤمل
مؤمل الحياة عند الوالدة
الحياة عند
الوالدة
بصحة
ذكور إناث الجملة
جيدة
68
79
80
79
68
78
79
78
67
76
78
76
65
76
78
74
66
76
78
74
66
77
78
76
64
75
77
73
69
80
82
78
54
70
74
66
62
72
73
70
64
74
75
72
66
76
78
74
61
71
74
69
61
71
73
69
59
68
76
62
62

64

65
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54

مؤمل الحياة عند سن
الستني
ذكور

إناث

الجملة

22
21
19
18
19
19
18
21
16
17
18
19
16
17
18

22
21
20
21
22
23
21
25
20
19
20
22
19
19
22

22
21
20
19
20
20
20
22
18
18
19
21
17
18
19

15

17

19

السودان
جيبويت
موريتانيا
جزر القمر
الصومال
البلدان ذات الدخل الضعيف
البلدان ذات الدخل املتوسط ش د
البلدان ذات الدخل املتوسط ش ع
البلدان ذات الدخل املرتفع
العامل

61
60
61
60
51
60
64
72
76
68

63
61
63
62
53
62
66
74
79
70

65
63
65
63
55
63
68
76
82
73

53
52
53
53
45
53
57
66
70
62

17
15
16
15
15
16
16
18
21
18

18
17
17
17
17
18
19
21
25
21

17
16
16
16
16
17
17
20
23
20

املصدر :اإلحصائيات الصح ّية العاملية  - 2014املنظمة العاملية للصحة (تتعلق البيانات بسنة )2012

التعليق :يعترب مؤ ّمل الحياة عند الوالدة من أهم املؤرشات الدالّة عىل مدى تط ّور الوضع الص ّحي ومستوى العيش يف
مختلف البلدان .ويربز الجدول أنّ:
§مؤ ّمل الحياة يف البلدان العربية ذات الدخل املرتفع ال يتامىش واملؤمل املتوسط لهذا الصنف من البلدان عدا قطر
أي يعادل مؤمل الحياة عند الوالدة املتوسط العاملي للبلدان ذات الدخل املرتفع ،أي  79سنة .أما بالنسبة للتوزيع
حسب الجنس فإن كل البلدان العربية املنتمية لهذا الصنف تسجل مستوى منخفضاً باملقارنة مع املتوسط العاملي
املحل واملتوسط العاملي بني سنتني يف قطر و 4سنوات يف
لهذه الرشيحة أي  82سنة .ويرتاوح الفارق بني املتوسط ّ
ُعامن.
§يف البلدان ذات الدخل املتوسط يجدر إبراز أهمية املستوى الذي وصله لبنان يف هذا املجال حيث بلغ مؤمل الحياة
عند الوالدة فيها  80سنة وهو مستوى أرفع من املتوسط العاملي للبلدان ذات الدخل املرتفع .وبالنسبة للنساء
يساوي مؤمل الحياة عند الوالدة يف لبنان مستوى املتوسط العاملي يف رشيحة البلدان ذات الدخل املرتفع.
§كام تتجاوز كل من تونس وليبيا متوسط صنفهام بسنتني وسنة واحدة فيام يساوي مؤمل الحياة األردين املتوسط
العاملي لهذا الصنف من الدول .وباملقابل فإن العراق يسجل مستوى أدىن بأربع سنوات عن معدل رشيحة البلدان
ذات الدخل املتوسط العايل تليه الجزائر بفارق سلبي بسنتني.
§ويف ما يتعلق بالبلدان ذات الدخل املتوسط الضعيف ،فإ ّن مؤمل الحياة يف مرص واملغرب وبدرجة أقل يف سوريا
يفوق املتوسط العاملي لهذا الصنف من البلدان بفارق يرتاوح بني ثالث سنوات وسنة واحدة.
األقل دخالً فإن اليمن والسودان وموريتانيا فتسجل معدالت أرفع من متوسط الرشيحة
§أما يف رشيحة البلدان ّ
بسنتني أو سنة واحدة .وإذ يعادل مؤمل الحياة يف جزر القمر متوسط الرشيحة ،أي  62سنة ،فإن جيبويت والصومال
تبقيان دون هذا املعدل ،عىل التوايل ،بـسنة واحدة وتسع سنوات.
§ويف ما يتعلق مبؤمل الحياة يف صحة جيدة فإنه يربز فوارق هامة بني البلدان العربية وبالتايل يف األوضاع الصحية
بها .ذلك أ ّن أحد عرش بلدا ً عربياً يساوي أو يفوق املتوسط فيها املتوسط العاملي بفارق يرتاوح بني سنة وست
كل من املغرب ومرص دون هذا املستوى بسنة واحدة وسوريا بثالث سنوات
سنوات (الكويت وقطر) ،يف حني تبقى ّ
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والعراق واليمن بثامين سنوات وموريتانيا والسودان وجزر القمر بتسع سنوات ثم جيبويت والصومال بعرش سنوات
كاملة.
§ وعىل صعيد مؤمل الحياة يف س ّن الستني ،والذي وإن ّ
يدل عىل تحسن األوضاع الصحية ،فإنه يربز من جهة أخرى
تحديات امتداد مدة الشيخوخة وما تطرحه من استحقاقات يف مجال الحامية االجتامعية من تغطية صحية وتأمني
السن .ويشري الجدول يف هذا املجال إىل أ ّن أربعة بلدان عربية فقط يفوق املؤمل
الدخل والرعاية االجتامعية لكبار ّ
فيها املتوسط العاملي وهي لبنان وقطر وتونس والكويت .بينام أربعة بلدان يبلغ املؤمل فيها املعدل الدويل وهي
عامن والبحرين واإلمارات وليبيا .أما بقية البلدان ،والتي متثّل ما يقارب  90%من سكان الوطن العريب ،فإنها دون
هذا املتوسط بفارق يرتاوح بني سنة وأربع سنوات يف جزر القمر والصومال وجيبويت.
§ويربز الجدول أ ّن الفارق يف مؤمل الحياة يف سن الستني بني املرأة والرجل يتقلّص باملقارنة ملا كان عليه عند الوالدة
كل البلدان العربية باستثناء البحرين ،التي ارتفع فيها الفارق من سنتني إىل أربع سنوات .ولوحظ هذا االنخفاض
يف ّ
أقل باملغرب ومرص.
خاصة يف سوريا والعراق ،نتيجة لألوضاع األمنية بهام ،ث ّم يف موريتانيا والسودان وبدرجة ّ
بصفة ّ
يفس ،إىل ح ّد بعيد ،بالقصور يف رعاية األمومة والصحة اإلنجاب ّية يف املنطقة العرب ّية.
وهو ّ
5.5نسبة وفيات األطفال واألمهات يف البلدان العرب ّية
البلدان
قطر
الكويت
اإلمارات
السعودية
البحرين
عامن
ليبيا
لبنان
العراق
الجزائر
األردن
تونس
مرص
املغرب
فلسطني
سوريا

نسبة وفيات األطفال دون
الخمس سنوات لكل 1000
والدة حية
8
12
7
14
10
10
18
10
35
34
21
19
27
35
24
19

نسبة وفيات األمهات
لكل  100ألف والدة
7
14
12
24
20
32
58
25
63
97
63
56
66
100
...
70
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السودان
جيبويت
اليمن
موريتانيا
جزر القمر
الصومال
البلدان العربية
أمريكا الالتينية والكارييب
جنوب ورشق آسيا
العامل
البلدان املتق ّدمة
البلدان األقل من ّوا

730
200
200
510
280
1000
171
80,0
150
210,0
16,0
240,0

89
91
79
111
96
139
40
25
32
55
7
61

املصدر :قاعدة بيانات الحامية االجتامعية ملنظمة العمل الدولية.

التعليق:
§لنئ تشري البيانات الواردة يف الجدول أن معدل وفيات األطفال دون  5سنوات يف البلدان العربية يعترب منخفضاً
باملقارنة مع املتوسط العاملي ( 40مقابل  )55فإنه بدا مرتفعاً باملقارنة مع مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاراييب
( )25وجنوب ورشق آسيا ( ،)32رغم أ ّن متوسط الدخل الفردي يف البلدان العربية يفوق متوسط الدخل يف هاتني
املنطقتني .وهو ما يربز وجهاً آخر من وجوه قصور الرعاية الصح ّية للطفولة يف املنطقة العربية وضعف أدائها.
§كام يربز الجدول تفاوتا هاماً بني البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان األقل دخالً .فهذه النسبة ترتاوح بني  7باأللف
يف اإلمارات ،وهي نسبة تساوي املتوسط الدويل يف البلدان ذات الدخل املرتفع ،و 139باأللف يف الصومال .وتتجاوز
هذه النسبة املعدل الدويل يف رشيحة الدول األقل دخالً ( 61باأللف) يف كل من الصومال وموريتانيا وجزر القمر
وجيبويت و السودان واليمن.
§وعىل صعيد وفيات األمهات عند الوالدة فإن الوضع يكاد يكون مامثالً بتحقيق ثالثة بلدان عربية لنسب تقل حتى
عن معدل الدول املتقدمة ( 16وفيات لكل  100ألف والدة حية) وهي قطر ( )7واإلمارات ( )12والكويت (.)14
§ويبلغ املعدل العريب  171وفاة لكل  100ألف والدة مقابل  210وفيات كمتوسط عاملي .لكنه باملقابل يفوق ضعفي
متوسط جنوب ورشق آسيا بواحد وعرشين
متوسط مجموعة أمريكا الالتينية والكاراييب ( .)80كام أنّه أرفع من ّ
نقطة.
§كام تبقى الفجوة هامة بني البلدان العربية الغنية والبلدان العربية األقل دخالً ،حيث تبلغ هذه النسبة مستويات
تبعث عىل االنشغال بكل من جزر القمر وموريتانيا والسودان وخصوصا بالصومال ( 1000وفاة لكل  100ألف
والدة حية).
§وتربز مختلف هذه املؤرشات حجم التحدي الذي ال يزال يجابه هذه البلدان ملزيد االرتقاء مبؤرشات ص ّحة األ ّم
والطفل ،والتي تعترب من مق ّومات التنمية البرشيّة ،وما يتطلبه ذلك من مخصصات مالية وطاقات برشية قد تتجاوز
قدراتها الذاتية.
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ن
الثا� :البيانات الديمغراف ّية واالجتماع ّية
الفصل ي

1 1نسبة اإلعالة:

جدول عدد  :7نسبة اإلعالة يف البلدان العرب ّية

رشائح الدخل والبلدان أو املجموعات

البلدان
رشائح الدخل
قطر
البلدان ذات الدخل املرتفع
37,7
الكويت
16,5
اإلمارات
السعودية
50,8
عامن
42,7
البحرين
28,0
ليبيا
العراق
الجزائر
الرشيحة العليا
لبنان
البلدان
األردن
ذات الدخل
تونس
املتوسط
مرص
املغرب
الرشيحة السفىل
سوريا
فلسطني
اليمن
األقل دخ ًال
البلدان ّ
82,5
السودان
60,9
جيبويت
77,6
موريتانيا
82,2
جزر القمر
الصومال
102,1
كل البلدان العربية
جنوب رشق آسيا
العامل
البلدان األكرث تقدماً
األقل تقدماً
البلدان ّ

نسبة اإلعالة اإلجاملية
2030
18,7
34,7
16,2
46,3
39,1
25,4
43,1
61,3
47,3
48,6
50,9
49,2
52,2
50,9
51,8
61,6
56,1
76,7
54,9
72,0
76,9
96,4
52,2
47,7
54,0
62,8
52,5

2010
17,4
35,7
16,1
36,0
31,9
29,2
51,6
80,5
46,7
47,4
62,6
43,8
58,7
49,6
65,2
81,3
80,8
65,6
54,2
65,9
67,6
86,6
61,6
50,8
52,2
48,1
53,2

نسبة إعالة األطفال

2010
16,1
30,3
14,0
26,1
26,1
20,8
44,6
74,4
39,8
34,9
57,0
33,8
50,0
42,1
59,0
76,3
75,8
58,9
44,9
59,0
61,3
81,3
55,0
42,5
40,5
24,3
44,2

2030
13,6
3,0
0,4
4,5
3,6
2,6
31,1
55,1
36,1
26,3
42,2
29,4
40,1
36,9
41,6
54,7
50,5
5,7
5,9
5,6
5,3
5,7
42,3
32,5
36,2
26,3
37,9

نسبة إعالة املسنني
2010
1,3
5,4
2,1
9,9
5,7
8,5
6,9
6,1
6,9
12,5
5,5
10,0
8,7
7,5
6,2
5,0
4,9
6,7
9,3
6,9
6,3
5,4
6,6
8,3
11,7
23,8
8,9

2030
5,1

12,0
6,2
11,2
22,3
8,7
19,9
12,1
14,1
10,2
6,8
5,6

9,9
15,2
17,8
36,6
14,6

املصدر :بيانات منظمة العمل الدوليّة – قاعدة الحامية االجتامعية – «التقرير العاملي حول الحامية االجتامعية  :2015 – 2014بناء االنتعاش االقتصادي والتنمية الشاملة
والعدالة االجتامع ّية»  -عن “اإلسقاطات السكانية :مراجعة سنة  ”2012الصادر عن دائرة السكان ملنظمة األمم املتحدة.
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2.2نسبة املشاركة يف ق ّوة العمل

التعريفات:
يقل سنهم عن  15سنة أو يتجاوز سنهم  65سنة باملقارنة مع عدد
§نسبة اإلعالة اإلجاملية :عدد السكان الذين ّ
السكان يف س ّن الشّ غل ( 64–15سنة) .وهي متثل مجموع نسبة إعالة األطفال مع نسبة إعالة املسننيّ .
ويدل
مستوى عا ٍل من هذا املؤرش عىل ثقل أعباء األطفال واملسنني عىل كاهل السكان يف س ّن النشاط.
التعليق:
تربز املؤرشات يف املجال أن:
§نسبة اإلعالة يف سنة  2010يف املنطقة العربية تعترب إجامالً مرتفعة باملقارنة مع املتوسط العاملي (الذي يقدر بـ
 )% 52.2ولكن بتفاوت بني البلدان.
§فالبلدان األقل دخالً ترتاوح النسبة فيها بني  % 60.9يف جيبويت و 102.1يف الصومال .ويف البلدان العربية ذات
الدخل املتوسط ترتاوح هذه النسبة بني  % 43.8يف تونس و % 81.3يف فلسطني .أما يف البلدان العربية ذات الدخل
املرتفع فإ ّن النسبة تعترب متوسطة نسبياً يف السعودية فمنخفضة يف عامن والكويت ث ّم شديدة االنخفاض يف كل
من البحرين وقطر واإلمارات.
يخص نسبة إعالة األطفال يف البلدان العربية ،فإنها تبدو أكرث ارتفاعاً إجامالً حيث بلغت  % 55مقابل 40.5
§ويف ما ّ
 %كمتوسط عاملي ،وهو ما ّ
يدل عىل ثقل عبء األطفال بالنسبة للسكان يف سن الشغل .وترتاوح هذه النسبة بني
األقل دخالً ،وبني  % 33.8و % 76.3يف البلدان العربية ذات الدخل املتوسط،
 % 54.9و  96.4يف البلدان العربية ّ
وبني  16.1 %و 46.3%يف البلدان العربية ذات الدخل املرتفع.
§أما بالنسبة إلعالة املسنني فإنها تبدو منخفضة نسبياً يف املنطقة العرب ّية ،باستثناء لبنان وتونس ،أي بلغت عىل
التوايل  % 12.5و .% 10وهي تعترب منخفضة جدا ً يف بلدان الخليج النفطية حيث ال تتجاوز  % 0.4يف اإلمارات.
ويعود ذلك إىل حجم العاملة األجنبية املقيمة يف هذه البلدان والتي ترتكز يف سن الشغل.
§وبالنسبة ألفق  ،2030فإن نسبة اإلعالة اإلجاملية يف البلدان العربية ستنخفض بـ  9.4نقاط يف حني أنها سرتتفع
بـ  1.8نقطة عىل مستوى املتوسط العاملي .وسيشهد هذا املؤرش يف املنطقة العربية تراجعاً أه ّم بالنسبة إلعالة
األطفال يقدر بـ  12.7نقطة يقابله ارتفاع بـ  3.3نقاط بالنسبة إلعالة املسنني.
§ويستنتج من هذه البيانات أن العبء عىل السكان املشتغلني يف البلدان العربية يعترب ثقيالً ولنئ سيخف تدريجياً
بالنسبة لألطفال ،فإنه من جهة أخرى سيزيد ثقالً بالنسبة للمسنني .وتشهد نسبة إعالة املسنني ببعض البلدان عىل
غرار لبنان وتونس ،تطورا ً ملحوظاً ،ومن املرتقب أن تبلغ فيها ،يف أفق  ،2030مستوى يقرب من مستوى البلدان
املتقدمة املس ّجل سنة .2010
§ ويطرح هذا املنحى التصاعدي لنسبة إعالة املسنني ع ّدة إشكال ّيات عىل مستوى الحامية االجتامعية لهذه الرشيحة
من املواطنني سواء يف ما يتعلق برعايتهم الصحية وتأمني دخلهم أو عىل مستوى التوازنات املالية ألنظمة التأمينات
ظل األنظمة التوزيعية ،أو املساعدات االجتامعية ،والتي وإن تتحملها
التي يتحملها السكان املشتغلون خاصة يف ّ
املجموعة الوطنية من خالل األداء ،فإن الجزء األكرب منها يقع عىل كاهل الفئات العاملة.
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جدول عدد  :8السكان يف س ّن النشاط والقوى العاملة ونسبة املشاركة
يف القوى العاملة
السكان يف سن النشاط
قوة العمل
الجنس
البلدان
2011
2011
26650
10661,0
الجملة
13359
8776,0
الذكور
الجزائر
13194
1885,0
النساء
945
671,3
الجملة
614
530,3
الذكور
البحرين
331
141,0
النساء
54287
26529,1
الجملة
27623
20540,6
الذكور
مرص
26664
5988,5
النساء
2819
2166,9
الجملة
1766
1541,2
الذكور
الكويت
1053
625,7
النساء
3942
1882,5
الجملة
2026
1235,5
الذكور
ليبيا
1916
646,9
النساء
23469
11537,6
الجملة
11384
8458,0
الذكور
املغرب
12085
3079,5
النساء
1473
1277,4
الجملة
1169
1119,3
الذكور
قطر
304
158,2
النساء
19832
10544,1
الجملة
11677
8932,4
الذكور
السعودية
8155
1611,7
النساء
12953
5530,8
الجملة
6507
4696,4
الذكور
سوريا
6446
834,4
النساء
8038
3844,6
الجملة
3969
2817,9
الذكور
تونس
4069
1026,7
النساء
2997
1072,2
الجملة
1519
868,8
الذكور
فلسطني
1478
203,4
النساء
156677
75717,5
الجملة
81309
59516,4
الذكور
مجموع البلدان العربية
75368,0
16201,0
النساء

40,1
65,7
14,3
71,0
86,4
42,6
48,9
74,4
22,5
76,9
87,3
59,4
47,8
61,0
33,8
49,2
74,3
25,5
86,7
95,7
52,0
53,2
76,5
19,8
42,7
72,2
12,9
47,8
71,0
25,2
35,8
57,2
13,8
48,1
72,9
21,4

نسبة املشاركة
2011

املصدر :احتساب الباحثني ملعدل البلدان العربية اعتامدا ً عىل بيانات قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية عىل موقع املنظمة .www.ilo.org/ilostat :وتم اختيار سنة 2011
لتوفر املعلومات بالنسبة ألغلب البلدان الواردة يف الجدول مع اعتبار سنة  2010أو سنة  2012ملن مل تتوفر بشأنهم بيانات سنة .2011
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التعريفات:
§السكان يف سن النشاط (أو س ّن الشغل) :ألغراض املقارنة الدولية ،يتم تعريف السكان يف سن الشغل بأنهم
للسن ،فإ ّن
األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم عادة بني  15سنة فام فوق .وباإلضافة إىل استخدام عتبة الحد األدىن ّ
بعض البلدان تطبق ح ًّدا أقىص  -عادة ما يكون  65سنة .وقد ت ّم اعتامد هذا الح ّد يف البيانات املتعلّقة بهذا املصطلح
يف هذه الوثيقة.

الرسم البياين عدد :2نسبة املشاركة يف القوى العاملة

كل األشخاص يف س ّن العمل الذين يعرضون خدماتهم إلنتاج السلع والخدمات
§القوى العاملة :تشمل القوى العاملة ّ
عىل النحو املحدد يف نظام األمم املتحدة للحسابات القومية ( )SNAخالل الفرتة الزمنية املحددة .فهو يشري إىل
مجموع األشخاص يف سن الشغل الذين يعملون أو أولئك الذين هم يف حالة بطالة.
§معدل املشاركة يف القوى العاملة :النسبة املئوية للسكان املك ّونني للقوى العاملة من عدد السكان يف سن الشغل
يف الفرتة املرجعية املح ّددة.
التعليق:
تربز املؤرشات يف هذا املجال أنّ:
§نسبة النشاط يف املنطقة العربية هي األضعف يف العامل ،سواء عىل مستوى النسبة اإلجاملية أو عىل مستوى النسبة
الخصوصية للنساء أو للرجال.
§فيق ّدر متوسط نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف البلدان العرب ّية مبا يقارب نصف عدد السكان يف سن العمل
( )% 48.1مقابل  % 69.2كمعدل عاملي .وإذ يبلغ هذا الفارق بني املتوسط العريب واملتوسط العاملي بالنسبة
للرجال  8.9نقاط فإنه يرتفع عند النساء إىل  34.8نقطة.
§وإذ يبلغ الفارق بني نسبة مشاركة الرجال ونسبة مشاركة النساء عىل مستوى املتوسط العاملي  25.6نقطة ،و26.1
نقطة يف بلدان أمريكا الالتينية والكاراييب ،فإنه يقدر بحواىل الضعف يف البلدان العربية حيث يبلغ  51.5نقطة.
وهو ما ميثل وجها من وجوه التمييز واإلقصاء اللذيْن تعاين منهام املرأة يف الوطن العريب يف مجال العمل وبالتايل
يف مجال الحامية االجتامعية.

املصدر :الباحثان عن التقرير العاملي حول الشغل « 2014بناء إعادة االنتعاش االقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة االجتامعية» – منظمة العمل
الدوليّة – ما عدا متوسط البلدان العربيّة فقد تم احتسابه من قبل الباحثني( .انظر الجدول السابق ).

ويتبي من املقارنة بني البلدان العربية ،أ ّن نسبة النشاط العا ّمة ترتاوح بني  % 86.7يف قطر و % 35.8يف فلسطني.
§ ّ
كام أن ثالثة بلدان فقط تتجاوز فيها هذه النسبة املتوسط العاملي ،وهي قطر والكويت والبحرين.
§أما نسبة النشاط لدى النساء ،فإنها ترتاوح بني  % 59.4يف الكويت و % 12.9يف سوريا ،وال تتجاوز هذه النسبة
املتوسط العاملي إلّ يف الكويت .ويتضح الفارق يف نسبة النشاط بني النساء والرجال يف الوطن العريب من خالل
الفارق يف نسب النشاط بينهام عىل مستوى كل بلد حيث يرتاوح الفارق بني  59.3نقطة يف سوريا و 27.2نقطة يف
ليبيا.
§ويستنتج من هذه املؤرشات ضعف مشاركة السكان وخاصة النساء يف القوى العاملة ،وهو ما يحرم االقتصاد من
جزء هام من طاقاته ،ويثقل كاهل الفئات العاملة يف تح ّمل أعداد أكرب من غري الناشطني ،ويزيد يف ح ّدة تحديات
الحامية االجتامعية الناتجة عن ارتفاع نسب اإلعالة كام تم بيانه يف الفقرة السابقة.
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3.3نسبة البطالة
الجدول عدد  :9نسبة البطالة يف البلدان العرب ّية
البلدان
قطر
الكويت
البحرين
اإلمارات
السعودية
لبنان
املغرب
الجزائر
األردن
مرص
سوريا
العراق
تونس
فلسطني
موريتانيا
متوسط البلدان العربية

الذكور
2010

0,1
1,4
0,4
2,4
3,5

اإلناث
20122013

0,1
2,9

1,9
2,8
3,7
10,8
15,9

9,0
8,4
10,6
9,8
10,4

9,6
19,1
21,7
22,6
22,5
19,6
18,9
26,7
44,0

2,8

8,9
8,1
10,4
4,9
5,7
14,4
10,9
23,1
23,9

13,4
19,7
7,6

2010

8,8

النسبة العامة

2013-2012

2,8
4,9

21,4
9,4
17,2
22,1
25,1
37,1
22,9
35,6
18,8

2010

0,3
1,8
3,7
4,2
5,4
6,4
9,1
10,0
12,5
9,0
8,4
15,3
13,0
23,7
31,2
21,7

2012-2013

0,5
3,6
3,9

§نسبة البطالة :تحتسب بقسمة عدد العاطلني عن العمل عىل عدد القوى العاملة يف الفرتة نفسها.
الرسم البياين عدد :3متوسط نسبة البطالة :مقارنة بني مجموعة البلدان

5,7
9,1
10,0
12,6
13,3
14,9
16,0
22,7
9,9

11,3

املصدر :قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بالنسبة للبلدان العربية.

التعريفات:
§البطالة :يشمل مصطلح «العاطلون عن العمل» جميع األشخاص يف سن العمل الذين كانوا:
أ) بال عمل خالل الفرتة املرجعية ،أي مل يكونوا يف استخدام بأجر أو العمل لحسابهم،
ب ) املستع ّدون حاليا للعمل ،بأجر أو للتوظيف الذايت خالل الفرتة املرجعية؛
ج ) يبحثون عن عمل ،أي عمل بأجر أو عمل حر واتخذوا خطوات محددة يف فرتة قريبة معينة للبحث.
ألغراض املقارنة الدولية ،تع ّرف فرتة البحث عن عمل يف كثري من األحيان باألسابيع األربعة السابقة ،وهذا الهدف
يختلف من بلد إىل آخر.
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ويفيد مصطلح «الخطوات املحددة التي اتخذت للبحث عن الشغل» :التسجيل يف مكاتب التشغيل العامة أو الخاصة؛
تقديم مطالب وملفات ألصحاب العمل ،البحث يف مواقع العمل واملزارع وبوابات املصانع واألسواق أو التجمعات
واألماكن األخرى .كام يندرج يف ذلك الر ّد عىل الصحف واإلعالنات والسعي إىل الحصول عىل دعم من األصدقاء أو
األقارب ،وكذلك البحث عن األرض والبناءات واآلالت أو املعدات الالزمة لتأسيس مؤسسة خاصة وترتيب املوارد املالية
أو التق ّدم بطلب للحصول عىل الرتاخيص الالزمة للغرض.

املصدر :الباحثان عن التقرير العاملي حول التنمية البرشيّة  « :2014بناء إعادة االنتعاش االقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة االجتامعية» – برنامج
األمم املتحدة للتنمية.

التعليق :يتضح من الجدول والرسم البياين أعاله أن:
§نسبة البطالة يف العامل العريب تبقى األعىل باملقارنة مع املتوسط الدويل ومجموعات البلدان األخرى .فقد بلغت
خالل الفرتة  ،2013 - 2010وفق أحدث البيانات املتوفرة التي وردت يف التقرير العاملي حول التنمية البرشية
 % 10.4 ،2014مقابل  % 7.5كمتوسط عاملي و  % 8.6يف بلدان آسيا الجنوبية ،و % 8.3يف أوروبا وآسيا الوسطى،
و % 6.6بأمريكا الالتينية والكاراييب.
كل من موريتانيا % 31.2
§نسب البطالة يف البلدان العربية التي تتوفر بشأنها البيانات اإلحصائية تعد عالية نسبياً يف ّ
وفلسطني  % 22.7وتونس  % 16وسوريا  % 14.9ومرص  % 13.3واألردن  .% 12.6وهي نسب أعىل من املتوسط
العريب الذي تم احتسابه لسنتي  2013 – 2012والذي يقدر بـ .% 11.3
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كل من سوريا ومرص
§كام تشري هذه املعطيات إىل ارتفاع هذه النسبة بني سنة  2010وسنتي  2013 – 2012يف ّ
وتونس عىل التوايل بـ  6.5نقاط و  4.3نقاط و  3نقاط .قد تكون نتيجة الثورات العربية وتقلبات الوضع األمني
والسيايس فيها.
§وباملقابل فإ ّن البلدان النفطية يف الخليج العريب تسجل مستويات منخفضة من البطالة ،ترتاوح بني  % 5.7يف
السعودية و % 0.5يف قطر.
§ويف ما يتعلق بالبطالة لدى النساء ،تجدر اإلشارة إىل أن نسبتها املتوسطة للبلدان العربية املعنية ق ّدرت بـ 21.7
 %خالل الفرتة نفسها  ،2013 -2012أي بفارق يق ّدر بـ  12.9نقطة باملقارنة بنسبة البطالة لدى الرجال .وتسجل
أعىل نسب البطالة النسائية يف كل من سوريا ( )% 37.1وفلسطني ( )% 35.6ومرص ( )% 25.1وتونس ()% 22.9
واألردن ( )% 22.1والسعودية (.)% 21.4

ويبي الرسم التايل أن نسبة السكان املشتغلني يف سن  24فأكرث من بني مجموع السكان تبقى كذلك النسبة األدىن
§ ّ
باملقارنة مع مختلف مجموعات الدول األخرى .وعىل رغم أهم ّيتها تبقى الفجوة باملقارنة مع هذه املجموعات أقل
يقل سنهم عن
ح ّدة يف هذه الرشيحة العمريّة ( 24سنة فام فوق) .وقد يعود ذلك إىل أهم ّية عدد الشبان الذين ّ
 24سنة والذين هم خارج القوى العاملة أو يف وضع ّية بطالة يف البلدان العرب ّية.

السكان
الرسم البياين عدد :5نسبة املشتغلني يف س ّن  42فأكرث من مجموع ّ

§ويسجل أعىل الفوارق بني نسب بطالة النساء والرجال بوجه خاص يف سوريا بـ 26.7نقطة والسعودية بـ 19.6نقطة.
وباملقابل فإن الفرق ضئيل جدا ً يف كل من قطر (  2.7نقطتان) واملغرب ( 0.4نقطة).
§ويتضح من هذه املؤرشات أن البطالة التي تع ّد من أبرز األسباب املؤدية إىل الفقر والعوز ،تبقى من أوكد األولويات
التي يتجه العمل عىل تقليصها والتخفيف من آثارها عىل االقتصاد واملجتمع .كام تربز هذه البيانات أن البطالة
تزيد يف حجم األعباء املحمولة عىل كاهل السكان املشتغلني يف وطننا العريب ويف ح ّدة الضغوطات املسلطة عىل
كل للتغطية االجتامع ّية للعاطلني
منظومات الحامية االجتامعية وميزانيات دول املنطقة خاصة يف ظل غياب شبه ّ
يف بلداننا.
§ويوضح الرسم البياين اآليت أنّه نظرا ً لنسبة اإلعالة العالية ونسب املشاركة الضعيفة ونسب البطالة املرتفعة ،فإن
نسبة املشتغلني إىل العدد اإلجاميل لسكان املنطقة العربية تق ّدر بـ .% 26.4
الرسم البياين عدد  :4سكان البلدان العرب ّية حسب مشاركتهم يف الحياة النشيطة

املصدر :عن التقرير العاملي حول التنمية البرشيّة  « :2014استدامة الرقي البرشي :تقليص الهشاشة وتعزيز القدرة عىل التح ّمل» – برنامج األمم
املتحدة للتنمية.

املصدر :احتساب الباحثني باعتامد متوسطات نسبة اإلعالة ونسبة املشاركة ونسبة البطالة والعدد اإلجاميل للسكان الواردة يف الجداول السابقة.
وتشمل رشيحة غري النشيطني األشخاص يف سن الشغل الذين هم خارج القوى العاملة.
396

397

4.4االستخدام ّ
الهش

التعليق:
الجدول عدد  :10نسبة االستخدام ّ
الهش يف البلدان العرب ّية

البلدان

السنة

الذكور

اإلناث

النسبة العامة

قطر
اإلمارات
البحرين
الكويت
السعودية
األردن
مرص
فلسطني
تونس
الجزائر
اليمن
سوريا
لبنان
جيبويت
السودان
املغرب
متوسط البلدان العربية

2012
2009
2010
2011
1992
2012
2010
2012
2012
2011
2011
2011
2009
1996
2009
2011

0,3
1,0
2,2
2,7
6,6
11,1
17,7
24,9

0,0
0,5
1,2
1,4
1,8
2,3
44,9
35,2

30,6
32,5
35,3
38,4
26,6

24,2
40,5
16,0
19,0
67,7

46,8
20,4

65,1
27,3

0,2
1,0
1,9
2,2
6,0
9,7
23,1
26,7
29,0
29,5
30,2
33,0
33,9
41,2
46,0
52,1
28,5

املصدر :قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية الخاصة  -املوقع.www.ilo.org/laborstat :

التعريفات:
الخاص ونسبة املعينني املنزليني من بني السكان
§نسبة االستخدام الهش :يتم احتسابها بجمع نسبة العامل لحسابهم
ّ
املشتغلني.

تربز املؤرشات املتعلقة بهذا املجال أنّ:
الهش يف البلدان العرب ّية يق ّدر بحواىل  % 28.5باالعتامد عىل نسب وطنية تتعلّق بسنوات
§متوسط نسبة االستخدام ّ
مختلفة بعضها ال يتض ّمن التوزيع بني الجنسني.
§وميكن تقسيم البلدان العربية املتوفرة بشأنها البيانات إىل ثالث مجموعات:
· مجموعة أوىل تعترب فيها نسبة الهشاشة مرتفعة ج ًّدا وتفوق ثلث السكان املشتغلني ،وهي :املغرب بـ % 52.1تليها
السودان بـ % 46ث ّم جيبويت بـ % 41.2فلبنان بـ .% 33.9وباملقارنة مع معدالت البطالة ،عند وجود املعلومتني،
ميكن أن نالحظ أ ّن بلدانا كاملغرب أو لبنان تبدو فيهام البطالة منخفضة ( )% 9.1ولكن نسبة الهشاشة فيهام
شديدة االرتفاع وهو ما يوحي بأهم ّية القطاع غري املهيكل يف هذين البلدين.
·مجموعة ثانية تضم اليمن والجزائر وتونس وفلسطني ومرص ترتاوح فيها هذه النسبة بني  % 30.2و.% 23.1
بأقل من .% 2
·مجموعة ثالثة تتك ّون من األردن بـ  % 9.7ث ّم السعودية بـ  % 6والبحرين واإلمارات وقطر ّ
§وإذ يقدر متوسط نسبة االستخدام الهش لدى النساء يف البلدان الواردة بالجدول ،دون احتساب تونس والسودان
التي ال تتوفر حولهام إحصائيات حسب الجنس ،بـ  % 27.3فإن توزيعها حسب البلدان يظهر اختالفات عميقة
حيث ترتاوح النسب الوطن ّية بني نسبة قصوى تبلغ  % 67.7يف جيبويت و % 65.1يف املغرب ونسبة دنيا بـ % 0.5
يف اإلمارات.
§حتى وإن كانت منقوصة ،تربز هذه املعطيات اإلحصائية ،أهم ّية حجم االستخدام يف القطاع غري املنظم يف املنطقة
العربية والذي عادة ما ال تتوفر فيه مق ّومات العمل الالئق والحامية االجتامعية .وهو ما يزيد يف ضخامة تحديات
منظومات الحامية االجتامعية ،ال سيام عىل صعيد توسيع التغطية وشموليتها ،ويف ثقل األعباء املحمولة عىل
العاملني يف القطاعات املهيكلة الذين ال تتع ّدى نسبتهم 18.9باملئة من مجموع السكان.
السابق يصبح كام يأيت .وهو ّما ّ
أقل من خمس
يدل عىل أ ّن ّ
وإذا ما أخذنا باالعتبار هذا املعطى فإن الرسم البياين ّ
السكان يشتغلون يف القطاع املنظم ،ومن املفرتض أن يكونوا متمتعني بتغطية اجتامع ّية مالمئة ويتحملون إعالة بقية
فئات املجتمع:

الخاص :هم العامل الذين يشتغلون لحسابهم أو باالشرتاك مع رشيك وحيد أو عدة رشكاء ،يف
§العامل لحسابهم
ّ
أعامل مرتبطة مبارشة بالربح من إنتاج سلع أو تقديم خدمات (مع احتساب االستهالك الذايت جزءا ً من الربح)،
والذين مل ينتدبوا أي مستخدم بصفة متواصلة ليعمل معهم خالل الفرتة املعنية.
§املعينون العائل ّيون :هم األشخاص الذين يشتغلون يف أعامل للحساب الخاص يف مؤسسة موجهة للسوق يديرها
أحد أفراد األرسة والذين ال ميكن اعتبارهم رشكاء نظرا ً ألن نسبة التزامهم باملؤسسة ال ترتقي إىل مستوى رئيسها.
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5.5الالجئون و املهاجرون

التعريفات:
جدول عدد  :11عدد الالجئني واملهاجرين املتواجدين يف البلدان العربية

البلدان

نسبة
النسبة من
عدد الالجئني
املتواجدين يف البلد مجموع الالجئني الالجئني من
عدد السكان
يف البلد
()2013
92 767
1 470
94 150
730
25 561
230 086
159 857
2 425
20 015

عدد املهاجرين
املقيمني يف البلد
() 2010

موريتانيا
املغرب
الجزائر
تونس
ليبيا
مرص
السودان
الصومال
جيبويت
جزر القمر
األردن
فلسطني
لبنان
سوريا
العراق
الكويت
البحرين
قطر
اإلمارات
السعودية
عامن
اليمن
البلدان العربية

856 546
149 292
246 298
635
294
130
603
559
138
241 288
2 764 759

3,36
0,05
3,41
0,03
0,92
8,32
5,78
0,09
0,72
0,00
23,22
0,00
30,98
5,40
8,91
0,02
0,01
0,00
0,02
0,02
0,00
8,73
23,62

2,38
0,00
0,24
0,01
0,41
0,28
0,42
0,02
1,37
0,00
9,94
0,00
19,17
0,65
0,74
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
0,99
0,75

99 229
49 098
242 324
33 591
682 482
244 714
753 447
22 843
114 147
13 526
2 972 983
1 923 808
758 167
2 205 847
83 380
2 097 527
315 403
1 305 428
3 293 264
7 288 900
826 074
517 926
25 844 108

كل العامل

11 703 179

100

0,16

215 763 573

641 915

النسبة من
مجموع
املهاجرين
املقيمني يف
البلد
0,38
0,19
0,94
0,13
2,64
0,95
2,92
0,09
0,44
0,05
11,50
7,44
2,93
8,54
0,32
8,12
1,22
5,05
12,74
28,20
3,20
2,00
11,98

2,55
0,15
0,62
0,31
11,00
0,30
1,98
0,22
7,79
1,84
46,03
46,13
16,97
9,65
0,25
62,26
23,68
60,19
35,24
25,28
22,74
2,12
6,98

100

2,98

نسبة
املهاجرين من
عدد سكان
البلد

§املهاجر :وفقاً للمعجم حول الهجرة الذي أصدرته «رابطة األمم املتحدة للحضارات» و»معهد بانوس أوروبا» ليس
هناك تعريف دويل معتمد ملصطلح «املهاجر» ،غري أ ّن املنظمة الدولية للصليب والهالل األحمر تصنف املهاجرين
بأنهم األشخاص الذين غادروا أو ف ّروا من مكان إقامتهم العادي للتنقّل إىل مكان آخر باجتياز حدود دول ّية (الهجرة
الخارجية) أو داخل بلدانهم (هجرة داخلية) للبحث عن آفاق أو مستقبل أفضل .ويجدر عدم الخلط بني صفة
املهاجر وصفة الالجئ .ومصطلح املهاجر يف هذه الوثيقة يقترص عىل املهاجرين بعنوان الهجرة الخارجية.
كل شخص اجتاز ح ًّدا دول ًّيا باحثاً عن حامية دول ّية .ويعترب طالب اللجوء ،يف البلدان التي وضعت
§طالب اللجوء :هو ّ
كل شخص تق ّدم بطلب للجوء ومل يتخذ يف شأنه قرار نهايئ يف هذا الغرض.
إجراءات فرديّة يف املجالّ ،
§الالجئ :هو كل شخص ينطبق عليه أحد مقاييس تعريف الالجئ وفقاً للصكوك الدولية أو اإلقليمية للمفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني املتعلّقة باللجوء أو للترشيعات الوطنية يف صورة وجودها.
التعليق:
§بلغ عدد الالجئني يف البلدان العربية يف آخر سنة  ،2013وفق معطيات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ودون اعتبار الالجئني داخل بلدانهم 2764759 ،الجئاً .وهو ما ميثل  % 23.6من مجمل الالجئني يف العامل.
وهم ميثلون حواىل  % 0.75من مجموع سكان الدول العربية.
§ولكن هذه البيانات العامة تخفي الثقل الكبري الذي تتح ّمله بعض البلدان عىل غرار لبنان الذي يحتضن % 30.98
من الالجئني املتواجدين يف الدول العرب ّية .وقد أصبح الالجئون ميثلون  % 19.2من مجموع السكان يف هذا البلد،
علامً أن أعداد الالجئني قد ازدادت بشكل كبري منذ صدور هذه البيانات مع ازدياد تدهور الوضع األمني يف سوريا.
وتأيت األردن يف املرتبة الثانية بـ  % 23.22من الالجئني الذين ميثلون  % 9.94من سكان اململكة.
§أ ّما عدد املهاجرين املقيمني يف البلدان العربية يف سنة  ،2010فقد بلغ ،وفق بيانات البنك الدويل ،قرابة  26مليون
مهاجر ميثلون حواىل  12%من املهاجرين يف العامل .كام ميثلون ،إجامالً ،حواىل  % 7من سكان البلدان العربية.
الستّة
§و تخفي هذه اإلحصائيات اإلجاملية كذلك تفاوتاً هاماً بني الدول ،ذلك أن بلدان الخليج العريب النفطية ّ
تستقبل أعدادا ً هامة من العاملة املهاجرة متثل  % 58.5من املهاجرين يف البلدان العربيّة .كام ميثل املهاجرون نسبة
ترتاوح بني  % 62.3من مجموع السكان يف الكويت و % 60.2يف قطر و % 22.7يف ُعامن.

املصدر :عدد الالجئني عن قاعدة بيانات املفوضية العليا لشؤون الالجئني – وعدد املهاجرين عن قاعدة بيانات البنك الدويل« :املصفوفة الثنائية للهجرة» – تقديرات .2010

§ ويعترب الالجئون واملهاجرون من الفئات األكرث تع ّرضاً لالنتهاكات يف مجال احرتام حقوقها ،ال سيام حقها يف الحامية
خاصة ،مزيد العمل عىل حاميتها وصون
االجتامع ّية ومختلف مقومات العمل الالئق ،وهو ما يستوجب ،بصفة ّ
كرامتها وإعامل حقوقها.
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ول
الفصل الثّالث :مواكبة ال ّت ش�يع ّ
الد ي
1.1املصادقة عىل االتفاقيات الدولية ملنظمة العمل الدولية املتعلقة بالحامية االجتامع ّية

1مل تدخل بعد حيز التطبيق

)C.102 (2014

املصدر :قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية عىل املوقع/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en :

التعليق:
أقل موريتانيا واألردن ،فإن أغلب ّية البلدان
بكل وضوح ،أنه باستثناء ليبيا ،وبدرجة ّ
§تربز املؤرشات الواردة يف الجدولّ ،
العربية مل ت ُِبد اهتامماً مبسألة املصادقة عىل االتفاقيات الدولية األساسية يف مجال الحامية االجتامع ّية وخاصة منها
االتفاقية عدد  102حول املعايري الدنيا.
ٍ
قتضيات وأحكام قد تعجز بعضها عىل تجسيمها أو
§ويعود ذلك ،يف أغلب األحيان ،إىل السعي إىل تج ّنب االلتزام مبُ
العتبارها ال تتالءم وخصوصيات مجتمعاتها أو أسواق العمل بها.
أساسيي ،وفق تقرير لجنة خرباء املنظمة:
§العوائق التي تحول دون املصادقة تنقسم إىل صنفني
ّ
·الصعوبات االقتصادية واملالية وذلك بالنظر إىل قدرات ال ُّد َول وحدود إمكانياتها وظروفها االقتصادية واالجتامعية.
·عدم مال َءمة بعض أحكام االتفاقيتني مع الترشيعات الوطنية لعديد البلدان .فالبعض منها يشري إىل أن نسبة
التغطية العامة بالضامن االجتامعي لديها منخفض باملقارنة مع النسب الدنيا التي تفرضها االتفاقية  102ما
يحول دون املصادقة عليها .وتفرس دول أخرى عدم متكنها من املصادقة بأهمية القطاع غري املنظم لديها.
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«
o
(*)
(**)
2

X
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o
2
o
X

X
«
«
«
«
«

...
...
«
...
X

عدد الفروع مغطّى
أحكام محدودة
منافع عينيّة فقط
البطالة الفنية وإعانات فقط
أحكام مل تدخل حيز التنفيذ
يقاس نطاق التغطية بعدد فروع التغطية
املدرجة يف الترشيع الوطني

املصدر :التقرير العاملي حول الحامية االجتامعية
 2014-2015منظمة العمل الدولية  -جنيف.
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العجز
X
X
X
...
X
X
X
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X
X
X
X
X
...
X
X
X
...
X

املتبقني بعد
الوفاة

X
X
X
o
X
...

X
X
X
X
X
«
«
X
X
«
X
«
X
X

X
X
X
X
X
...
X
X
X
...
X
X
X
X
X
...
X
X
X
...
X

X
X
X
X
X
...
X
X
X
...
X
X
X
X
X
...
...
X
X
...
X

X

املنح
العائليّة

عدد الفروع

1

C.102
)(1968
C.102
)(2014

نطاق
التغطية

موريتانيا

C.102
)(1968
C.102
)(2014

C.102
)(1968

C.102
)(1968
C.102
)(2014

)C.102 (1968

املرض (املنح
النقدية )

C.183
)(2011

املغرب

األردن

)C.102 (1975
)C.128 (1975

األمومة
(املنح
النقدية)

C.102
)(1975

C.102
)(1975

C.102
)(1975
C.128
)(1975

الجزائر
جيبويت
مرص
موريتانيا
املغرب
الصومال
السودان
تونس
البحرين
العراق
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
عامن
فلسطني
قطر
السعودية
سوريا
اإلمارات
اليمن

8
6
7
6
7
...
4
8
6
...
6
4
6
6
4
...
...
5
4
...
5

نطاق تغطية شامل
نطاق تغطية محدود
نطاق نصف شامل
نطاق تغطية محدود
نطاق نصف شامل
...
نطاق محدود ج ّدا
نطاق تغطية شامل
أحكام قانونية محدودة
...
نطاق تغطية محدود
نطاق محدود ج ّدا
نطاق تغطية محدود
نطاق تغطية محدود
نطاق محدود ج ّدا
...
نطاق محدود ج ّدا
نطاق تغطية محدود
نطاق محدود ج ّدا
...
نطاق تغطية محدود

الشيخوخة

ليبيا

C.102
)(1975

C.102
)(1975
C.128
)(1975

العجز
C.102
C.128

املتبقون بعد
الوفاة
C.102
C.128

البلدان

حوادث
الشغل

C.102
)(1975
C.130
)(1975

C.102
)(1975
C.130
)(1975

C.102
)(1975
C.121
)(1975

الفروع التغطية االجتامعيّة
البطالة

البلدان

الرعاية الطبية
C.102
C.130

الجدول عدد :12املصادقة عىل االتفاق ّيات الدّ ول ّية للضامن االجتامعي
حوادث
األمومة
البطالة الشيخوخة
املرض
العائلة
الشغل
C.102
C.102
C.102
C.102
C.102
C.102
C.183
C.128
C.168
C.130
C.121
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X
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X
X
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X
X
X
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X
X
X
X
X
...
X
X
X
...
X

عدد
الفروع

نطاق التغطية

8
7
5-6

نطاق تغطية شامل
نطاق تغطية نصف شامل
نطاق تغطية محدود

4-1

X

X
X
...

«
...

X

X
X

(*)

...

X

X

«

...
X
«
«
«

(**)

...

عدد البلدان
العربية
كل
العامل
2
71
2
22
8
57

نطاق محدود ج ّدا
بيانات غري متوفرة

39
29

5
5

جملة البلدان
املدرجة

218

22

الرسم البياين عدد  :6توزيع البلدان حسب مدى توسع نطاق التغطية االجتامعية

الرابع :أبرز فروع الحماية
الفصل ّ
1.1فرع البطالة

املصدر :موقع منظمة العمل الدولية -

التعليق:
§تربز املؤرشات الواردة يف الجدول والرسم البياين الصادرين عن منظمة العمل الدولية ،أن أغلب البلدان العربية ال
تتوفر فيها أنظمة شاملة للحامية االجتامعية.
§فمن  22بلدا ً عربياً يشري التقرير العاملي حول الضامن االجتامعي إىل أ ّن بلدين عرب ّي ْي فقط هام الجزائر وتونس
تتوفران عىل نطاق تغطية شامل ،أي يشمل الفروع الثامنية األساسية من ضمن  77دولة يف العامل .وذلك رغم
االحرتاز عىل نظام تغطية البطالة بتونس الذي يقوم عىل مقاربة مساعدات مرشوطة عند فقدان الشغل وليس عىل
مقاربة تأمينية للبطالة.
§املغرب ومرص يص ّنفان ضمن االثنني وعرشين بلدا ذات ال ّنطاق نصف الشامل :أي التي تغطي منظوماتها  7فروع.
§أما بق ّية البلدان العربية فإنّها مص ّنفة يف مجموعة البلدان ذات النطاق املحدود أو املحدود ج ًّدا.
§ويبدو جليّا من خالل هذه املؤرشات محدوديّة أنظمة الحامية االجتامعية يف البلدان العربية .ولنئ ميكن تف ّهم
توسع وشمولية أنظمة
أسباب ذلك بالنسبة للبلدان ّ
األقل دخال ،فإنّه ّ
يحق التساؤل عن األسباب التي تحول دون ّ
الحامية يف البلدان ذات الدخل املرتفع والتي تص ّنف كلّها يف صنف النطاق املحدود أو حتى املحدود ج ّدا كقطر
وعامن والكويت.
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الجدول عدد  :14تغطية البطالة يف البلدان العربية
نسبة العاطلني املتمتعني فعليًّا مبنافع
البلدان
تغطية البطالة
% 8.8
الجزائر
...
جيبويت
...
مرص
غم
موريتانيا
غم
املغرب
غم
الصومال
غم
السودان
3%
تونس
% 9.8
البحرين
غم
العراق
غم
األردن
غم
الكويت
غم
لبنان
غم
ليبيا
غم
عامن
غم
فلسطني
غم
قطر
غم
السعودية
غم
سوريا
غم
اإلمارات
غم
اليمن
غم
جزر القمر
% 11.7
1%
% 2.2
% 63.8
28%

العامل
إفريقيا
الرشق األوسط
أوروبا
أمريكا الشامليّة
املصدر :قاعدة بيانات الحامية االجتامعية ملنظمة العمل الدولية – املوقع اإللكرتوين للمنظمة.
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2.2فرع حوادث الشغل واألمراض املهن ّية

التعليق:
تعترب تغطية البطالة من أه ّم فروع التغطية االجتامع ّية نظرا ً ملا تتيحه من تأمني لدخل أدىن لألشخاص الذين يعيشون
وضعيّة بطالة ،ومتكنهم من مجابهة متطلبات العيش الالئق والرعاية الصحية الدنيا .ويربز الجدول أنّ:
§ثالثة بلدان عربية فقط يتمتّع فيها فاقدو الشغل بتغطية اجتامعية ،وهي الجزائر وتونس والبحرين .كام يشار إىل
أن السعودية وضعت نظاماً جديدا ً للتغطية يف هذا املجال.
§وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الفرع من الحامية االجتامعية يشكو من ضعف فادح يف البلدان النامية .ولنئ يق ّدر
متوسط النسبة العاملية للعاطلني املتمتعني مبنافع التغطية ضد البطالة بـ  11.7 %فحسب فإن هذه النسبة تبلغ
 % 63.8يف البلدان األوروب ّية و % 28يف أمريكا الشاملية مقابل  % 2.2يف الرشق األوسط و  % 1يف إفريقيا.
§وبلغ عدد العاطلني املنتفعني فعلياً بتغطية اجتامعية ضد البطالة  % 9.8يف البحرين و % 8.8يف الجزائر و % 3
يف تونس ،علام أن النظام التونيس ال يوفر سوى من ٍح نقدية يف حدود األجر األدىن املضمون للعامل يف حالة بطالة
فنية فقط ملدة أقصاها سنة مع تواصل التغطية الصحية لنفس الفرتة .أما عند الفقدان النهايئ ملوطن الشغل فإن
التغطية الصحية تبقى سارية املفعول ملدة سنة ،غري إن النظام ال يوفر سوى بعض املساعدات االجتامعية مبناسبة
األعياد الدينية أو التكفل مبستحقات العامل ومتخلّداتهم من األجور وسائر الحقوق من املؤسسات التي تغلق
بصفة مفاجئة .كام ميكن للعامل املرسحني االنتفاع مبنح نقدية عند إجرائهم تدريباً مهنياً إلعادة التأهيل.
§ومن املفارقات أن تفتقر بلداننا التي تس ّجل فيها أعىل نسب البطالة إىل أنظمة للتأمني من هذه اآلفة االجتامعية
املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفقر والتهميش .ويعترب ذلك من أبرز التّحديات التي تواجه البلدان العربية يف مجال توسيع
نطاق الحامية االجتامعيّة وتحقيق شموليتها.

البلدان

الجزائر
جيبويت
مرص
موريتانيا
املغرب
الصومال

نسبة املتمتعني بتغطية ضد حوادث
الشغل من قوة العمل
تغطية
اجبارية

تغطية
اختيارية

53,8

النسبة
اإلجامل ّية
53,8

51,5
8,6
39

51,5
8,6
39

السودان

62,1

62,1

تونس

42

البحرين
العراق
األردن
الكويت
لبنان

57,3 15,3

10661,0

618 735 5

26529,1

487 662 13

11537,6

664 499 4

غري مغطني
مساهمة بـ % 7
غري مغطني
غري مغطني
غري مغطني
مساهمة جملية بـ  % 25من
الدخل الشهري املرصح به

3844,6

956 202 2

مساهمة اختيارية

84,6

84,6

671,3

920 567

غري مغطني

44,6
97,7
47,8

44,6
97,7
47,8

2166,9

ليبيا
عامن
فلسطني
قطر
السعودية
سوريا
اإلمارات
اليمن
جزر القمر
متوسط 11
بلدا عربيا
العامل

القوى العاملة

عدد املتمتعني
بالتغطية

وضعية املشتغلني لحسابهم

061 117 2

1882,5
40,2

40,2

77,4
47,8

77,4
47,8

37,7

37,7

55,30%

0,08%

1072,2
1277,4
10544,1
5530,8

133 161 8
722 643 2

غري مغطني
غري مغطني
غري مغطني
مغطون مبساهمة عامة (منحة
شيخوخة وتغطية صحية )
غري مغطني

غري مغطني
غري مغطني
غري مغطني

55,38%

33.9%

املصدر :التقرير العاملي حول الحامية االجتامعية  ،2015 – 2014منظمة العمل الدولية .وتم احتساب متوسط البلدان العربية باالعتامد عىل بيانات  11بلدا ً تتوفر بشأنهم
نسب التغطية وتطبيقها عىل عدد القوى العاملة.
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3.3األمومة

التعليق:
يربز الجدول أنّ:
§نصف البلدان العرب ّية مل تتوفّر بشأنها معطيات يف املجال لدى منظمة العمل الدول ّية .وهذا يف ح ّد ذاته ّ
يدل عىل
محدودية التغطية يف هذا الباب.
§نسبة التغطية اإلجباريّة ض ّد حوادث الشغل واألمراض املهنية يف البلدان العربية ،التي تتوفر فيها املعطيات ،تق ّدر
بحواىل  % 55.3من القوى العاملة .وهي نسبة تبدو مرتفعة نسبياً باملقارنة مع املع ّدل العاملي املقدر بـ % 33.9
وتقرتب من مع ّدل بلدان أمريكا الالتينية والكاراييب.
§خالفاً لبعض الفروع األخرى ،فإن نسبة التغطية ضد حوادث الشغل واألمراض املهن ّية يف البلدان العربية ذات الدخل
املرتفع تعترب نسبياً عالية .وهي ترتاوح بني  % 97.7يف الكويت و % 84.6يف البحرين و % 77.4يف السعودية ،ولكنها
ال تزال ضعيفة بعامن ( .)% 40.2فيام مل تتوفر بيانات بشأن اإلمارات وقطر.
§أما يف البلدان ذات الدخل املتوسط والضعيف فإن هذه النسبة تبدو متوسطة يف كل من السودان ( )% 62.1
أقل يف كل من لبنان وسوريا واألردن واليمن
وتونس ( )% 57.3والجزائر( )% 53.8ومرص(  )% 51.5وبدرجة ّ
واملغرب ،أي ترتاوح بني  % 47.8و  .% 39بينام تبقى ضئيلة ج ّدا يف موريتانيا حيث ال تتع ّدى .% 8.6
§يف ما يتعلق بالفئات املعن ّية تجدر اإلشارة إىل أن فئة املشتغلني لحسابهم الخاص ال تتمتع بالتغطية ضد حوادث
الشغل واألمراض املهنية سوى يف أربعة بلدان عربية هي السودان وجيبويت وليبيا وتونس ،علامً أنها اختيارية بهذه
األخرية .ويؤكّد ذلك هشاشة الوضعية االجتامعية لهذه الرشيحة من املشتغلني التي متثل نسبة كبرية يف املنطقة
العربية مثلام متّت اإلشارة إىل ذلك يف الفصل السابق .وهو وجه من أبرز وجوه القصور يف منظومات التغطية
االجتامعية يف البلدان العربية.

منح األمومة
النسبة من األجر
عدد األسابيع
100
17
100
14
100
14
100
14
100
14
50
14
50-100
14
100
14
100
13
100
10
100
10
100
10
50-100
10
100
9
100
8.5
100
8
50-67-100
من  4إىل 8
100
7
100
7
100
6.4-5.5
50-100
6.4
0
0

سوريا
الجزائر
جيبويت
موريتانيا
املغرب
الصومال
()1
ليبيا
جزر القمر
مرص
األردن
الكويت
فلسطني
()1
السعودية
العراق
اليمن
السودان
()1
تونس
لبنان
قطر
()1
البحرين
()1
اإلمارات
عامن
-1

املدة أوالنسبة أو كلتاهام تخنلف حسب األنظمة

املصدر :منظمة العمل الدوليّة – التقرير العاملي حول الضامن االجتامعي .2015 2014-
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املشتغالت
لحسابهن
غري مغطيات
غري مغطيات
...
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات
غري مغطيات

التعليق:

4.4الشيخوخة

تربز املؤرشات:

أ  -نسب املساهمني يف نظام تقاعد من السكان يف سن النشاط واملنتفعني فعليا مبنح الشيخوخة

كل البلدان العرب ّية ،ما عدا عامن حيث مل ِ
تأت حولها معطيات ،قد وضعت أنظمة الستفادة املرأة العاملة من منح
§ ّ
األمومة عند الوضع.
§ترتاوح امل ّدة التي تسند خاللها هذه املنح بني
·ثالثة أشهر فام فوق بتسعة بلدان هي سوريا ( 17أسبوعاً) والجزائر وجيبويت وجزر القمر واملغرب وموريتانيا
وليبيا والصومال ( 14أسبوعاً) ومرص (  13أسبوعاً).
أقل من ثالثة أشهر يف مثانية بلدان هي األردن والكويت والسعودية وفلسطني والعراق
·من شهرين إىل ّ
والسودان وتونس.
واليمن ّ
كل من قطر واإلمارات ولبنان والبحرين.
أقل من شهرين يف ّ
· ّ
§بخصوص مقدار املنحة اليومية ،فإ ّن خمسة عرش بلدا ً قد حددتها بكامل األجر اليومي املعتمد .يف حني اعتمدت
والسعودية واإلمارات وليبيا مقادير مختلفة حسب نوعية األنظمة التي تنضوي تحتها املرأة
بلدان أخرى كتونس ّ
وترتاوح بني نصف أو ثلثي أو كامل األجر اليومي.
§تجدر اإلشارة إىل أن النساء املشتغالت لحسابهن الخاص ال ينتفعن بهذا الوجه من وجوه الحامية إالّ يف ليبيا وتونس.
وهو ما يربز م ّرة أخرى التمييز وعدم املساواة بني املشتغلني يف القطاعات املنظمة واملستخدمني يف األعامل الهشّ ة
بتوسع
خاصة ويف منطقتنا العربية بصفة ّ
عا ّمة ،واإلقصاء والتمييز الذي تعانيه املرأة بصفة ّ
أخص عندما نعلم ّ
القطاع غري املنظم وارتفاع أعداد ونِسب ال ّنساء العامالت فيه بربوع وطننا.

الجدول عدد :17املساهمون واملنتفعون مبنافع التقاعد
البلدان
(مرتبة حول رشائح الدخل)
قطر
الكويت
اإلمارات
السعودية
عامن
البحرين
ليبيا
لبنان
العراق
الجزائر
األردن
تونس
مرص
املغرب
سوريا
فلسطني
اليمن
السودان
جيبويت
موريتانيا
جزر القمر
الصومال
البلدان العربية
العامل
أمريكا الالتينية والكاراييب
البلدان املتقدمة

س ّن التقاعد
55م – 60ر
50
...
55م – 60ر
55م – 60ر
55م – 60ر
60م – 65ر
64
...
55م – 60ر
55م – 60ر
60
60
60
55م – 60ر
...
55م – 60ر
60
60
55م – 60ر
...
...

نسبة املساهمني يف
نظام تقاعد من القوى
العاملة
3.9
18.4
...
50.1
13.7
15.1
19.6

7.9
27.3
...
...
24.7
40.1
43.3

45.2
86.6
51.5
79
55.3
30.2
28.4
12
5.2
4.9
12.6
17.2
...
...
41.3
41.4
38
92.9

56
63.6
42.2
68.8
32.7
39.8
16.7
8
8.5
4.6
12
9.3
...
...
33.6
51.5
56.1
89.1

نسبة املنتفعني فعلياً مبنافع
التقاعد

املصدر :التقرير العاملي للحامية االجتامعيّة  – 2015 2014-منظمة العمل الدولية
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التعليق :يشري هذا الجدول إىل أنّ :
§س ّن التقاعد القانوين قي البلدان العربية تختلف من بلد إىل آخر:
· 10بلدان حددته بستني سنة للرجال وخمسة وخمسني سنة للنساء،
· 5بلدان حددته بستني سنة لكال الجنسني،
الس ّن بـ  64سنة ،أما الكويت فقد حددته بخمسني سنة فقط.
·لبنان حدد هذه ّ
§يف ما يتعلق مبتوسط نسبة املساهمني يف أنظمة التقاعد من القوى العاملة يف البلدان العربية ،فإنّه يق ّدر بـ 41.3
 %وهو يقارب املع ّدل العاملي املق ّدر بـ  % 41.4وأرفع من مع ّدل بلدان أمريكا الالتينية والكاراييب البالغ .% 38
علام أ ّن هذه النسبة تبلغ يف البلدان املتق ّدمة .% 92.9
§ولكن هذا املتوسط العريب اإلجاميل يخفي تفاوتا هاماً بني البلدان يف هذا املجال الذي يح ّدد مآل املاليني من
العاملني عند بلوغهم سن الشيخوخة:
· ميكن اعتبار أن الجزائر وتونس قد حققتا أشواطاً أكرث تق ّدماً نسبياً ببلوغ نسب تقدر عىل التوايل بـ % 86.6
و .% 79
·تعترب هذه النسبة فوق املتوسط العريب ،ولكنها تبقى متوسطة نسبياً يف كل من مرص واألردن والسعودية
والعراق وترتاوح بني  % 55.3و .% 45.2
·بلدان أخرى كاملغرب وسوريا مل تبلغ فيها هذه النسبة ثلث القوى العاملة.
§أما بقية البلدان التي وردت بشأنها البيانات ،فإن نسبة املساهمني مل تبلغ فيها خمس القوى العاملة وهي ترتاوح
بني  % 19.6بليبيا و  % 3.9بقطر.
§وسيمثّل هذا الوضع تحدياً كبريا ً عىل مستوى أنظمة املساعدات ورعاية املسنني يف العقود القادمة لهذه البلدان
عند وصول هذه الفئات غري املساهمة يف أنظمة التقاعد إىل سن الشيخوخة والعجز.
§عىل مستوى املنتفعني فعل ًّيا مبنح التقاعد ،فإن وضع بلداننا أسوأ حيث أن نسبتهم ال تتع ّدى  % 33.6مقابل متوسط
عاملي يق ّدر بـ  % 51.5وبأمريكا الالتينية والكاراييب بـ.% 56.1
§كام يختلف الوضع من بلد عريب إىل آخر حيث:
· ترتاوح هذه النسبة بني  % 68.8يف تونس و  % 4.6يف السودان مع اإلشارة إىل أن تونس والجزائر والعراق
فقط تتجاوز فيها هذه النسبة املتوسط العاملي.
· 6بلدان عربية ترتاوح فيها هذه النسبة بني  % 43.3و  27.3%وهي ليبيا واألردن والبحرين واملغرب ومرص
والكويت.
·بقية البلدان ال تصل فيها هذه النسبة حتى إىل .% 25
§ومن املفارقات أن نالحظ مج ّددا ً ضعف نسب املساهمة أو التمتع مبنافع أنظمة التقاعد يف البلدان ذات الدخل
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املرتفع التي لها املساحة املالية الكافية لوضع أنظمة حامية اجتامعية متطورة تكفل كرامة املواطن ومستوى عيش
الئق له وألفراد أرسته يف مختلف فرتات العمر وتتأسس عىل مبادئ حقوق اإلنسان وقواعد العمل الالئق.
5.5وزن النفقات لفائدة املس ّنني
الجدول عدد  :18نسبة النفقات اإلجاملية للحامية االجتامعية من الناتج ووزن النفقات لفائدة
املسنني من نفقات الحامية
نسبة النفقات لفائدة
نسبة النفقات اإلجاملية
للحامية االجتامعية من الناتج املسنني من نفقات
البلدان
الحامية االجتامعية
(مرتبة حول رشائح الدخل)
اإلجاملية
الكويت
30,6
11,44
البحرين
25
4,01
ليبيا
30,5
6,55
العراق
32,1
12,14
الجزائر
9,73
52,9
األردن
62
12,11
تونس
45,2
10,4
مرص
23,9
12,57
املغرب
44,1
6,57
سوريا
65,2
1,99
اليمن
26,9
1,86
جيبويت
20,6
7,29
موريتانبا
13,4
4,47
34,3
10,7
البلدان العربية
33,2
13,9
أمريكا الالتينية و الكاراييب
43,3
4,6
آسيا واملحيط الهادي
37,3
8,8
العامل
املصدر :التقرير العاملي حول الحامية االجتامعية  2014-2015منظمة العمل الدولية .وتتعلّق البيانات بآخر اإلحصائيّات املتوفّرة خالل الفرتة .2011 – 2007

التعليق :يتضح من هذا الجدول أنّ :
املحل (املحتسب باألخذ
§متوسط نسبة اإلنفاق العمومي للدول العربية عىل الحامية االجتامع ّية من مجمل الناتج ّ
بعني االعتبار لحجم السكان) يق ّدر بحواىل  % 10.7وهو أرفع من املتوسط العاملي ( )% 8.8ولك ّنه دون مع ّدل
مناطق أخرى كبلدان أمريكا الالتينية والكاراييب ( .)% 13.9وحتى وإن كانت تنفق البلدان العرب ّية نصيباً أوفر من
املحل اإلجاميل باملقارنة مع مناطق أخرى كمجموعة بلدان آسيا واملحيط الهادي ،فإن اإلنجازات العربية
ناتجها ّ
عىل مستوى التغطية واالنتفاع الفعيل مبزايا الحامية االجتامعية ال تصل إىل مستوى هذه البلدان ،ما يستوجب
التساؤل حول مدى نجاعة النفقات وفاعل ّية الربامج.
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§من جهة أخرى يربز الجدول تبايناً هاماً بني الدول العربية ،حيث تخصص كل من مرص والعراق واألردن والكويت
وتونس ما يفوق  % 10من الناتج للنفقات العموم ّية املوجهة للحامية االجتامعية .وترتاوح نفقات كل من الجزائر
وجيبويت واملغرب وليبيا بني  % 9.7و .% 6.55يف حني ال تصل نفقات كل من موريتانيا والبحرين وسوريا واليمن
إىل  % 5من ناتجها املحيل اإلجاميل.
§كام يتضح من الجدول أن النفقات املوجهة لفائدة املسنني تستأثر بـحواىل ثلث نفقات الحامية االجتامعية ( 34.3
 )%مقابل  % 37.3كمتوسط عاملي و % 33.2كمتوسط لدول أمريكا الالتينية والكاراييب.
§ويف هذا املجال كذلك فإن التباين واضح بني البلدان العربية ،حيث يرتفع نصيب املسنني من نفقات الحامية
كل من سوريا والجزائر وتونس واملغرب ،يف حني يقارب الثلث يف العراق
االجتامعية إىل ما يفوق النصف يف ّ
والكويت وليبيا وبشكل أقل يف اليمن .أما يف بقية البلدان املعنية فإنه يساوي أو يقل عن الربع.

الفصل الخامس :نفقات الحماية االجتماع ّية
1 1تطور النفقات العمومية االجتامعية والصحيةجدول عدد  :19تطور نسبة النفقات العمومية للحامية االجتامع ّية اإلجاملية
من الناتج ّ
املحل اإلجاميل
البلدان
قطر
الكويت
اإلمارات
السعودية
عامن
البحرين
ليبيا
لبنان
العراق
الجزائر
األردن
تونس
مرص
املغرب
سوريا
قلسطني
اليمن
السودان
جيبويت
موريتانيا
جزر القمر
الصومال
البلدان العربية
آسيا واملحيط الهادي
أمريكا الالتينية والكاراييب
العامل

1990
...
9.4
...
...
2.5
3.17
...
4.5
...
7.6
7.05
7
4.37
2.4
...
...
...
1.1
...
1
...
...
5,5
3,4
8
5.8

1995
...
11.12
...
...
3.52
3.64
...
3.15
...
4.5
7.42
7.52
5.3
3.54
...
...
...
1.49
...
3.62
...
...
4,9
2,8
9,6
6

2000
2.65
13.49
...
...
3.58
3.26
...
2.33
...
6.3
8.44
6.94
8.57
3.92
3.22
...
1.38
1.36
...
4.27
...
...
5,9
3,5
10,2
6.5

2005
2.28
6.54
...
...
3.88
2.87
2.47
1.29
...
7.45
16.23
8.08
8.81
4.78
3.08
...
1.59
1.72
...
3.96
...
...
6,5
3
11,4
6.7

2007
1.5
5.29
...
...
3.11
3.03
...
3.23
...
8.04
13.14
8.22
12.91
5.98
2.21
...
1.47
2.33
7.29
3.06
...
...
7,9
4,1
12
7.3

2009
2.13
8
...
3.9
3.19
4.73
6.6
1.25
12.14
9.73
10.63
8.83
14.21
6.45
1.99
...
2.15
2.46
...
4.07
...
...
7,7
5,3
13,6
8.8

املصدر :التقرير العاملي حول الحامية االجتامعية  – 2015 – 2014منظمة العمل الدوليّة
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2010-2011
1.74
11.44
...
3.64
3.8
4.01
6.55
1.12
11.65
8.53
12.11
10.4
13.21
6.57
1.91
...
5.9
2.27
...
4.87
...
...
7,2
5,3
13,2
8.6

الرسم البياين عدد  :7تط ّور نفقات الحامية االجتامعية النسبة من الناتج ّ
املحل اإلجاميل

2.2النفقات الصح ّية
الجدول عدد  :20النفقات الصحية للبلدان العربية سنة 2011

البلدان

التعليق:
تربز املؤرشات أنّ:
§متوسط النفقات االجتامعية والصحية العمومية للبلدان العربية تبقى دون املتوسط العاملي ومجموعة بلدان
أمريكا الالتينية والكاراييب ولكنها أرفع من بلدان آسيا واملحيط الهادي .ولكن هذه األخرية تحقّق مستويات أرفع
من التنمية البرشية .وميكن الجزم بأن مستوى التنمية البرشية يف البلدان العربية ال يرتقي ال إىل مكانة العديد منها
عىل صعيد الدخل الفردي واإلمكانيات املالية املتاحة لها ،وال إىل حجم النفقات العمومية التي تتح ّملها املجموعة
الوطنية يف كل بلد .ويحيل ذلك إىل رضورة التعمق يف مدى نجاعة الربامج والنفقات ومدى كفايتها مثلام متت
اإلشارة إليه آنفا.
§وعىل مستوى تطور هذه النسبة منذ التسعينات ولنئ بقي املنحى تصاعدياً بالنسبة لكل العامل وملختلف املجموعات
اإلقليمية فإن نسق التطور بدأ يف الرتاجع عموماً وأصبح سلبياً بداية من  2009يف كل الجهات وذلك بالتأكيد نتيج ًة
لألزمة املالية العاملية .غري أن املنطقة العربية بدأت تسجل هذا االنخفاض منذ سنة  ،2007أي قبل ظهور بوادر
األزمة.
كل من
§ولك ّن هذا الرتاجع مل يُ َس َّجل يف كل البلدان العربية حيث مل تسجل بداية االنخفاض منذ  2007إالّ يف ّ
قطر وعامن واألردن واليمن وموريتانيا .أ ّما يف الجزائر ومرص والسودان والبحرين وليبيا والسعودية وسوريا ،فإن
االنخفاض بدأ يف سنة  .2010وباملقابل فإن بلدان كاملغرب وتونس والعراق والكويت مل تشهد تراجعاً منذ سنة
.2005
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قطر
الكويت
اإلمارات
السعودية
عامن
البحرين
ليبيا
لبنان
العراق
الجزائر
األردن
تونس
مرص
املغرب
سوريا
فلسطني
اليمن
السودان
جيبويت
موريتانيا
جزر القمر
الصومال
البلدان ذات الدخل الضعيف
البلدان ذات الدخل املتوسط ش د
البلدان ذات الدخل املتوسط ش ع
البادان ذات الدخل املرتفع
العامل

نسبة النفقات
نسبة النفقات
نسبة النفقات نسبة نفقات
الصحية
نسبة التأمينات
الصحية
الخاصة من الضامن االجتامعي
العمومية من
الخاصة من
اإلجاملية من
املصاريف
الصحية من
املصاريف
نفقات الصحة
الناتج املحيل
الصحية
النفقات العمومية
الصحية
الخاصة
االجاميل
اإلجاملية
الصحية
اإلجاملية
24,3
21,4
78,6
1,9
9,6
17,6
82,4
2,6
27,3
30,5
69,5
3,1
18,6
32,7
67,3
3,5
22,4
18,3
81,7
2,4
22,0
1,6
30,1
69,9
3,8
22,7
77,3
3,9
25,8
49,7
62,0
38,0
7,4
24,9
75,1
2,7
5,1
31,6
18,0
82,0
4,4
18,1
28,2
34,5
65,5
8,8
10,7
56,3
40,6
59,4
7,0
1,7
19,4
59,3
40,7
4,9
11,7
24,5
66,9
33,1
6,3
53,7
46,3
3,4
5,0
6,7
8,7
5,9
3,6

26,8
30,2
57,4
65,2
40,2

73,2
69,8
42,6
34,8
59,8

11,1
9,5
11,1

5,2
4,4
5,8
11,9
9,1

38,9
36,6
56,2
61,3
58,8

61,1
63,4
43,8
38,6
41,1

4,3
16,4
50,3
65,4
60,6

املصدر :اإلحصائيّات الصحيّة  2014-منظمة الصحة العامليّة
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1,3
1,0
0,8
0,6
0,0
1,5
4,4
17,2
49,0
38,2

التعريفات:
§النفقات الصح ّية العموم ّية :مجمل نفقات اإلدارات العموم ّية يف مجال الص ّحة .وتعترب نفقات مؤسسات الضامن
االجتامعي يف باب الص ّحة جزءا ً من مجمل النفقات الصحيّة لإلدارات العموميّة.
التعليق :تربز مؤرشات منظمة الصحة العاملية أن:

§فيام يخص توزيع النفقات الصحية تشري إحصائيات املنظمة العاملية للصحة ،أ ّن النفقات العمومية متثل % 58.8
من مجموع النفقات الصحية عىل املستوى العاملي .ويرتفع هذا املتوسط إىل  % 61.3يف البلدان ذات الدخل العايل.
أما يف البلدان العربية املنتمية إىل هذه املجموعة ،فإ ّن النفقات العمومية للصحة متثل نسبة ترتاوح بني  % 82.4من
الناتج يف الكويت و % 67.3يف السعوديّة .وهي نسب أعىل من املتوسط الدويل يف هذه الرشيحة.
§بصفة عا ّمة فإن النفقات الصحية العمومية تفوق ثلثي مجمل النفقات الصحية يف البلدان الريع ّية العرب ّية وتصل
إىل ح ّد  % 82يف الجزائر و % 82.4يف الكويت.

أي دولة عرب ّية املتوسط العاملي يف هذا املجال والذي بق ّدر بـ % 9.1من
§يتضح أن نسب النفقات الصح ّية مل تبلغ يف ّ
ومحل انشغال
الناتج املحيل اإلجاميل .وهذا من شأنه أن ينعكس عىل مستوى املؤرشات الصح ّية التي تبقى ضعيفة ّ
يف العديد من بلدان املنطقة مثلام ت ّم بيانها يف الفصل املتعلق بالتنمية البرشيّة.

§أما بخصوص البلدان العربية متوسطة الدخل املرتفع فتجدر اإلشارة إىل أن نصيب النفقات العمومية يفوق
املتوسط العاملي لهذه الرشيحة بكل من األردن وتونس لكنه يبقى ضعيفاً نسب ًّيا يف لبنان ودون متوسط الرشيحة بـ
 18نقطة .وإذ تفوق نسبة النفقات العمومية يف مرص وسوريا معدل رشيحة البلدان ذات الدخل املتوسط الضعيف،
فإن هذه النسبة يف املغرب تبقى دون متوسط الرشيحة بـ 3.5نقاط.

يتبي ما يأيت:
§باملقارنة بني البلدان العربية ومثيالتها يف رشائح الدخل ّ

األقل دخالً فإنه ال ب ّد من اإلشارة إىل أن نصيب النفقات العمومية يف موريتانيا وجيبويت
§بالنسبة للبلدان العرب ّية ّ
وجزر القمر تسجل مستويات أعىل من املتوسط العاملي ملجموعة البلدان األقل دخالً.

ooيف البلدان املرتفعة الدخل يبلغ متوسط اإلنفاق الصحي العاملي  % 11.9من الناتج .ولكن يف البلدان العربية الستة
ذات الدخل املرتفع ترتاوح هذه النسبة بني  % 3.8يف البحرين و % 1.9يف قطر.
ooيف البلدان العربية ذات الدخل املتوسط العايل تفوق نسب  3دول عربية من بني الستة املنتمية إىل هذه الرشيحة
املتوسط العاملي يف هذه املجموعة والبالغ  % 5.8وهي األردن بـ % 8.8تليها كل من لبنان وتونس بـ % 7.4و.% 7
أما ليبيا والجزائر والعراق فإنها تتواجد تحت املتوسط الدويل للمجموعة.
ooيف البلدان ذات الدخل املتوسط األدىن تسجل املغرب ومرص نسباً أرفع من متوسط الرشيحة حيث بلغت عىل
التوايل  % 6.3و ،% 4.9ويف املقابل تبقى نسبة إنفاق سوريا تحت هذا املتوسط إذ مل تتجاوز .% 3.4
ooأما يف البلدان األقل دخالً تجدر اإلشارة إىل النسب املرتفعة املسجلة يف كل من جيبويت (  )% 8.7والسودان (6.7
 )%وموريتانيا (  )% 5.9والتي تتجاوز املتوسط العاملي لهذه الرشيحة والبالغ  % 5.2والذي هو أرفع من نسبة
مجموعة البلدان ذات الدخل املتوسط الضعيف ( .)% 4.4وإن ُّ
يدل ذلك عىل املجهود املايل الكبري الذي تقوم به
األقل دخالً يف املجال الص ّحي ،فإنه قد يُ َفسَّ  ،إىل ح ٍّد ما ،بأهم ّية التمويل الخارجي الذي تتلقّاه هذه
هذه الدول ّ
البلدان يف املجال الصحي والذي ولنئ تراجع بصفة ملحوظة بني سنتي  2000و 2011فإنه ال يزال ميثّل  % 29.9من
مجموع النفقات الصحية يف جزر القمر و % 12.9يف جيبويت و % 9.7يف موريتانيا و % 4.2يف السودان و % 4.1يف
اليمن .ولكنه ّ
يدل من جهة أخرى ،عىل ضعف األداء بالنظر إىل النتائج املتواضعة املسجلة يف هذا املضامر.
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§باملقابل النفقات الخاصة للصحة ،ولنئ تبدو ضعيفة يف البلدان العربية ذات الدخل املرتفع ،فإنها متثل نسبة ها ّمة
كل من اليمن والسودان واملغرب ولبنان ومرص حيث تتجاوز النصف ،يف حني أن
من النفقات اإلجاملية للصحة يف ّ
املتوسط العاملي يق ّدر بـ  .% 41.1وبخالف لبنان ،أين متثل التأمينات الخاصة أكرث من ربع النفقات الخاصة ،فإن
النصيب األكرب من هذه النفقات تتحمله األُرس وميثل بالتايل عبئاً ثقيالً عىل الفقرية منها.
§وتعترب نفقات منظومات الضامن االجتامعي جز ًءا هاماً من النفقات العمومية يف البلدان ذات األنظمة العمومية
مالمئة للتأمني عىل املرض .فهي تخفف العبء عن املالية العمومية وعن األُرس يف الحني ذاته .ويربز الجدول أن 10
بلدان عربية تتحمل فيها منظومات الضامن االجتامعي جزءا ً من املصاريف الصحية العمومية يرتاوح بني % 56.3
بتونس يليها لبنان بـ % 49.7وبدرجة أقل الجزائر واألردن بينام تبقى ضعيفة ج ًّدا يف بقية البلدان املعنيّة .وباستثناء
البحرين ،فهي منعدمة متاماً يف بلدان الخليج املنتمية لرشيحة الدخل املرتفع.
§ومن جهة أخرى توجد أنظمة للتأمينات الخاصة تسهم يف النفقات الصحية الخاصة بـ  16دولة عربية يرتاوح نصيبها
من النفقات الصحية الخاصة بني  % 27.3يف اإلمارات تليها لبنان بـ % 25.8ث ّم قطر بـ % 24.3ف ُعامن بـ% 22.4
 0.6تليها البحرين بـ .% 22وهي ترتاوح يف بقية البلدان العربية املعنية بني  % 18.1يف األردن و % 0.6يف موريتانيا.
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السادس :المساعدات االجتماع ّية
الفصل ّ

ا

×النقدية
×العينية
×برامج التشغيل.
§ويف ما يتعلق بالوطن العريب ،يورد الجدول اآليت طبيعة الربامج التي ذكرت يف تقرير البنك الدويل من جملة البلدان
املدرجة يف التقرير ،علام أ ّن هذه البيانات تبدو بالتأكيد منقوصة وغري شاملة ،ولكنها تسلّط بعض األضواء عىل
طبيعة ومدى توسع شبكات األمان االجتامعي يف البلدان العربية.
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طبيعة
املساعدات

o oاملساعدات غري املرشوطة:

املنتفعون

×العينية

طبيعة
املساعدات

×النقدية

املنتفعون

o oاملساعدات املرشوطة:

31000
منح للعائالت 235000
أســـرة
املعوزة

240000

مرص

إطعام
مدريس

7002000

املغرب

إطعام
مدريس

1423000

إطعام
مدريس

186000

السودان

إطعام
مدريس

1630000

الصومال

إطعام
مدريس

76000

جزر القمر

إطعام
مدريس

20000

الكويت

إطعام
مدريس

136000

السعودية

إطعام
مدريس

2121000

قطر

إطعام
مدريس

57000

موريتانيا

طبيعة املنح

§ وقد تم إحصاء  475برنامجاً يف  146دولة ،ميكن أن تندرج يف هذا اإلطار .وهي تتوزّع عىل  5أصناف كربى هي:

املنتفعون

§ وإذ ينتفع حالياً حواىل مليار من األشخاص يف هذه البلدان من أحد برامج املساعدات ،وهو عدد يقارب عدد
السكان الذين يعيشون تحت خ ّط الفقر هذا (والبالغ عددهم حواىل  1.2مليار شخص) ،فإ ّن  345مليون شخص
فقط ِم َّمن يعيشون الفقر املُدقع يتمتعون فعلياً بهذه الربامج ،يف حني يبقى  870مليون منهم خارج نطاق التغطية.
وهو ما يطرح بكل ح ّدة مسألة التصويب والعدالة يف إسناد هذه املساعدات.

طبيعة
املساعدات

§ وبلغت النفقات يف هذا املجال  337مليار دوالر سنة  ،2013يف البلدان التي غطّاها التقرير .وهذا املبلغ ٍ
كاف
بأقل من هذه العتبة
لتوفري منحة تساوي  1.25دوالرا ً يومياً لكل سكان البلدان النامية والصاعدة الذين يعيشون ّ
التي تعترب خط الفقر املدقع.

تونس

املنتفعون

§ من دون اعتبار نفقات دعم املواد األساسية أو املحروقات ،ميثل متوسط نفقات املساعدات وشبكات األمان
املحل اإلجاميل.
االجتامعي حواىل  % 1.6من الناتج ّ

الجزائر

إطعام
مدريس
إطعام
مدريس

املنتفعون

§  107بلدان نامية أو صاعدة وضعت برامج للمساعدات االجتامعية منها حواىل  57بلدا ً فيها شبكات وبرامج
ترتق برامجها إىل مستويات
اجتامعية تتالءم وسلّم الفقر الذي حددته هذه البلدان .وباملقابل فإن  50بلدا ً مل ِ
ومتطلبات تح ّدي مقاومة الفقر لديها.

البلدان

املساعدات غري املرشوطة
املساعدات املرشوطة
مساعدات غذائية وشبه
مساعدات غذائية
منح نقدية غري مرشوطة
منح نقدية مرشوطة
نقدية
وشبه نقدية

برامج العمل العمومية
طبيعة أو عناوين
الربامج

تعترب املساعدات االجتامعية إحدى املك ّونات األساس ّية ملنظومات الحامية االجتامع ّية .وقد جاء يف تقرير البنك الدويل
الصادر سنة  2014حول «وضعيّة شبكات األمان االجتامعي» أن:

لجد

مساعدات
غذائية
80000
منح
15000
للتدريب

15000

مدن بدون
أحياء
قصديرية
برنامج
الوقاية
73000
من سوء
التغذية
برنامج عام
5127000
لتوزيع
الغذاء
برنامج
718000
التغذية
اإلضايف

منح تضامن
اجتامعي

22000
أســـرة

دعم
املجموعات
الريفية
الضعيفة

8000

324000
أرسة

غذاء مقابل
952000
الشغل
967000 CWMG

منح
للمعوقني
مساعدة
األرامل و
املطلقات

مالبس
وحقائب 428000
مدرسية
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371000

منح مقابل
العمل

780000

دعم التنمية
املجتمعية

3800

و

لبنان
سوريا
العراق

األردن

إطعام
مدريس
إطعام
مدريس
إطعام
مدريس
إطعام
مدريس

منع عائلية
ومدرسية

295000

اليمن

البلدان

أشغال
عمومية

46000
555000

115000

مساعدات
غذائية
هادفة يف 115000
املناطق
الحرضيّة

فلسطني
إطعام
مدريس

الجدول عدد  :22نسبة اإلنفاق عىل املساعدات االجتامعية من الناتج املحيل اإلجاميل

الصندوق
الوطني
للمساعدات

250000

منح نقدية

100000
أرسة

صندوق
الرخاء
االجتامعي

65000

أشغال
ذات كثافة
عاملية

574000

املصدر :وضع ّية شبكات األمان االجتامعي سنة  2014الصادر عن البنك الدويل.

التعليق:
ميس
§ تربز املعطيات الواردة يف الجدول أن اإلطعام املدريس يع ُّد قاسامً مشرتكاً لكل البلدان العربية املعن ّية .وهو ّ
حواىل  14مليون منتفع.
§ من أهم الربامج التي يتم تنفيذها بالنظر إىل أهمية عدد املنتفعني يجدر ذكر:
o oالربنامج العام لتوزيع الغذاء وبرنامج الغذاء مقابل الشغل يف السودان ملا يفوق  6ماليني ساكن.

o oبرنامج التغذية اإلضايف وبرنامج املنح مقابل الشغل يف الصومال لفائدة حواىل مليون ونصف املليون ساكن.

الكويت
السعودية
البحرين
لبنان
العراق
األردن
تونس
مرص
املغرب
سوريا
فلسطني
اليمن
موريتانيا
شامل إفريقيا والرشق األوسط
جنوب آسيا
رشق آسيا واملحيط الهادي
إفريقيا
أمريكا الالتينية والكراييب
أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى

اإلنفاق عىل املساعدات االجتامعية
السنة املعتمدة
النسبة
2010
0,84
2009
0,95
2009
1,45
2010
1,00
2009
1,22
2009
1,19
2011
0,67
2010
0,16
2008
0,87
2010
1,00
2010
0,81
2008
1,44
معدل 2008 - 2013
1,30
1,00
0,90
1,20
1,70
1,70
2,20

املصدر :عن «وضعيّة شبكات األمان االجتامعي سنة  »2014الصادر عن البنك الدويل

o oبرنامج مدن بدون أحياء قصديرية يف املغرب لفائدة  324ألف أرسة

o oبرنامج املنح القارة للعائالت املعوزة يف تونس لفائدة  235ألف أرسة.

o oمساعدة األرامل واملطلقات يف السعودية لفائدة  371ألف منتفعة.

o oبرنامج املساعدات الغذائية الهادفة يف املناطق الحرضية يف األردن لفائدة  115ألف منتفع.
o oبرنامج األشغال ذات الكثافة العاملية يف اليمن لفائدة  574ألف ساكن.
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نسبة الفقر (  2د يومياً)
السنة
النسبة
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21,4
1,6
4,3

2007
2010
2010

14
16,9
0,3
46,6
47,7

2007
2004
2009
2005
2008

o oمجموعة تساوي فيها النفقات عتبة  % 1من الناتج أو دون ذلك بقليل وتض ّم لبنان وسوريا والسعودية
واملغرب وفلسطني.
الرسم البياين عدد  :8اإلنفاق عىل املساعدات االجتامعية :النسبة من الناتج ّ
املحل اإلجاميل

o oبَلَدان تُعترب فيهام النفقات ضعيفة هي تونس بـ % 0.67وضعيفة ج ًّدا يف مرص.% 0.16 :
بكل حذر مع هذه املعطيات وعدم استخالص
يتعي التعامل ّ
§واعتبارا ً ملحدوديّة البيانات الواردة يف هذا املجال ،فإنه ّ
استنتاجات رسيعة يف هذا الغرض .مع اإلشارة إىل رضورة التع ّمق يف مخرجات دراسات برنامج البنك الدويل لتقييم
نتائج التدخالت االجتامعية وكفايتها وتصويبها ومدى تأثريها عىل أوضاع الفئات األكرث فقرا ً املستهدفة ،علام
أ ّن تسعة بلدان عربية مدرجة يف هذا الربنامج الذي يطلق عليه “أطلس الحامية االجتامع ّية ملؤرشات التح ّمل
واإلنصاف» ( ،)ASPIREوهي موريتانيا واملغرب ومرص وجيبويت واليمن واألردن ولبنان وسوريا والعراق.
الخاتمة :أبرز االستنتاجات
من أبرز االستنتاجات التي ميكن استخالصها من مجمل هذه البيانات:
ككل يف الناتج العاملي بالنظر إىل وزنها السكاين وهو ما يتطلب زيادة دفع مسرية
vضعف مساهمة املنطقة العرب ّية ّ
v
التنمية ،وترسيع نسق النم ّو والرفع من محتواه التشغييل ،خاصة أن العديد من البلدان العرب ّية تشهد نسباً عالية
الهش.
من البطالة واالستخدام ّ
vتر ِّدي مؤرشات التنمية البرشيّة يف أغلب بلدان املنطقة ،التي تبقى األضعف دول ّياً باملقارنة مع األقاليم الجغراف ّية
v
والبلدان الشبيهة ،حتى يف ما يخص البلدان الغن ّية منها ،وهو ما يعكس ضعف منظومات الحامية االجتامع ّية
تحسن
نظرا ً إىل العالقة العضويّة التي تربط ،يف االتجاهني ،الحامية االجتامع ّية بالتنمية البرشيّة .كام أن نسق ّ
هذه املؤرشات قد شهد تباطؤا ً ملحوظاً ،ويبقى منخفضاً باملقارنة مع األقاليم الجغرافية األخرىّ .
ويدل ذلك عىل
صعوبة ترجمة التنمية االقتصاديّة يف وطننا إىل تنمية برشيّة ترتقي بأوضاع اإلنسان وتنهض مبختلف فئات املجتمع
ومبستوى عيشهم وكرامتهم.

التعليق:
تربز البينات الواردة يف التقرير املشار إليه أنّ:
§متوسط نسبة اإلنفاق عىل شبكات األمان واملساعدات االجتامعية ،دون اعتبار نفقات الدعم ،يق ّدر بـ  % 1.6من
املحل اإلجاميل يف البلدان النامية والصاعدة .أ ّما يف بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،فإن متوسط هذه
الناتج ّ
النفقات قُ ِّدر بـ  % 1من الناتج فقط ،مقابل  % 2.2يف دول أوروبا وآسيا الوسطى و  % 1.7يف دول أمريكا الالتينية
والكاراييب والبلدان اإلفريقية و % 1.2يف رشق آسيا واملحيط الهادي.
§وميكن تقسيم البلدان العربية التي توفّرت بشأنها البيانات يف التقرير عىل  3مجموعات:
o oمجموعة تتجاوز نفقاتها يف هذا املجال  % 1من الناتج ،وهي تض ّم  5بلدان هي البحرين واليمن وموريتانيا
والعراق واألردن .وقد يكون االرتفاع الشديد لنسبة الفقر يف كل من اليمن وموريتانيا والعراق هو الذي
يستوجب بالرضورة مست ًوى عالياً نسب ًّيا من اإلنفاق يف هذا املجال .أما يف األردن فرغم ضعف نسبة الفقر،
فإن نسبة اإلنفاق تبدو مرتفعة نسب ًّيا.
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vكام يربز قصور التنمية البرشيّة يف الوطن العريب ،بالخصوص ،من خالل ارتفاع نسب الفقر ،وضعف مؤمل الحياة،
v
وارتفاع نسبة وفيات األطفال دون سن الخمس سنوات ،ونسب وفيات األمهات عند الوالدة ،ماعدا بعض االستثناءات،
يخص ُم َع َّدالت عدم االلتحاق بالتعليم االبتدايئ التي هي األعىل
ويف بعض البلدان ذات الدخل املرتفع .وكذلك يف ما ّ
يف العامل.
vبخصوص املؤرشات املتعلقة بالشغل والنشاط ،فإنها تربز التح ّديات الها ّمة التي تواجه البلدان العربية يف مجال
v
خاصة بالنظر إىل أهم ّية نسب اإلعالة ،وضعف نسب املشاركة يف القوى
الحامية االجتامعية حارضا ً ومستقبالًّ ،
الهش ،ال سيام لدى العنرص النسايئ ،وهو ما
العاملة التي هي األضعف دول ّياً ،وارتفاع نسب البطالة واالستخدام ّ
يثقل كاهل الفئات العاملة يف القطاع املنظم يف تح ّمل أعباء بقيّة فئات املجتمع ،ويجعل من توسيع أنظمة الحامية
االجتامع ّية وتعزيزها رضورة قصوى ،ويف آن واحد ،غاية صعبة التنفيذ وباهظة التكاليف.
vوتزداد هذه التح ّديات ح ّدة إذا ما اعتربنا العبء الكبري الذي تتح ّمله بعض البلدان العرب ّية والناتج من أهم ّية عدد
v
الالجئني الذين تحتضنهم .كام أ ّن عددا ً هاماً من العاملة املهاجرة تقيم يف عدد من البلدان العربية ،ومتثل جز ًءا كبريا ً
من سكانها .ونظرا ً لألوضاع الصعبة التي تعيشها هاتان الفئتان األكرث تع ّرضاً لالنتهاكات يف مجال احرتام حقوقها ،ال
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خاصة،
سيام حقها يف الحامية االجتامع ّية ومختلف مقومات العمل الالئق ،فإنه من الرضوري زيادة العمل ،بصفة ّ
عىل حاميتها وصون كرامتها وإعامل حقوقها.
vوباستعراض واقع منظومات الحامية االجتامعية يف املنطقة العربية ،تتضح ع ّدة أوجه للقصور والنقائص ،والتي من
v
أه ّمها:
·افتقار بلدان املنطقة إىل أنظمة حامية اجتامع ّية شاملة ومالمئة تسهم يف تأمني فئات املجتمع كافة ض ّد
مختلف حوادث الحياة ومخاطرها ،وتنبني عىل أسس حقوق اإلنسان ومبادئ العمل الالئق وتستند إىل
املعايري ال ّدولية يف هذا املجال .ويظهر ذلك جل ًّيا من عدم املصادقة عىل الصكوك الدولية يف هذا املجال.
الهش ،ما
·عدم التأمني من البطالة (باستثناء ثالثة بلدان) يف منطقة تُس َّجل فيها أعىل نسب البطالة والعمل ّ
يع ّرض املاليني من العاطلني إىل مخاطر الفقر والتهميش.
·ضعف التغطية ض ّد مخاطر حوادث الشغل واألمراض املهنية ،وشبه انعدامها الكامل يف القطاع غري املنظم.
·ضعف نسب املساهمني يف أنظمة التقاعد وبالخصوص يف نسب املتمتعني مبنافع الشيخوخة.
الهش ،وبالتايل إىل الفقر واإلقصاء والتهميش
·تع ّرض املرأة بح ّدة أكرث إىل ضعف النشاط والبطالة واالستخدام ّ
وعدم املساواة .كام أن تركّز نشاطها يف القطاع غري املنظم يحرمها من التمتع بالرعاية الخصوصية يف مجال
األمومة والصحة اإلنجابية ،ما يتطلّب برامج خصوص ّية لحاميتها والنهوض بأوضاعها.
	 vويف باب النفقات ،ت ُّبي املعطيات التي ت ّم جمعها ،أنّه حتى يف صورة تخصيص نسب أعىل من الناتج وحجم أكرب من
خصصات املاليّة باملقارنة مع مناطق أخرى أو مع املعدالت العامليّة ،فإن نتائج البلدان العربيّة سواء عىل مستوى
امل ُ ّ
توسع التغطية االجتامع ّية وشمول ّيتها ،تبدو أدىن وال تتناسب مع مستوى
التنمية البرشيّة عامة أو عىل مستوى ّ
اإلنفاق االجتامعي .وهو ما يطرح مسألة نجاعة النفقات وفعالية الربامج وسالمة ال َح ْوكمة.
ماسة وأكرب ملزيد من تطوير منظومات الحامية
v
vوتربز مختلف هذه االستنتاجات أ ّن التحديات كبرية ،ولكن الحاجة ّ
ومتش
االجتامعية يف الوطن العريب وتوسيعها وإحكامها مبا يعالج نقائصها العديدة ،والعميقة أحياناً ،يف إطار نظر ٍة ٍّ
يقومان عىل أُ ُسس حقوق اإلنسان ومبادئ العمل الالئق واملعايري الدولية.
السعي إىل تطوير العمل اإلحصايئ وتوفري البيانات واملعطيات ،وإىل مزيد
v
vومن جهة أخرى ،تجدر اإلشارة إىل رضورة ّ
كل يف مجالها ،بتجميع املعطيات التي
من الشفافيّة يف هذا املجال .و يَ ْج ُدر أن تقوم املنظامت اإلقليمية العربيّةّ ،
تتّصل مبهامها نظرا ً لعدم توفّر إحصائ ّيات ُم َج ّمعة خاصة بالدول العربية كوحدة جغراف ّية قامئة بذاتها ،من قبل
املنظامت الدولية ،يف أغلب األحيان.
vكام يجدر ،مستقبالً ،وضع منهج ّية لتوحيد املفاهيم وجمع البيانات من املصادر الوطن ّية وأساليب معالجتها
v
وتجميعها.

426

427

شكر وتقدير

مالحظات

معدو األوراق املوضوعية :عزام محجوب ،محمد بلغيث ،أديب نعمة ،محمد السعدي ،لورا عدوان واياد الرياحي
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معدو التقارير الوطنية :أحمد عوض ،جاسم حسني ،عامر جفال ،عبد الحميد الياس سليامن ،عايددة فوزي ،الحبيب
بلكوش ،عيل سيف عبده كليب ،ليىل بنزريت ،ربيع نرص ،اياد الرياحي ،فراس جابر ،ماري نويل ايب ياغي ،منى عزت،
سيدينا ولد خاطري
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معدو القسم العلمي :عزام محجوب ،محمد بلغيث
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املجموعة االستشارية للتقرير :أديب نعمة ،محمد السعدي ،كندة محمدية ،أحمد عوض ،جاسم حسني ،عبيد الربييك،
احمد الديراين
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تنسيق العمل وتابعته ،فريق شبكة املنظامت العربية غري الحومية للتنمية  :زياد عبد الصمد ،صالح الدين الجوريش،
زهرة ب ّزي
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ترجمة اىل اللغة العربية :عبد الرحمن أياس
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تدقيق لغوي وتحرير :محمد حمدان
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التصميم الفني للغالف والتقرير :متيم أبو ك ّروم
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