
ف فلسط�ي

اعداد: اياد رياحي وفراس جابر

مرصد السياسات االجتماعية 
ف واالقتصادية، فلسط�ي

حزب   ، ي
الفلسطي�ف رشاد  االإ مركز  واالقتصادية،  االجتماعية  السياسات  مرصد  التقرير:  إثراء  ي 

�ف المساهمة  الجمعيات 
، شبكة المنظمات االأهلية،  ف ، جمعية العطاء للمسن�ي ف تحاد العام لنقابات عمال فلسط�ي ، االإ ف الشعب، بنك فلسط�ي
القدس  مركز  المحاسبة،  نقابة  االأطفال،  رياض  نقابة  سوا،  مؤسسة  معا،  التنموي  العمل  مركز   ، ف فلسط�ي تلفزيون 
بنك  لوكسمبورغ،  روزا  النقل،  عمال  نقابة  البنوك،  نقابة  وطن،  تلفزيون  غاثة،  لالإ السويدية  القانونية،  للمساعدة 
، االتحاد العام لنقابات عمال الدنمارك،  ي

يد الفلسطي�ف ، قطاع المياه، ال�ب ف القدس، مركز الديمقراطية وحقوق العامل�ي
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اتحاد النقابات السياحية
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أول: المقدمة

أوسلو عام 1993،  الفلسطينية، ونتيجة التفاق  السلطة  اهتمت 
ببناء كيانات حكومية تكون مقدمة للدولة الفلسطينية املستقبلية، 
تدوم خمسة  أن  يفرتض  كان  التي  االنتقالية،  املرحلة  انتهاء  مع 
أعوام، وهذا ما مل يحدث طوال العرشين عاماً الالحقة. السلطة 
الفلسطينية التزمت، كمعظم الدول العربية، بنظام السوق الحرة 
وخصخصة بعض القطاعات التي استلمتها من سلطات االحتالل 
كقطاع االتصاالت، من دون أن يربطها بالعامل الخارجي أي حدود. 
وبقيت سلطات االحتالل تفرض سيطرتها العسكرية، ليس فقط 
املدن  بني  أيضاً  بل  الخارجي،  العامل  مع  فلسطني  حدود  عىل 
الفلسطينية، عرب »نظام املعابر« والحواجز العسكرية، إضافة إىل 
جدار الفصل العنرصي، الذي يروَّج له من قبل سلطات االحتالل 
عىل أنه انفصال عن األرايض الفلسطينية، لكنه يف حقيقة األمر، 
رسقة املزيد من األرايض واملوارد الطبيعية الخاصة بالفلسطينيني.

وسلطات  الفلسطينية  السلطة  بني  االقتصادي  باريس  اتفاق 
االحتالل، فرض قيوداً إضافية عىل العديد من العالقات التجارية 
سلطات  تتخذها  التي  العسكرية  اإلجراءات  أن  كام  الخارجية، 
طوال  بقي  الذي  الفلسطيني،  باالقتصاد  أرضّت  قد  االحتالل، 
املساعدات  كبري عىل  بشكل  معتمداً  األخرية  العرشين  السنوات 
األخري،  إن  االحتالل، حيث  تبعية القتصاد دولة  الخارجية، وأكرث 
وعىل الرغم من توقيع اتفاق أوسلو والرشوع يف »عملية سالم«، ما 
زال ميارس نهباً منظامً ملختلف املوارد الطبيعية. وتعمل سلطات 
االحتالل عىل امليض أكرث يف سياسة االستيطان. هذا الوضع أبقى 
السلطة الفلسطينية عاجزة عن تطوير اقتصادها، وأصبحت من 
الخارجي،  والتمويل  املساعدات  عىل  اعتامداً  أكرث  أخرى  ناحية 
إضافة إىل إتباع سياسات اقتصادية مرضة اجتامعياً، ومنها فرض 
أنظمة رضيبية مكلفة عىل السكان، وتحديداً ما يسمى برضيبة 

القيمة املضافة.

التبعية  من  وانفكاك  مستقل،  فلسطيني  اقتصاد  بناء  من  بدالً 
الرسمية  البيانات  وتشري  سوءاً.  يزداد  الوضع  أصبح  لالحتالل، 
النتائج  تناول  له  تقرير  املركزي »يف  اإلحصاء  الصادرة عن جهاز 
األساسية ملسح القوى العاملة للربع الثالث 2013، إن عدد العاطلني 

من العمل، بلغ حسب تعريف منظمة العمل الدولية نحو 275 
 145 نحو  منهم  املذكورة،  الفرتة  فلسطني خالل  يف  ألف شخص 
ألفاً يف الضفة الغربية، ونحو 130 ألفاً يف قطاع غزة. وأضاف أن 
التفاوت ال يزال كبرياً يف معدل البطالة بني الضفة الغربية وقطاع 
غزة، حيث بلغ املعدل %32.5 يف قطاع غزة، مقابل %19.1 يف 
الضفة الغربية )جهاز اإلحصاء املركزي: 2013(. وهي من النسب 
الفلسطينيات نسب  النساء  العربية. وتعاين  املنطقة  املرتفعة يف 
بطالة مرتفعة، تفوق مثيالتها بني الذكور، حيث سجلت 28.4% 
البطالة يف  الذكور. وترتفع نسب  بني اإلناث، مقابل %19.2 بني 
حصلن  التي  الدراسة  سنوات  عدد  ازدياد  مع  النساء،  صفوف 
عليها، حيث سجلت نحو %39 من مجموع النساء اللوايت أنهني 
13 عاماً دراسياً فأكرث يف العام 2011. وهي أعىل يف صفوف جيل 
الشابات )29-15 سنة(، حيث وصلت يف عام 2012 إىل 62.2%، 
مقارنة مع %34.5 يف صفوف الُشبان. وتتضاعف نسب البطالة 
املتعلّمني منهم، بسبب  يف قطاع غزة بصورة عامة، ويف صفوف 
البنية االقتصادية هناك. أمام1 مؤرشات  ظروف الحصار وضعف 
مرتفعة لبطالة النساء، املطلوب برامج وسياسات تشغيل موجهة 
الفلسطينية  األرس  من   10% أن  إىل  إضافة  هذا  لهّن.  تحديداً 
برامج  غياب  ومع  فيها.  األسايس  املعيل  ويعتربن  نساء،  ترأسها 
الحامية االجتامعية، تصبح تلك العائالت معتمدة عىل مساعدات 
الخريية ووزارة  غري كافية او منتظمة من قبل بعض املؤسسات 
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 
عىل  تعيش  السكان  غالبية  أصبحت  حيث  دراماتيكية،  بطريقة 

املساعدات.

ي السياسة العامة للحكومة
ثانيا: موقع الحماية الجتماعية �ن

يعود السبب الرئييس الختالف مكونات أنظمة التقاعد يف فلسطني 
حول  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  واضحة  رؤية  »غياب  إىل 
الضامن االجتامعي بشكل عام، والتقاعد بشكل خاص،  موضوع 

1- نداء أبو عواد وإياد الرياحي، قياس مستوى الدخل للنساء يف الصناعات الرتاثية،.منظمة 

األمم املتحدة للمرأة 2014. 

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
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وبالتايل  واملايل،  االجتامعي  االقتصادي  دوره  أهمية  حيث  من 
جديدة  أنظمة  وإنشاء  القامئة  األنظمة  إصالح  يف  السلطة  دور 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ما انعكس انعداماً يف إسرتاتيجية 
واضحة ومحددة  وأهداف  عنها سياسات  تنبثق  واضحة،  إصالح 
وجود  لوحظ  فقد  بالعكس،  بل  للقياس،  وقابلة  عليها،  متفق 
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 الخاص2«. وتتجنب الحكومة عادة الخوض يف تفاصيل 
إقرار برامج حامية اجتامعية شاملة. وتلجأ عادة إىل تصوير أنظمة 
االجتامعية. يف حني  الحامية  يف  األهم  الهدف  أنها  عىل  التقاعد 
يحاجج آخرون بالنسبة للحاالت التي ال تستطيع متويل اشرتاكاتها 
والشيخوخة،   والعجز  العمل  عن  كالعاطلني  التقاعد،  أنظمة  يف 
بأنه، وعىل الرغم من أن تلك الحاالت هي من مسؤولية الحكومة، 
إال أنه يف الحالة الفلسطينية، ستلجأ إىل االقرتاض لتمويل النظام 
أو ستقوم بإدراجه عىل جدول املساعدات الخارجية. وهذا مكلف 
يف الحالتني، الرتفاع فوائد االقرتاض، إضافة إىل الرشوط السياسية 
بنود  عىل  تعديالت  إدخال  باإلمكان  هل  لكن  املساعدات.  عىل 
وتوزيع املوازنة مبا يقلل من املساعدات املوجهة إىل هذا القطاع 
بداية  الفلسطيني  املجتمع  يف  نقدية  إلشكالية  يتعرض  والذي 

بالدور الذي يلعبه إضافة إىل اقتطاع %35 من املوازنة له.

اليقني بتطبيقها، لعدم  مع عدم  الفلسطينية غالباً  املوازنة  وتُعد 
يف  مهامً  دوراً  تلعب  التي  املؤثرات  من  بالعديد  السلطة  تحكم 
تحديد حجم العائدات أو اإلنفاق. اعترب وزير املالية السابق نبيل 
إقرار  ال ميكن  أنه   ،2014 العام  موازنة  عىل  تعليقه  يف  قسيس، 
موازنة واقعية يف ظرف غري واقعي. يف كل النقاشات السابقة والتي 
يوضحها هذا التقرير، مل تكن الحكومة متتلك سياسة واضحة أو 
أدناه.  التقرير  يبني  كام  االجتامعية،  للحامية  رؤيتها  يف  مستقلة 
حديثاً اقرتحت منظمة العمل الدولية نظاماً للضامن االجتامعي 
أرادت  فيام  فلسطني،  يف  والخاص  األهيل  القطاع  يف  للعاملني 
رشكة  تديره  الخاص  للقطاع  تقاعد  صندوق  إنشاء  الحكومة 
املالحظات  من  العديد  الدولية  العمل  منظمة  وأبدت  خاصة. 
القطاع  تقاعد  نظام  أن  منها  الفلسطينية،  الحكومة  اقرتاح  عىل 
املقرتح  االجتامعي  الضامن  لنظام  يعترب مكّمالً  الحكومي ال  غري 
للضامن  مركزي  نظام  أنه  يبدو  بل  الدولية،  العمل  منظمة  من 
االجتامعي موجه إىل العاملني يف القطاع الخاص. كام اعتربت أن 
نسبة االشرتاكات عالية، )%19 من أجر العامل( وهو مرتفع جداً، 
إضافة إىل عدم قدرة النظام املقرتح من الحكومة عىل توفري راتب 

2- مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، نحو قانون ضامن اجتامعي لفلسطني 

_رام الله، فلسطني 2010, 

الطابع  من  الرغم  الئقة. وعىل  حياة  يضمن  للمنتفعني  تقاعدي 
فإن  الحكومي،)3(  غري  القطاع  تقاعد  نظام  ملرشوع  االختياري 
بناء عىل  الدولية، جاءت  العمل  منظمة  أبدتها  التي  املالحظات 
طلب مجموعة من النقابات العاملية الفلسطينية، رأت أًن قانون 
التقاعد املقرتح من الحكومة غري منصف وغري مقبول، و يحّمل 
املشرتكني الخسارة التي ميكن أن تنجم عن االستثامرات غري اآلمنة 
التي ميكن أن تلجأ إليها الرشكة الخاصة، وتعترب وزارة العمل أن 
صندوق  هو  الحكومي،  غري  القطاع  يف  العاملني  تقاعد  صندوق 
الخاص، واملشاركة  القطاع  قبل رشكات من  تكمييل وسيدار من 
أثريت  التي  املخاطر  ومجمل  إجبارية.  وليست  اختيارية  فيه 
حول املوضوع يف غري محلها، ألن إقرار هذا الصندوق ال يشكل 
بأي حال من األحوال بديالً من صندوق الضامن االجتامعي)4(. 
النقابات  لكن مع هذا، ال ميكن تجاهل مصلحة األطراف، سواء 
العاملية واملهنية أو منظامت املجتمع املدين الفلسطيني ورؤيتهم 
طرف  أنهم  طاملا  الصناديق،  هذه  يف  واالستثامر  اإلدارة  ألشكال 

أسايس مساهم فيها.

السياسية  التحديات  ن  ب�ي الجتماعي  الضمان  ثالثا: 
والقتصادية 

»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 
والحروب  االحتالل  حاالت  يف  وتحديداً  الطبيعية،  غري  بظروفها 
هي  والتي  االقتصادي،  الرتاجع  إىل  إضافة  الداخلية،  والنزاعات 
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 
التي  التقشف  سياسات  لكل  الباهظ  الثمن  عادة  الفقراء  يدفع 
تتخذها الحكومات يف مثل هذه الظروف، حيث يتوقف اإلنفاق 
قبل  من  املقدمة  الخدمات  وترتاجع  االجتامعية،  القضايا  عىل 
الحكومة  وترفع  والتعليم،  كالصحة  مهمة  قطاعات  يف  الحكومة 
الحكومية،  املعامالت  عىل  املختلفة  والرسوم  املبيعات  رضيبة 

3- أورسوال كولكيه، منظمة العمل الدولية املالحظات التقنية حول نظام تقاعد القطاع غري 

الحكومي ،25مارس 2014 .

4-  نارص قطامي، وكيل وزارة العمل الفلسطينية، مقابلة خاصة بالبحث، نيسان/ابريل 2014، 

رام الله. 
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الفقراء. ويتم  االقتصادية عىل  الضغوط واألعباء  زيادة  يعني  ما 
اختزال الضامن االجتامعي بأنظمة تتجه نحو الخصخصة ورفع يد 

الحكومة عن اإلنفاق واإلدارة وتحمل مسؤولياتها.

بشكل  الحكومة  قبل  من  تطبيقه  االجتامعي  بالضامن  املقصود 
كامل وعام، عىل كل املواطنني يف الدولة املعنية، عىل اعتبار أنهم 
أغنياء  أكانوا مواطنني  من مواطنيها وهم من مسؤولياتها، سواًء 
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. 

الخاضعني  واملوظفني غري  للعامل  االجتامعية  الحامية  نقاش  بدأ 
األول.  الترشيعي  املجلس  عهد  يف  العموميني  املوظفني  ألنظمة 
االجتامعية، حيث  التأمينات  قانون  بصدور  عام 2003  وتّوج يف 
شمل )تأمني إصابة العمل، تأمني الشيخوخة وتأمني العجز والوفاة 
للتأمينات  العامة  القانون إنشاء املؤسسة  أناط  الطبيعيني(. وقد 
يطبق  مل  القانون  هذا  ولكن  العمل.5  وزير  برئاسة  االجتامعية 
الفلسطينية  السلطة  قبل رئيس  ألغي من  ما  ينفذ، ورسعان  ومل 
»بتاريخ 23/8/ 2007 الذي أصدر قراراً بقانون ألغى فيه قانون 
املخولة  الصالحيات  عىل  »بناء  فيه  وجاء  االجتامعية،  التأمينات 
لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون حسب التايل: 
مادة 1: إلغاء قانون التأمينات االجتامعية رقم )3( لسنة 2003 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  أصدر  2008م   /08/02 وبتاريخ  م«. 
قراراً بقانون لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 
)07( لسنة 2005 م، وبني القرار بعض املواد والفقرات التي تم 
القانون، واستبدالها بنصوص أخرى أشارت إىل  تعديلها من هذا 
التأمينات االجتامعية رقم )3( لسنة 2003م،  سبب إلغاء قانون 

ومن أهم هذه املواد:

- مادة )2(: حيث تنص الفقرة رقم )2( أن تلغى الفقرة )2( من 
املادة )8( من 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«.

التقاعد  املادة )8( حسب قانون  الفقرة رقم )2( من  وكان نص 
األهيل  العمل  ملؤسسات  »يجيز  2005م  لسنة   )7( رقم  األصيل 
وتنظيم  القانون،  بهذا  موظفيها  َشْمل  االشرتاك  املدين  واملجتمع 

ذلك بالئحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.«6

http://www.pgftu.ps/page.php?do=show&ac- :5-  قانون التأمينات االجتامعية

.tion=qan3

6- آمال أبو خديجة، تقرير حول أسباب إلغاء قانون التأمينات االجتامعية يف فلسطني. وكالة 

اجتامعي  ضامن  يف  وحرصته  القانون  قزمت  القرارات   هذه 
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 
مساعدات  توفري  أجل  من  االجتامعية  الشؤون  وزارة  ملسؤولية 
عينية ومادية صغرية للعائالت الفقرية وبعض الفئات االجتامعية. 

تحججت الحكومة وقتها، أن قانون التأمينات االجتامعية، يشوبه 
عن  استنساخه  جرى  إنه  حيث  الحسابية،  األخطاء  من  الكثري 
القانون األردين، فيام تّدعي أطراف مطّلعة أن البنك الدويل كان 
وراء إلغائه، وأيضاً وراء ترحيل قانون التقاعد »قانون التأمينات 
االجتامعية كان بداية الحكاية... صاغت الحكومة القانون، وصادق 
عليه املجلس الترشيعي، بل ودخل القانون حيز التنفيذ. آنذاك، 
بدأت وزارة العمل، حسب مدير الدائرة القانونية يف الوزارة بثينة 
للقانون،  والناظمة  الداخلية  واللوائح  الترشيعات  بإعداد  سامل، 
ولكن  االجتامعي.  الضامن  صندوق  لرعاية  إدارة  تشكيل  وتم 
قانون التأمينات االجتامعية عاىن ما عاناه الكثري من القوانني التي 
أقرت يف بدايات عمل السلطة، فقد شابُه االستعجال والنسُخ عن 
القوانني العربية املجاورة، وفرّست الحكومة عرب الناطق االعالمي 
القانون  إن  الحسابية. حيث  املعادالت  القانون عاىن خلالً يف  أن 
نقل عن القانون األردين الذي تضمن أخطاء. هنا تبدأ الروايات 
الدويل  البنك  أن  الحكومي  الناطق  يقول  فبينام  االختالف.  يف 
»ال دخل له يف إلغاء القانون«، تقدم سامل رواية مختلفة: »متت 
االجتامعي،  الضامن  صندوق  إنشاء  لدعم  الدويل  البنك  مراسلة 
دميومة  لدراسة  معلومات  الحكومة  من  طلب  البنك  ولكن 
 النظام ومدى قدرته عىل تحمل األعباء املالية وتسديد املنافع«.
غري  القانون  ان  الدويل  البنك  أبلغنا  الدراسة،  »بعد  وتضيف: 
العامل  واحتياجات  منافع  تلبية  عن  سيعجز  وانه  مستدام، 
تقرير  أن  سامل  وأوضحت  باإلفالس.  القانون  ويهدد  الفلسطيني 
البنك الدويل تناول الجدوى االقتصادية للنظام، بغض النظر عن 
أمام  »أصبحنا  وتقول:  والتنموية.  واالنسانية  االجتامعية  جدواه 
حرية من القضية، غري أن البنك الدويل عرض علينا مخرجاً وهو 
قانون  مع  بدمجه  االجتامعي  الضامن  فكرة قانون  عدم إلغاء 

التقاعد العام يف إدارة موحدة.7

عوضاً عن إيجاد ضامن حامية اجتامعية مع مؤسسة عامة، جرت 

األنباء الفلسطينية وفا http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4926.2011، تم 

االطالع يف 25/2/2014.

7- سليامن، مليك، هل قتل البنك الدويل حق الفلسطينيني يف الضامن االجتامعي؟ جريدة 

الحياة الجديدة. األحد 5 حزيران )3 رجب ( 2011 العدد 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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احتجاج  نقاش جدي سوى  يثار  أن  دون  من  محتوياته،  رشذمة 
إىل  أدت  الرشذمة  هذه  الوقت.  من  لفرتة  العاملية  النقابات 
غياب متواصل ألسس نظام ضامن اجتامعي مالئم. وتجري اآلن 
إعادة إنتاج نسخة النقاش نفسها، حيث جرى نقاش إقرار ضامن 
للموظفني  للتقاعد  صندوق  مجرد  إىل  األمر  لينتهي  اجتامعي 
أموال  استثامر  مجال  يف  تعمل  صيغة رشكة  يف  الحكوميني،  غري 

املنتفعني!

مفهوم  حول  بداياته  يف  النقاش  مازال  الفلسطينية،  الحالة  يف 
الضامن االجتامعي، أو يعاد دامئاً إىل البدايات، يف ظل التساؤالت 
أنظمة  حول  نقاش  إىل  دامئاً  ويتحول  استدامته.  رشوط  حول 
التقاعد املوجودة وإمكانية إضافة رشائح من العاملني يف القطاع 

غري الحكومي. 

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 
األهلية  للمؤسسات  التقاعد  أموال  إلدارة  خاصة  رشكة  بإيجاد 
والرشكات الكربى واملتوسطة والصغرية، يتم التعاقد معها وتديره، 
وليس بالرضورة أن تكون تلك رشكة خاصة محلية، فاملجال مفتوح 
صندوق  أموال  إدارة  عىل  للتنافس  أجنبية  رشكات  أمام  أيضاً 
»التقاعد املوحد8«. هذا النقاش عاد إىل الواجهة مرة أخرى عندما 
االجتامعي  الضامن  صناديق  تخصيص  نيتها  الحكومة  أعلنت 
الخاص، وواجه هذا املقرتح احتجاجات من  القطاع  للعاملني يف 
شكل  حيث  اليسارية،  النقابية  واملنظامت  الناشطني  بعض  قبل 
موضوع التقاعد حتى قبل إقراره مجاالً الستثامر القطاع الخاص. 
فعىل سبيل املثال أجرت البنوك نقاشاً عىل حصصها املتوقعة من 
يكون  أن  دون  والتقاعد  الخدمة  نهاية  بأتعاب  الخاصة  األموال 

هنالك إقرار للنظام نفسه.

طابع  أحياناً  املوجودة حالياً هي متعددة ويغلب عليها  الربامج 
املساعدات االجتامعية، لكنها تعترب واحدة من اآلليات التي يتم 
العمل بها المتصاص الخلل القائم، بشكل أسايس نتيجة االحتالل 
الفلسطينية  السلطة  الصعبة، حيث تحتاج  واألوضاع االقتصادية 
التي  الفقرية  األرس  كافة  تغطية  قررت  ما  إذا  عالية  موازنة  إىل 
من  الثلث  عن  تقل  ال  نسبة  الرسمية  التقديرات  تشكل حسب 
إجاميل األرس الفلسطينية، ومن املفرتض أن ال تقل قيمة املساعدة 
الفقر  أي 600 دوالر أمرييك، وهذا يعني أن  عن مستوى خط 
السلطة ستنفق 1.6 مليار دوالر سنوياً. لذا فإن البدائل التنموية 
الفقر من خالل إيجاد فرص  الحالة هي تخفيف نسبة  يف هذه 

8- مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية )املرصد(، الفقراء مصري مجهول 2012. 

عمل.9 السلطة يف الوضع الحايل تنفق أقل من 200 دوالر أمرييك 
عرب الربامج املختلفة يف وزارة الشؤون االجتامعية، كام أن التغطية 
أو املساعدة التي تقدمها الوزارة ال تشمل كل العائالت الفقرية. 

كام ان حالة العقاب الجامعي يف قطاع غزة اليوم تطال حقوقهم 
يف الحصول عىل خدمات صحية وتعليمية وحريات التنقل بفعل 
الحكومة  تبدو  فيام  الحدودية.  املعابر  وإغالق  الحصار  حالة 
اضافة  املستمر،  االرسائييل  العدوان  ونتيجة  القطاع،  يف  املقالة 
إىل التجاذبات السياسية، عاجزة عن توفري الكثري من الخدمات. 
بهذا الوضع يصبح مفهوم الحامية االجتامعية شكالً من الرفاهية، 
لألوضاع  الكامل  االنهيار  متنع  التي  الطوارئ  برامج  تبقى  فيام 

االقتصاديه ويتم ذلك غالباً من خالل املنظامت الدولية، 

صندوق التقاعد يف القطاع العام: مرشف عىل اإلفالس. 1

عىل الرغم من التوصيات برضورة دفع الديون املستحقة لهيئة 
التقاعد والتي تجاوزت املليار دوالر، والتي ترتاكم شهراً بعد 

شهر، إال أن الحكومة مل تفعل ذلك، وهي تغرق يف الديون أكرث 
فأكرث تجاه البنوك املحلية أو الجهات الخارجية.

خطوة  أن  التقاعد،  هيئة  عام  وأمني  الخرباء  من  العديد  يُجمع 
فاتورة  لتخفيف  الحكومة  قبل  من  املقرتحة  املبكر  التقاعد 
الرواتب يف القطاع العام، تعني االنهيار التلقايئ للصندوق. حيث 
املبالغ  )وهي  املوظفني  اشرتاكات  بتحويل  تلتزم  ال  الحكومة  إن 
التي يتم اقتطاعها من املوظف إضافة إىل مساهمة الحكومة يف 
ما يعرف بالتأمني واملعاشات( والتي ال تلتزم الحكومة بتحويلها 
إىل الصندوق. يعاين الصندوق حسب تقارير مختلفة من مشاكل 
املرتاكمة من  الديون  نتيجة  املالية  الدميومة  أهمها عدم  عديدة 
جهة، والعدد الكبري من موظفي القطاع املدين إضافة إىل منتسبي 
األجهزة األمنية من جهة أخرى. وتشري التقارير أيضاً إىل املشاكل 
مع  فورية،  إصالحات  إىل  بحاجة  هي  والتي  الهيئة  يف  اإلدارية 
إجراء  القدرة عىل  غياب  إىل  إضافة  مالية مدققة،  تقارير  غياب 
دراسات اكتوارية تعترب مصريية يف إدارة أنظمة التقاعد10. وعىل 
التي  التوظيف  املرتفع، إال أن عمليات  البطالة  الرغم من حجم 
قبل  من  بانتقادات  تواجه  العام  القطاع  يف  الحكومة  بها  تقوم 
عىل  إضافياً  مالياً  عبئاً  سيكون  ذلك  أن  يعتربون  الذين  املانحني 
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، 
عبئاً  ذلك  يشكل  سوف  والطويل  املتوسط  املدى  عىل  ولكن 
ترحيل  هو  سيحدث  ما  إن  الرضيبة.  ودافع  املوازنة  عىل  مالياً 

9- )مواطن:2010( مصدر سبق ذكره.

10- عاطف عالونه، إصالح أنظمة التقاعد يف فلسطني، رام الله 2011 .
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العبء املايل واملشكلة إىل األجيال القادمة. كام أن لهذا اإلجراء 
آثاراً اجتامعية وتشغيلية سيئة، سوف تنعكس يف زيادة البطالة 

وانخفاض الطلب الكيل، ما سوف يعيق النمو االقتصادي11. 

 ال عالقة لصندوق التقاعد الحكومي بقرار التقاعد املبكر، حيث 
رواتب  مع  التقاعد  رواتب  بدفع  تقوم  التي  هي  املوازنة  إن 
املوظفني بسبب عدم تحويل وزارة املالية مستحقات الصندوق، 
دون  دوالر  مليار   1,3 السابق  املالية  وزير  بلغت حسب  والتي 
الفوائد املرتتبة عىل هذه املستحقات حسب القانون. أما إذا تم 
من  الخاوي  الحايل  وضعه  يف  الصندوق  إىل  املتقاعدين  تحويل 
األموال، فسوف يكون الصندوق عاجزاً عن رصف رواتب، حتى 
عدد محدود من األشهر ال تزيد عىل أصابع اليد الواحدة12. عىل 
لهيئة  املستحقة  الديون  دفع  برضورة  التوصيات  كل  من  الرغم 
إال  شهري،  بشكل  وترتاكم  دوالر  املليار  تجاوزت  والتي  التقاعد 
الديون سواء للبنوك  أن الحكومة مل تفعل ذلك، وهي تغرق يف 
هيئة  إصالح  مطالبات  وتبقى  فأكرث.  أكرث  الخارجية  أو  املحلية 
التقاعد لتصبح أكرث حكمة وكفاءة، غري ذي جدوى مع اإلفالس 

املتوقع لألخرية. 

مل تظهر تجربة صندوق التقاعد يف القطاع العام وإدارته نجاحات 
باهرة تثري اهتامم القطاع الخاص بطرفيه من العاملني وأصحاب 
العام،  القطاع  تقاعد  بنظام  االلتحاق  عىل  لتشجيعهم  العمل 
ومع وجود قرار حكومي عام 2007 يقيض بإلزام القطاع الخاص 
بااللتحاق بنظام التقاعد 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 2010 
بتطوير نظام تقاعد خاص به13. وهذا فتح املجال ألن يبادر بعض 
من  واحد  وهو  النظام،  هذا  تدير  رشكة  إلنشاء  املحلية  البنوك 

العوامل التي أثارت انتقاد النقابات العاملية.

مساهامت  من  االجتامعي  الضامن  موارد  تأيت  أن  يجب  اذ 
آخر  مورد  جانب  إىل  والحكومة،  العمل،  وأرباب  املستفيدين، 
الجانب  قبل  من  العامل  من  املقتطعة  الحسومات  وهو  مهم، 
أوسلو،  اتفاق  رهن  والتي  الوطني،  التأمني  بند  تحت  اإلرسائييل 

إعادتها بوجود صندوق للضامن االجتامعي.14

11- مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية..

12- فاروق االفرنجي، مقابلة بحثية عرب الهاتف 2013، قطاع غزة.

13- عاطف عالونة،.قراءة يف معارضة نظام التقاعد غري الحكومي 2014، جريدة القدس.. 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/495626 تم االطالع يف 26.3.2014

14- قيس عبد الكريم، مسؤول اللجنة االجتامعية يف املجلس الترشيعي، مقابلة خاصة 

بالبحث، رام الله 2013.

الرعاية الصحية:. 2

بلغ عدد العائالت التي يشملها التأمني الصحي الحكومي 350 , 
460 عائلة، وبنسبة تغطية تصل إىل نحو 60.4 % من السكان

إىل  إضافة  حكومياً،  صحياً  تأميناً  العائالت  من  الكثري  مُتنح 
التخصصات  من  العديد  يشمل  وهو  الطبية،  التحويالت  نظام 
واألمراض التي ال تستطيع املستشفيات الحكومية التعامل معها، 
أو إىل  إما إىل مستشفيات خارج فلسطني،  يتم تحويلها  وبالتايل 
املستشفيات واملراكز الطبية التي يديرها القطاع الخاص. لقد بلغ 
عدد العائالت التي يشملها التأمني الصحي الحكومي460 ,350  
عائلة، وبنسبة تغطية تصل إىل نحو %60.4 من السكان،29.9  
% مدفوعة الرسوم و%30.5 معفاة من الرسوم. هذا باإلضافة إىل 
ما تدفعه وزارة الشؤون االجتامعية للتأمني الصحي الحكومي من 
أجل تغطية الحاالت الفقرية واملعوزة، حيث زادت نسبة املشاركة 
يف هذا النوع من التأمني الصحي من  17.3 %  عام 2000 إىل% 
  32.9 عام 2006. وما تدفعه وزارة األرسى لتغطية أرس األرسى 
الفلسطينيني يف سجون االحتالل اإلرسائيلية بالتأمني الصحي، حيث 
ارتفعت نسبة املشاركة يف هذا النوع من التأمني الصحي من% 
  0.4عام   2000 إىل 4.9 عام 2006، ولقد اتخذ الرئيس الراحل 
يارس عرفات قراراً عام 2000 لتغطية العامل العاطلني عن العمل 
بالتأمني الصحي املجاين )تأمني انتفاضة األقىص( وجاء هذا القرار 
بهدف تعزيز صحة العامل الفلسطينيني الذين توقفوا عن العمل 
بسبب سياسة اإلغالق اإلرسائيلية التي حرمت عرشات اآلالف من 

العامل من فرص العمل15.

رضورة  إىل  الصندوق  بيان  أشار  التي  الطبية  التحويالت  تعترب 
النظام،  التي تعرتي هذا  الرغم من اإلشكاليات  مراجعتها، وعىل 
حامية آلالف العائالت الفقرية وذوي الدخل املحدود يف املجاالت 
تقدميها.  عىل  الحكومي  الصحي  القطاع  يقوى  ال  التي  الصحية 
االستثامر  توجيه  إىل  الحكومة  الدويل  النقد  صندوق  دعوة  إن 
يعني  ال  الخاص  القطاع  الستثامر  متهد  التي  التحتية  البنى  يف 
متميزة،  صحية  خدمات  عىل  الفقراء  حصول  إمكانية  بالرضورة 
واملقتدرين،  األغنياء  فقط  يخدم الحقاً  مبا  تكلفتها  الرتفاع  نظراً 
فيام يخرس الفقراء الدعم الحكومي املتمثل يف التحويالت الطبية. 
عادلة  صحة  نحو  وتوجيهه  الصحة  قطاع  يف  االستثامر  فإن  لذا 
عرب  الحكومية  املستشفيات  يف  املواطنني  ثقة  وزيادة  للجميع، 
تخصصات  يف  بالكفاءة  لها  مشهود  وكفاءات  خربات  استجالب 
طبية مهمة يساهم فعلياً يف تغيري الصورة السلبية عن الخدمات 
خفض  يف  فعلياً  ذلك  ويساهم  الحكومة،  تقدمها  التي  الصحية 

15-، تاريخ االطالع شباط http://pif.org.ps/userfiles/d1.pdf.2014وضع التأمني الصحي، 

تقرير منشور عىل املوقع االلكرتوين 
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فاتورة التحويالت. ويجب اإلشارة إىل أن السنوات األخرية شهدت 
مشكالت مع العديد من املستشفيات الخاصة سواء يف فلسطني 
الحكومة بتحويل مستحقات تلك  التزام  أو األردن تتعلق بعدم 

املراكز الطبية، ما دفع بعض تلك املراكز إىل طرد املرىض.

رعاية ذوي األرسى والشهداء والجرحى:. 3

وبعد  انطالقتها،  بداية  منذ  التحرير  منظمة  أسستها  هيئة  هي 
تم  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وتأسيس  أوسلو  اتفاقية  توقيع 
إلحاق املؤسسة بوزارة الشؤون االجتامعية كإدارة عامة، إىل أن 
منظمة  إدارياً  تتبع  العام 2005 كونها  الوزارة يف  تم فصلها عن 
التحرير. ظلت املؤسسة ترعى عائالت األرسى حتى العام 1996 

حتى تم تأسيس وزارة خاصة باألرسى واملحررين.

•  الربامج والخدمات	
 - برنامج الكفالة املالية والذي يعنى بتقديم املخصصات 

 النقدية والعينية لألرس املعتمدة لدى املؤسسة.
 - برنامج الكفالة الصحية ويختص بتقديم الرعاية الصحية 

وتوفري االحتياجات الصحية املتوفرة داخلياً وخارجياً من 
خالل التأمني الصحي الحكومي والتنسيق مع املنظامت 

 األهلية.
 - برنامج الكفالة التعليمية، ويعمل عىل تأمني التعليم 

املجاين األسايس والجامعي ألبناء وزوجات الشهداء وأبناء 
الجرحى واملترضرين بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم 
العايل والجامعات املحلية، والسعي إىل الحصول عىل منح 

 خارجية للمتفوقني.
 - برنامج التدريب والتأهيل ويهدف إىل إعادة تأهيل 

الجرحى وأفراد من ذوي الشهداء واملترضرين من خالل 
تدريبهم وإكسابهم مهارات جديدة مبا يتناسب مع حالتهم 

 الصحية والحركية إلعادة دمجهم يف الحياة العامة.
 - برامج الدعم النفيس والتنمية املجتمعية.16

الخدمات  من  العديد  واملحررين  األرسى  شؤون  وزارة  تقدم 
لألرسى  ثابت  دخل  توفري  صعيد  عىل  وذلك  للهيئة،  املشابهة 
إىل  إضافة  االحتالل،  أكرث من 5 سنوات يف سجون  أمضوا  الذين 
توفري دخل لألرسة أثناء فرتة االعتقال، كام تتكفل الوزارة بتوفري 
حاجات األرسى داخل السجون واملعتقالت الصهيونية. هذا إضافة 
إىل خدمات توفري التعليم الجامعي واألسايس لألرسى وأبنائهم17. 
وهذا خاضع بشكل أسايس للفرتة التي يقضيها األسري يف السجون 

16-تقرير حول: مؤسسة رعاية أرس الشهداء والجرحى، ديسمرب 2012، منشور عىل املوقع 

https://groups.google.com/forum/#!msg/palfateh/oRZ0SrM4HMM/ اإللكرتوين
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الفلسطينية: وميارس  الزكاة  إىل صندوق  إضافة  اإلرسائيلية. هذا 
تتعلق  مختلفة  مجاالت  يف  األعامل  من  العديد  الصندوق 

باملساعدات النقدية، التعليم وتوفري بعض االحتياجات الحياتية.

برامج الطوارئ التابعة لوكالة الغوث الدولية:. 4

مخيم جباليا يف قطاع غزة يقطنه أكرث من 100 ألف الجئ يف 
مساحة ال تتجاوز 2 كم2

يعيش أكرث من مليون الجئ فلسطيني يف مخيامت الضفة الغربية، 
القدس، وقطاع غزة التي تعترب مخيامته من أكرث مخيامت الالجئني 
ومساحاتها  الجغرافية  مواقعها  حسب  تختلف  والتي  اكتظاظاً، 
واكتظاظ السكان فيها، حيث يعترب مخيم جباليا األكرب من حيث 
من  أكرث  يؤوي  إذ  املساحة،  ناحية  من  واألقل  السكانية  الكثافة 
100 ألف الجئ يف مساحة ال تتجاوز 2 كم2، بحسب إحصائيات 

حديثة للوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني.

يعترب برنامج الطوارئ، أحد املشاريع التي تقدمها وكالة الغوث، 
كأحد الحلول الجزئية ملعالجة ظاهرة البطالة املنترشة يف املخيامت 
الربنامج  وفكرة  الفلسطينيني.  لالجئني  االقتصادي  األمن  وغياب 
قامئة عىل توفري فرصة عمل ملدة محدودة ترتاوح بني ثالثة شهور 
ويف بعض املجاالت تصل إىل 6 شهور. وميكن االستفادة من هذا 
الربنامج مرة واحدة يف فرتة زمنية ترتاوح من 18-12 شهراً من قبل 
أمريكياً، مبعنى  الفرد. يتقاىض العامل ما يقارب من 350 دوالراً 
أن الربنامج يقدم 1050 دوالراً يف العام، ومبعدل 2.87$ يف اليوم. 
وعىل الرغم من أن الربنامج ميثل أحد أشكال املساعدات، إال أنه 
ال يقدم أي حلول تنموية أو حلول دامئة ملشكلة البطالة، كام ال 
أشكال  من  واحد  أنه  عىل  املستفيدين  قبل  من  إليه  النظر  يتم 
التي تساهم يف األمن االقتصادي ألرسهم. ويرى آخرون  الربامج 
أن االستفادة من هذا الربنامج تحرمهم من خدمات أخرى تقدمها 

الوكالة18. 

املنترش  البطالة  من حجم  جزء  المتصاص  آلية  هذه  كانت  وإن 
يف املخيامت وتساعد الكثري من العائالت عىل البقاء، إال أن هذه 
الربامج ما زالت بحاجة إىل التدقيق يف آليات االستفادة والتأكد 
من  والعاطلني  الفقرية  العائالت  إىل  املساعدة  هذه  وصول  من 
أن  كام  العمل.  من  العاطلني  بني  االستفادة  تداول  ويف  العمل، 
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 

18- إياد الرياحي، تحسني عليان 2009 ، األمن اإلنساين يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني-

فلسطني. 
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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. 

النقابات املهنية:. 5

الضامن  صندوق  غياب  ظل  يف   - االجتامعية  التأمينات  تنحرص 
االجتامعي - فقط يف هيئة التأمني واملعاشات، التي تشمل فقط 
بعض  إىل  باإلضافة  وعسكريني،  مدنيني  من  الحكومة  موظفي 
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 ص192( تنص األنظمة التقاعدية لهذه االتحادات 
والتي تقوم عىل أساس تعاقدي نقايب وليس وفقاً لقانون التقاعد، 
عىل مساهمة العضو املشرتك، ويبلغ عىل سبيل املثال يف صندوق 
سنة  الثالثني  دون سن  ملن هم  سنوياً  ديناراً   34 املحامني  نقابة 
املتقاعد  و96 ديناراً سنوياً ملن هم فوق ذلك. ويستحق العضو 
بعد مرور 30 سنة خدمة أو بلوغه عمر الستني أيهام يأيت أوالً. 
وميكن للعضو الحصول عىل تقاعد مبكر يف حالة املرض أو العجز 
عىل  أعاله  قيل  ما  وينطبق  آخر.  عمل  بأي  قيامه  عدم  رشيطة 
جميع االتحادات املهنية مع وجود فوارق مالية تتعلق بتحديد 
حجم املساهامت واالستحقاقات التقاعدية19. ويقدر اإلنفاق العام 
عىل التأمينات بنحو %4 من الناتج املحيل اإلجاميل، وهي نسبة 
أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  دول  يف  نظرياتها  توفق  مرتفعة 

الذي يرتاوح بني 0.1% -2% 20. 

غياب الحامية من البطالة: . 6

يف كل النقاشات التي تدور حول الضامن االجتامعي الشامل يتم 
تغييب مسألة توفري إعانات سواء للبطالة أو الشيخوخة أو العجز. 
هذه  الدولية  املنظامت  تجريها  التي  الدراسات  كل  وتتجاهل 
الجوانب، عىل الرغم من أن نسبة البطالة مرتفعة جداً وتتجاوز 
%25. ويعترب البعض كالبنك الدويل أن إدراج هذه الرشائح عىل 
أنظمة الضامن سيكلف السلطة أمواالً طائلة. وتدير النقابات هذا 
حول  منطقية  بصورة  ويجادلون  أساسياً،  حقاً  باعتباره  املوضوع 
والتي  الفلسطينيني  العامل  من  إرسائيل  اقتطعتها  التي  األموال 
تقدر مبئات ماليني الدوالرات والتي ترفض دولة االحتالل تحويلها 
لعدم وجود صندوق ضامن مقابل يف الجانب الفلسطيني، وتعترب 
النقابات أن هذه األموال ستساهم يف تحسني قدرة الصندوق عىل 

19- عالونه، مصدر سبق ذكره.

20- مواطن، املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية، نحو قانون ضامن اجتامعي لفلسطني 

_رام الله فلسطني ص 192.

االستمرار إذا ما تم إنشاؤه.

يظهر يف هذا السياق فقط 1( أنظمة برامج الطوارئ، جزء تديره 
البلديات، وجزء من املنظامت األهلية وبعض الوكاالت الدولية 2( 
الربنامج الذي تديره وترشف عليه وكالة الغوث الدولية لتشغيل 
وزارة  يف  النقدية  املساعدات  برامج   )3 الفلسطيني  الالجئني 
الشؤون االجتامعية. العديد من تلك الربامج يجمعها أنها برامج 
مؤقتة وال تغطي النسبة األكرب من العاطلني عن العمل. أسوأ تلك 
الربامج هو برنامج العمل مقابل الغذاء الذي أرشفت عليه وكالة 

التنمية األمريكية. 

يف  القائم  الخلل  المتصاص  آلية  يشكل  الربامج  هذه  مجموع 
النظام االقتصادي- االجتامعي، وبالتايل يتم التغايض بشكل كبري 
الصهيوين  العسكري  االحتالل  رأسها  عىل  )يقف  األسباب  عن 
يف  البطالة  نسب  ارتفاع  وإىل  الفقر  إىل  تؤدي  التي  لفلسطني( 
املجتمع الفلسطيني، واألهم غياب سياسة تقديم إعانات للبطالة 
وهذا  الفلسطينية،  الترشيعية  البنية  يف  بقانون  مقرة  غري  وهي 
إىل  إضافة  واإلعاقة،  الشيخوخة  إعانات  غياب  ينطبق عىل  أيضاً 
غياب أنظمة التقاعد يف قطاعني مهمني سواء يف العمل األهيل أو 

القطاع الخاص.

رابعا: الجهود المحلية والدولية: البحث عن حلول جزئية:

إلغاء قانون الضامن االجتامعي بعد مالحظات البنك . 1
الدويل:

املشابهة  واألنظمة  االجتامعي  الضامن  أنظمة  بني  فرق  هناك 
املؤسسات  أو  الدولة  تقدمها  التي  االجتامعية  للمساعدات  مثالً 
الفرد املحتاج من دون مقابل، يف حني  الخاصة، فهذه تقدم إىل 
أن نظام الضامن االجتامعي عبارة عن اشرتاكات يدفعها الشخص 
ويستفيد منها يف حال تّوفر رشوط منحها. كام أن أنظمة الضامن 
االجتامعي تختلف عن أنظمة التأمينات العامة والخاصة. الضامن 
سجالت  يف  املقيد  الشخص  أن  مبعنى  شمولية؛  أكرث  االجتامعي 
التي  الحامئية  الربامج  مختلف  من  يستفيد  االجتامعي  الضامن 
يقدمها، يف حني أن نظام التأمينات االجتامعية يقدم الحامية يف 
له.  ن  واملؤمَّ ن  املؤمِّ بني  املربم  العقد  حسب  فقط  معني  جانب 
كام أن هدف الضامن االجتامعي هو تحقيق العدالة االجتامعية 

وضامن حياة كرمية21.

إىل  إضافة  الفلسطينية  الحكومة  أن  إىل  ارشنا  التقرير  بداية  يف 
االجتامعي،  الضامن  أنظمة  حول  واضحة  رؤية  متتلك  ال  كونها 
يحد  الدويل  كالبنك  منظامت  عىل  والفني  املايل  اعتامدها  فإن 

21-ملحم، فراس 1999 اإلطار القانوين للضامن االجتامعي يف فلسطني- تقرير صادر عن الهيئة 
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املجتمع حول  اآلخرين يف  الفاعلني  التوافق مع  من قدرتها عىل 
األشكال األنسب للضامن االجتامعي والتي تلبي مصالح األطراف 

املختلفة.

عىل سبيل املثال يبدي البنك الدويل رأيه يف الكثري من املوضوعات 
دوره  جانب  إىل  الفلسطيني،  االقتصادي  بالشأن  تتعلق  التي 
كممول للعديد من املرشوعات التي تنفذها السلطة الفلسطينية 
وبعض مؤسسات املجتمع املدين، فإن للبنك تقارير دورية حول 
لعبت  التقاعد  أنظمة  حول  النقاش  ويف  الفلسطيني.  االقتصاد 
نظام  معالجة  يف  سواء  توصيات  طرح  يف  مركزياً  دوراً  طواقمه 
املالحظات حول  إبداء  أو  العام  القطاع  يف  حالياً  القائم  التقاعد 

األنظمة التي تقدمها جهات أخرى.

االجتامعي  الضامن  قانون  الفلسطينية  السلطة  أصدرت  وعندما 
الدويل  البنك  أبدى   2003 العام  يف  االجتامعية(  )التأـمينات 
إىل  أدت  والتي  القانون،  حول  العلنية  املالحظات  من  العديد 
قيام السلطة الفلسطينية بإلغائه، حيث أشار تقييم البنك الدويل 

للنظام املقرتح إىل العديد من السلبيات عىل النحو اآليت: 

· إىل 	 الدويل  البنك  تقرير  أشار  حيث  املالية  االستدامة  عدم 
 30-35 مدى  عىل  بالعمل  الصندوق  استمرارية  لضامن  أنه 
الشهري  األجر  من   25% اشرتاك  نسبة  تتطلب  مقبلة  سنة 

للموظف.

· يحمل القانون السلطة الفلسطينية التزام تغطية العجز فيام 	
لو حدث من الخزينة العامة، ما قد يفرض التزاماً مالياً ضخامً 
فيه من وضع مايل غري  تعاين  الذي  الوقت  السلطة يف  عىل 

مستقر.

· العامل 	 من  قليلة  لنسبة  منافع  املطروح  النظام  يوفر 
الفلسطينيني ويستثني النسبة األكرب من العاملني يف القطاع 
العائلية  املشاريع  يف  يعملون  الذين  الرسمي  غري  الخاص 
والصغرية واألعامل املتفرقة ما ال ميكنهم من دفع االشرتاكات 
لسنوات الخدمة املطلوبة الغراض التقاعد كام أن أكرث العامل 

فقراً سيحصلون عىل أقل منفعة.

· ستكون 	 التقاعد  أجل  من  األجور  عىل  اإللزامية  املقتطعات 
فقر  ومستويات  مرتدٍّ  اقتصادي  وضع  ظل  يف  جداً  صعبة 
ثقيل  مايل  بعبء  ويلقي  الخاص.  القطاع  وضعف  مرتفعة 

عىل كاهل العائالت وأصحاب العمل.

· السلطة 	 لدى  والتنفيذ  واإلرشاف  لإلدارة  بنى  وجود  عدم   
الفلسطينية«. 

هذه املقرتحات التي تم األخذ بها من قبل السلطة الفلسطينية 

مل ترق إىل االتحاد العام للعامل الفلسطينيني الذي طالب رئيسه 
ما  أن  يرى  االتحاد  النظام،  إقرار  برضورة  الفلسطينية  السلطة 
قد  الفلسطينيني  العامل  مقتطعات  من  »إرسائيل«  به  تحتفظ 
الشؤون  وزيرة  مقابلة  ويف  للصندوق.  مهمة  انطالقة  يشكل 
الدويل  البنك  أن  إىل  أشارت  املرصي  ماجدة  السابقة  االجتامعية 
أبدى مالحظاته أيضاً عىل نظام املساعدات القائم حالياً يف الوزارة، 
والذي تستفيد منه العائالت األشد فقراً يف املجتمع الفلسطيني. 
البنك أراد منح مبلغ مقطوع لتلك العائالت، فيام أرصت الوزارة 

عىل أن تراعي املساعدات خط الفقر واإلنفاق واالستهالك22. 

لكن املالحظات السابقة تم األخذ بها كمسلامت من دون محاولة 
النقابات  أو  مختصة  أبحاث  مراكز  قبل  من  تفكيكها  أو  نقدها 

املختلفة والفاعلني االجتامعيني اآلخرين.

إقرار قانون ضامن اجتامعي للقطاع الخاص: مقرتح منظمة . 2
العمل الدولية:

أُعد النظام من جانب اللجنة الثالثية الوطنية للضامن االجتامعي 
بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتشاور مع منظامت أصحاب 
العمل ومنظامت العامل ومسؤولني حكوميني وغريهم من أصحاب 
إىل  لتحيلها  قانون  بإعداد مسودة  اللجنة حالياً  املصلحة. وتقوم 
عىل  تعمل  كام   .2015 عام  بحلول  العتامدها  الوزراء  مجلس 
إنشاء مؤسسة ثالثية مستقلة للضامن االجتامعي بهدف تطبيق 
القانون. ويستند املقرتح إىل نظام املعاشات التقاعدية للعاملني يف 
الدولة )قانون املعاشات رقم 7 لعام 2005(، وقانون العمل رقم 7 
لعام 2000، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املعايري الدنيا 
الدولية  واملامرسات   ،1952 لعام   102 رقم  االجتامعي  للضامن 
الجيدة. وكانت منظمة العمل الدولية قد أجرت تقييامً إكتوارياً 
العمل  وأصحاب  العامل  يدفع  حيث  استدامته.  مدى  لتحديد 
التوايل.  عىل  املائة  يف  و10.4  املائة  يف   7.7 قدره  شهرياً  اشرتاكاً 
ومن املتوقع أن يزداد إجاميل عدد املشرتكني يف النظام تدريجياً 
ويغطي   .2025 عام  يف   336440 إىل   2015 عام  يف   82646 من 
للورثة  التقاعدية  الشيخوخة واإلعاقة واملعاشات  الجديد  النظام 
وإعانة الوفاة واألمومة وتعويضات إصابة العمل لجميع العاملني 
يف القطاع الخاص الفلسطيني. وهو يحدد سن التقاعد عند 60 
عاماً ويقرتح تقديم معاش تقاعدي قدره 45 يف املائة من متوسط 
الرواتب بعد 30 عاماً عىل دفع االشرتاكات، وبحيث ال يقل عن 
50 يف املائة من أدىن أجر أو ضعفي خط الفقر الوطني )محسوباً 

للفرد الواحد(23.

22- ماجدة املرصي، وزيرة الشؤن االجتامعية، مقابلة خاصة بالبحث 2013، رام الله.

23- املصدر السابق. 
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وأصحاب  للعاملني  اختياري  بشكل  سيطرح  النظام  كان  وان   
الحكومة  التقاعد يف  نظام  الخاص عىل عكس  القطاع  العمل يف 
من  العديد  يثار  أن  مرشوعاً  يصبح  وهنا  إلزامي،  هو  والذي 
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 
أالف   106 نحو  أن  مؤخراً،  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 
وقطاع  الغربية  )الضفة  الفلسطينية  األرايض  يف  وعامل  موظف 
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 2013 فإن قرابة %22.5 من املستخدمني بأجر يف القطاع 
الخاص بالضفة الغربية يتقاضون أجراً 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 
بأحكامه  يشمل  النظام  أن  وأضاف  االجتامعي،  الضامن  قانون 
األهيل  العمل  ومؤسسات  العمل  لقانون  الخاضعني  العاملني 
الهيئات  وموظفي  املهنية  النقابات  وموظفي  املدين  واملجتمع 
املحلية والعاملني لحسابهم الخاص من خالل نظام مايل، يقوم عىل 
العمل؛ وستدار  العامل ورب  قبل  املحددة من  االشرتاكات  مبدأ 
أموال النظام من خالل رشكة مساهمة عامة محدودة يتم إدراجها 
وسيتم  رقابية،  هيئات  بإرشاف  املايل  السوق  يف  أسهمها  وتداول 
عوائد  تسجل  بحيث  والرشكة  املشرتكني  حسابات  بني  الفصل 
أموال املشرتكني يف حساباتهم، وتتقاىض الرشكة رسوماً مقابل إدارة 
الرقابية  العملية  املال  األموال، وستامرس هيئة سوق رأس  هذه 
إدارته، وسيكون للصندوق مجلس مشرتكني  النظام وحسن  عىل 
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 

24-  محمد عبد الله. روااتب 106 آالف عامل فلسطيني أقل من الحد األدىن لألجور، جريدة 

القدس آذار/مارس http://web4.alquds.com/news/article/view/id/492931 .2014 تم 

االطالع يف 18 آذار 2014.

أنه يجب أن  اعترب  الترشيعي )املعطل منذ سنوات(  يف املجلس 
يجري  مستقلة،  مؤسسة  االجتامعي  الضامن  مسألة  إدارة  تتوىل 
انتخاب إدارتها من قبل جمهور املستفيدين، وأن تكون خاضعة 
واإلدارية،  املالية  الرقابة  وديوان  الترشيعي،  املجلس  لرقابة 
وبالتايل فإن املؤسسة يجب أن تكون بصيغة مستقلة عن اإلدارة 
الحكومية، لنضمن عدم التدخل الحكومي يف الترصف بأموالها، أو 

الخدمات التي تقدمها25. 

البدائل املقرتحة. 3

فقط  الضامن  بأنظمة  املستهدفني  إىل  تنظر  املقرتحة  األنظمة 
دون  من  اشرتاكاتهم  متويل  يستطيعون  الذين  هؤالء  أنهم  عىل 
سن  يف  هم  من  أو  العمل،  من  عاطلة  كبرية  لفئة  حلول  وجود 
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 
األكرث  الفئات  احتياجات  يتجاهل  عندما  باالهتامم  يحظى  الذي 
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 
العقود  طبيعة  إىل  إضافة  لألجور.  األدىن  الحد  تحت  هم  ومن 
للعاملني يف مؤسسات املجتمع املدين أو بعض املؤسسات الدولية، 
والذين غالباً ما يعملون بعقود عمل مؤقتة، وبالتايل هناك غياب 
القطاع  الزام  الوظيفي. واألهم غياب قدرة الحكومة عىل  لألمن 
الحد  قانون  يف  اآلن  يحدث  كام  املحلية  القوانني  باتباع  الخاص 
األدىن لألجور. وترك االلتحاق بنظام التقاعد بشكل اختياري وملن 
يرغب يف االنضامم إليه من العامل أو أصحاب العمل، )بينام يف 
النظام  بهذا  تلتحق  إلزامي( سيجعل الرشكات  العام هو  القطاع 
عاملها  مصالح  بالرضورة  وليس  مصالحها،  مع  ينسجم  الذي 

وموظفيها. 

· مكافحة التهرب الرضيبي	

كام إن إصالح النظام الرضيبي من ناحية زيادة العبء الرضيبي 
وليس توسيع الوعاء الرضيبي حيث ان الحكومة غالبا ما تلجأ إىل 
من  والثاين  الرضيبي،  الوعاء  توسيع  تحت خطاب  الرضيبة  رفع 
ناحية االستثامرات واالعفاءات الرضيبية التي تحصل عليها، حيث 
ان ذهاب نحو 15 رشكة لتطوير عملها وتوسيع إنتاجها لالستفادة 
من القانون قبل رسيان وقفه وهو ما أعطاها فرص االستفادة من 
القانون حتى العام 2020، وسيؤدي هذا اإلجراء لحرمان الخزينة 
من نحو 50 مليون شيقل سنويا )15مليون دوالر(، رشكة واحدة 

25- قيس عبد الكريم ابو ليىل، مسؤل اللجنة االجتامعية يف املجلس الترشيعي الفلسطيني، 

مقابلة بحثية، رام الله 2013
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رضيبة  شيقل  مليون   10 نحو  تدفع  كانت  الرشكات  هذه  من 
سنوية )هذا املقطع غري مفهوم أبداً يرجى االنتباه(. 

ضمن  الرشكات  بها  تقوم  التي  القانونية«  »التهرب  عمليات  إن 
من  الفلسطينية  الخزينة  يحرم  االستثامر،  قانون  من  االستفادة 
من  األوسع  التهرب  علميات  أخذنا  ما  واذا  الدوالرات،  ماليني 
عمليا  وهو  سنوياً،  شيكل  مليار  نصف  إىل  تصل  والتي  الرضيبة 
نصف العجز يف موازنة الحكومة، يصبح بالتايل املطلوب سياسات 
فعلية وآليات عملية ملكافحة عمليات التهرب الرضيبي. بدءاً من 
بتطوير  ليصبح أكرث عدالة، مروراً  النظام الرضيبي نفسه  إصالح 
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 
الكثري  يدفع  ما  األخري.  القرار  حسب   16% بنحو  املعيشة  غالء 
السياسات  فان  لذا  ما دونه.  أو  الفقر  دائرة خط  إىل  الناس  من 
الحكومية املعلنة ال تنسجم مع الواقع، حيث إن الخطاب الحكومي 
يحدث  ما  لكن  الرضيبي،  الوعاء  توسيع  مسألة  عىل  غالباً  يركز 
املضافة  القيمة  رضيبة  تشهد  فيام  الرضيبية.  االعباء  زيادة  هو 
ارتفاعاً عىل بعض السلع سواء املصنفة كامليات أو تلك املتلعقة 
بأسعار الطاقة وبعض املواد الغذائية. فالحكومة متنح املزيد من 
واالجنبية،  املحلية  الخاص  القطاع  لرشكات  بالتسهيالت  الوعود 
تحت شعار تشجيع االستثامر26. إصالح النظام الرضيبي ومحاربة 
التهرب سيوفر الكثري من األموال لتغطية الربامج االجتامعية وبناء 
عدم  حجة  تحت  مجزوءة  وغري  مالمئه  اجتامعي  ضامن  أنظمة 
توفر األموال. إن السياسة التقشفية التي عىل الحكومة اإلرساع بها 
هي وقف هدر املال العام ومحاربة الفساد والترصف مبسؤولية 

تجاه القضايا االجتامعية.

· صندوق وطني للمسؤولية االجتامعية:	

فيه  تساهم  االجتامعية  للمسؤولية  وطني  صندوق  وجود  ان 
الريفية واملجتمعية،  للتنمية  الخاصة، ويسّخر  البنوك والرشكات 
ويغطي املجاالت التي يتجنبها املانحون عادة، أو تعجز الحكومة 
بعض  يف  التقرير  عىل  القدرة  او  التخطيط«  »سوء  نتيجة  عنها 
إطارها  من  االجتامعية  املسؤولية  مفهوم  يخرج  مبا  املجاالت 
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 50 مليون دوالر سنوياً. وسريفع مساهمة البنوك 

26- مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية، تقارير تنموية مختلفة، 2014 فلسطني.

من 3 ماليني إىل نحو 15 مليون 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 20 مليون دوالر 

أخرى يف السنوات الالحقة.

تطورت  التي  العاملة  البنوك  موجودات  إن  املثال،  سبيل  فعىل 
منتصف عام 2012 إىل ما ما يزيد عن 9 مليارات دوالر أمرييك، 
 2000 عام  دوالر  ات  مليار   3.5 البنوك  ودائع  كانت  ان  بعد 
تقريباً، بحيث تضاعفت أكرث من %60 يف السنوات السابقة، كان 
املسؤولية  مجال  يف  وأوسع  أكرب  بشكل  نفسه  يعكس  ان  يجب 
الضفة  يف  الـ18  البنوك  من  واحداً  بنكاً  إن  حيث  االجتامعية. 
الـ17  البنوك  بينام  مليون   1.9 نحو  قدم  غزة،  وقطاع  الغربية 

األخرى قدمت ما يقارب املليون وثالمثائة ألف دوالر.

ولتصبح لربامج املسؤولية االجتامعية جدوى يف الواقع الفلسطيني، 
املحددات  من  الكثري  من  الربامج  تلك  تتخلص  أن  يجب 
البنوك تخلو من أي دعم ملشاريع  واالجراءات، حيث إن برامج 
لها عالقة بالقضايا الوطنية العامة. وتركيز البنوك اكرث عىل مجال 
او  الفنية،  الرعايات سواء للمهرجانات  الدعاية وامليل إىل برامج 
»تعارض«  ينشأ  واحياناً  االفطارات..الخ  او  الرياضية  املهرجانات 

أو« تبادل« يف املصالح بني املقدم واملتلقي لتلك املنح. 

· العودة إىل زراعة األرض: االستثامر يف الزراعة	

الصادرة عن مراكز بحثية ومؤسسات  التقارير  العديد من  يشري 
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 
للمزراعني  تقدميها  الواجب  اإلعانات  ذلك  يشمل  مبا  أراضيهم. 
ذلك  أن  كام  الصعبة.  الجوية  املنخفضات  او  الجفاف  حالة  يف 
بحاجة أيضاً إىل سياسة حامية السوق وتحديداً البضائع املتدفقة 
باملزارع  خسارة  ذلك  يلحق  ال  حتى  االرسائييل«،  »الجانب  من 
ومصادرة  النهب  سياسة  إىل  اضافة  الواقع  هذا  الفلسطيني. 
فلسطني،  يف  العسكري  االحتالل  سلطات  تنتهجها  التي  االرايض 
الزراعية، وبالتايل تقليص حجم  أدت إىل تقلص مساحة األرايض 
إىل  البدايات  يف  اتجهت  والتي  املجال،  هذا  يف  العاملة  األيدي 
العاملة  أمام  اإلرسائيلية  السوق  إغالق  مع  لكن  أخرى.  أعامل 

الفلسطينية، أصبح هؤالء املرزاعون من دون مصدر دخل.

التوصيات:
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العمل عىل إيجاد وظائف يحد من نسبة البطالة والفقر، وبالتايل 
يقلل من تكلفة برامج الحامية االجتامعية املقرتحة التي تحاجج 
بها الحكومة، وإىل جانبها البنك الدويل، أن التكلفة العالية لتلك 

الربامج ال تستطيع الحكومة الفلسطينية تحّملها.

مكافحة التهرب الرضيبي ومراجعة قوانني االستثامر وعدم اللجوء 
بشكل متكرر إىل رفع الرضيبة وتحديداً ما يعرف برضيبة القيمة 

املضافة.

بني  متكافئاً  يكون  ان  يجب  االجتامعي  الضامن  حول  النقاش 
ممثلني  والعامل،  العمل  أصحاب  وتحديداً  املختلفة،  األطراف 
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 
يف  أخرى  عنارص  ويستبعد  ثاليث  نظام  وهو  ناحية،  الوسطىمن 
أنظمة الضامن االجتامعي كالبطالة العجز والشيخوخة من ناحية 
أخرى. بالتايل فأمام النقابات طريق طويل من النضال يف ما يتعلق  

بحقوق العاطلني من العمل.

إىل  تحتاج  والتي  الخاص،  القطاع  االجتامعية لرشكات  املسؤولية 
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.

وكيفية  االجتامعية  الشؤون  وزارة  يف  املوجودة  النامذج  دراسة 
العمل عىل مأسستها، وتحويلها من أنظمة طوارئ إىل جزء من 
كام  تستهدف،  التي  الربامج  مع  بالتزامن  االجتامعي،  الضامن 
بالعملية  البدء  ميكن  ذلك،  أجل  ومن  الخاص.  القطاع  ذكرنا، 
ذلك  ألن  الوزارة.  يف  القامئة  املعايري  باعتامد  تدريجي،  بشكل 
يحول تلك الربامج إىل حقوق، كام هو منصوص يف النظام األسايس 
للفقراء  حقوق  إىل  االغاثية  الربامج  تلك  الفلسطيني،وتحويل 
ميكنهم من الدفاع عنها. حيث إن برامج اإلغاثة والطوارئ ال متكن 
الناس من اللجوء إىل القضاء أو حتى الشكوى يف حال انقطاعها.

إجراء دراسة لنامذج عربية وعاملية حول كيفية إدارة مؤسسات 
عموماً،  املدين  واملجتمع  النقابات  ميّكن  االجتامعي،  الضامن 
ميّكن  كام  املؤسسة،  لتلك  املسبق  الخصخصة  قرار  مواجهة  من 
املؤسسات،  تلك  إدارة  كيفية  إىل  التعرف  من  املختلفة  األطراف 
والتعرف عىل تجارب أخرى من حيث النجاحات او الفشل، هو 

مهم لحامية حقوق املمولني لنظام الضامن االجتامعي.
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