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المقدمة

فكرامة  املنطلق  هذا  ومن  آدم«،  بني  كرمنا  »ولقد  تعاىل  قال 
اإلنسان حق مكتسب، أياً كان لونه أو جنسه أو دينه، والكرامة 
كل ال يتجزأ، فحقه يف العيش الكريم والحرية والعدالة واملساواة 
الدول  تحرص  لذا  منحة،  أو  ليست هبة  والواجبات  الحقوق  يف 
لهم،  الالزمة  الرعاية  وتوفري  مواطنيها  حامية  عىل  والحكومات 
وتعد الحامية االجتامعية بصورها املختلفة حقاً أصيالً من حقوق 
تطور  حسب  أخرى،  إىل  دولة  من  صورها  وتختلف  املواطن، 
شكل  يف  الدول  بني  االختالف  ويكمن  املايل.  ومركزها  الدولة، 

الحامية وحجمها.

اإلنسان  حقوق  أول  من  االجتامعية  الحامية  يف  الحق  ويعترب 
املعرتف بها منذ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام 1948؛ حيث 
نصت املادة 22 عىل أن »لكل شخص، بصفته عضواً يف املجتمع، 
املجهود  بواسطة  تحقق،  أن  ويف  االجتامعية  الضامنة  يف  الحق 
ومواردها،  دولة  كل  ونظم  يتفق  ومبا  الدويل  والتعاون  القومي 
عنها  غنى  ال  التي  والرتبوية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 

لكرامته وللنمو الحر لشخصيته«.

أرضيات  فإن  الدولية،  العمل  ملنظمة   202 رقم  للتوصية  ووفقاً 
الضامنات  من  مجموعات  عن  عبارة  هي  االجتامعية  الحامية 
التي تكفل الحد األدىن لجميع  األساسية من الضامن االجتامعي 
املحتاجني للحصول عىل الرعاية الصحية األساسية والدخل األسايس 
اللذين يضمنان الحصول عىل السلع والخدمات الرضورية طوال 

الحياة.

التعليم  مجانية  اليمني  الدستور  كفل  اليمنية  الجمهورية  ويف   
والصحة، كذلك تكفل الدولة توفري الضامنات االجتامعية للمواطنني 
كافة يف حاالت املرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان 
العائل، كام تكفل ذلك بصفة خاصة ألرس الشهداء وفقاً للقانون. 

إال أنه، ورغم النصوص الدستورية الواضحة، والتي تكفل الحامية 
االجتامعية لجميع املواطنني دون متييز، فام زال القصور واضحاً 
والبون شاسعاً بني ما يحصل عليه املواطن من صور الحامية، وتلك 

املنصوص عليها يف الدستور؛ ويف هذا التقرير سيتم رصد أشكال 
لكافة  تغطيتها  ومدى  للمواطنني،  الدولة  توفرها  التي  الحامية 
تحول  التي  والعقبات  القصور  أوجه  كذلك  االجتامعية،  الرشائح 
دون تغطية كافة صور الحامية املقرة يف االتفاقيات الدولية، وما 
الذي ينبغي القيام به يك يتمتع كل مواطن مستحق مبا يحتاجه 

من حامية، ليعيش بحرية وكرامة.

ي التنمية
الجزء الأول: دور الدولة �ن

كَرُثَ الجدل حول دور الدولة يف التنمية االقتصادية، وقد اتّخذ هذا 
باألحداث  متأثراً  ومتغرية،  مختلفة  واتجاهات  مسارات  الجدل 
والفلسفة االقتصادية السائدة التي تتبناها الدولة. ويف الجمهورية 
مساراً  يتخذ  ومل  مضطرباً،  التنمية  يف  الدولة  دور  كان  اليمنية، 
محدد املالمح؛ متأثراً مبجموعة من املتغريات واألحداث التي كان 
التنمية االقتصادية، من  الدولة يف  لها دور فاعل يف صياغة دور 

هذه األحداث:

االختالالت االقتصادية واملالية. 	1

األحداث السياسية املحلية. 	2

األحداث االقتصادية اإلقليمية والدولية. 	3

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

الدولة االقتصادي. 

ويُعد األداء املعيار النهايئ للحكم عىل مدى التقّدم املحرز نحو 
بلوغ األهداف. لذا فإن معرفة إنجازات البلد ميكن رصدها من 
خالل األهداف التي تطلّعت وسعت إىل تحقيقها، خاّصة األهداف 
التي حظيت بأولويّات واهتاممات بارزة يف جهودها اإلمنائية خالل 
الفرتة املاضية، ومقارنتها بإنجازات البلدان النامية. وللحكم عىل 

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 
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األداء االقتصادي للدولة، ال بد من مؤرشات أوليّة مقبولة، ميكن 
بواسطتها معرفة ما تحقق من تطبيق خطط التنمية التي أعدتها 
ونّفذتها خالل العقدين املاضيني. فتحقيق منو اقتصادي مصحوب 
هيكيل  بني  االتساق  وتحسني  االقتصادي  النشاط  قاعدة  بتنويع 
اإلنتاج السلعي الخدمي، وتوفري فرص العمل، كلها مؤرشات عىل 

نجاح دور الدولة يف التنمية االقتصادية.

أمام  التي تقف  والعوائق  العقبات  إزالة  الدولة يف  ويكمن دور 
مسرية التنمية االقتصادية، وإقامة املؤسسات الالزمة إلنجاز هذه 
املهام، ومن ثم مسؤولية الدولة يف حسن استغالل املوارد املتاحة، 
والثقافية  العلمية  املجاالت  كافة  يف  التخلف  ملواجهة  وتوظيفها 
والتقنية والصحية، )بن قانة؛ 2012(. وعىل هذا األساس، فتدّخل 
الدولة ينبغي أن يكون فّعاالً، لتبّني اسرتاتيجيات وخطط تنموية 
عملية  دفع  عىل  والرتكيز  التناسق،  االنتقائية،  باملرونة،  تتسم 
الواعدة  واألنشطة  للقطاعات  االستثامرات  وتوجيه  التطوير 
واملرغوب فيها )عيىس؛ 2011(. ومبا يحقق تنمية متوازنة تعمل 

عىل تحسني وتطوير منظومة الحامية االجتامعية.

اليمن االقتصادي، ميكن استخالص دور الدولة يف  وبقراءة وضع 
الرشق  منطقة  دول  أفقر  من  واحد  فاليمن  االقتصادية،  التنمية 
األوسط وشامل أفريقيا، ويصنف من الدول ذات الدخل املنخفض؛ 
حيث بلغ متوسط دخل الفرد السنوي من الناتج القومي اإلجاميل 
للفرتة من 2000 ـ 2011 نحو 921.5 دوالر أمرييك بسعر السوق 
)كتاب اإلحصاء السنوي، 2011( ويواجه تحديات تنموية رئيسة 
املياه،  يف  ندرة  ملحوظ؛  بشكل  محدودة  الطبيعية  فموارده 
مساحة أرض محدودة صالحة للزراعة، كميات بسيطة من النفط 
واحتياطي متناقص، ونصف سّكان اليمن البالغ نحو 25.2 مليوناً 
تحت سن 15 سنة ويتوقّع أن يتضاعف عدد السكان يف العرشين 
سنة املقبلة، ما يزال يقدر بـ%48 من السكان يعيشون يف الفقر. 
مؤرّش  وفق  دولة   182 بني  من   154 املرتبة  يف  اليمن  جاء  وقد 
التنمية البرشية، لعام 2011 والدولة 121 من بني 140 دولة يف 
مؤرّش تنمية النوع االجتامعي، وزاد ارتفاع أسعار الغذاء األوضاع 

سوءاً وزاد الضغط عىل االستقرار الداخيل. 

املحدودة  االجتامعية  الخدمات  عىل  الضغط  من  يزيد  وما 
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 
الريفية، حيث يستمدون  املناطق  السكان يعيشون يف  %70من 
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

والخدمات،  التحويلية  كالصناعات  أيضاً،  أخرى  قطاعات  ويف 
وتحيطه  اإلنتاج،  متطلبات  يف  معّقد  وغري  اليمن صغري،  اقتصاد 
عوائق اقتصادية اجتامعية وبنيوية؛ مثل امتصاص عرض العاملة 
املتنامي  العلمي  التحصيل  توقعات  تحقيق  برسعة،  املتزايد 
اقتصادي رسيع  لنمو  املؤدية  الظروف  للباحثني عن عمل، خلق 
يقوده القطاع الخاص، تحقيق وزيادة متطلبات التمويل لترسيع 
النفط  احتياطي  استنفاد  عواقب  ومواجهة  االجتامعية  التنمية 

واملاء.

أوالً: منظومة الحامية االجتامعية يف اليمن

يندرج مفهوم العدالة يف توزيع الدخل والرثوة بني أفراد املجتمع، 
للدولة، ويعد أحد مؤرشات  الوظيفة االجتامعية  ضمن مفاهيم 
الحكم الرشيد. فحامية الفقراء وضامن مستوى معييش الئق لهم 
قضية اجتامعية وأخالقية، بجانب كونها قضية اقتصادية. فاملقاربة 
أو  التناقض  إشكالية  حسم  من  تنطلق  الدولة  لدور  االجتامعية 
التوافق بني مبدأي الكفاءة االقتصادية والعدالة االجتامعية، وعىل 
الرغم من تحيز الفكر االقتصادي الرأساميل لصالح القطاع الخاص، 
ومناداتهم بعدم تدخل الدولة، إال أنهم يرون رضورة هذا التدخل 
لتحقيق الهدف االجتامعي من خالل دعم وتقديم سلع وخدمات 
ال يقدم عىل إنتاجها القطاع الخاص. )األفندي؛ 1996: 275، 276(. 

وميكن التعرف إىل قطاع الحامية االجتامعية باألساليب والوسائل 
املساواة.  وتحسني  املخاطر  وتخفيض  الفرص،  لتوسيع  الهادفة 
الرامية  التدابري  إىل جميع  االجتامعية  الحامية  مفهوم  يشري  كام 
لتقديم وضامن دخل آمن لكل محتاج بغية تخفيف حدة الفقر 
تم  الذي  الدخل  من  معني  مستوى  تعويض  خالل  من  والعوز 
فقدانه أو تخفيضه بسبب عدم القدرة عىل العمل نظراً لوقوع 
العمل،  األمومة، إصابات  العجز،  حاالت طارئة مختلفة كاملرض، 
تعريفها  ويف  األرسة.  أفراد  أحد  وفاة  أو  السن  تقدم  البطالة، 
للحامية االجتامعية، نحت منظمة اليونيسيف منحى أكرث شموالً، 
فالحامية االجتامعية تعني »مجموعة السياسات والربامج العامة 
املؤدية  االقتصادية واالجتامعية  الضعف  نقاط  التي متنع وتزيل 
للفقر والحرمان، مع رضورة إدراك حقوق الطفل والنساء واألرس 
وحصولهم عىل قدر كاف من الخدمات األساسية الرضورية وتأمني 
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معيشة مناسبة«. كام أن الحامية االجتامعية تقّوي وتنّشط قدرة 
العائالت لالهتامم باألطفال ومتكنها من التغلب عىل العوائق التي 
 ، and،Fábio Veras Soares( .تحول دون الوصول إىل الخدمات

) 2013(، all، et،Khalid Yasin Dubai

مع  االجتامعية  والحامية  االجتامعي  الضامن  مفهوما  تطور  لقد 
توفرها  التي  الحامية  تعني،  االجتامعية  فالحامية  الوقت.  مرور 
نظم الضامن االجتامعي يف حالة املخاطر واالحتياجات االجتامعية، 

والضامن االجتامعي بدوره ينقسم إيل قسمني هام:

Ø§.التأمينات االجتامعية

Ø§  .املساعدات االجتامعية

لرفع  املخصصة  الحامية  بنوعيها  االجتامعية  الحامية  وتشمل 
املعاناة عن الفقراء واملحتاجني وكبار السن واملعوقني والتي متول 
االجتامعية  والتأمينات  املانحني،  ومساعدة  الدولة  خزينة  من 
القامئة عىل االشرتاكات والتي تستهدف حامية العامل واملوظفني 

وأفراد أرسهم.

وقد ضمن الدستور اليمني الحقوق الرئيسية الواردة يف اإلعالن 
عليها  صادقت  التي  الدولية  واملواثيق  اإلنسان  لحقوق  العاملي 

اليمن، ومن ضمن املواد املتصلة بالحامية االجتامعية ما يأيت: 

املادة )25( من الدستور تنص عىل أن: )املجتمع اليمني يقوم 	 
العدل والحرية  القائم عىل  التضامن االجتامعي  عىل أساس 

واملساواة وفقاً للقانون(.

املادة)55( من الدستور تنص عىل أن: )الرعاية الصحية حق 	 
لجميع املواطنني، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف 
وينظم  فيها،  والتوسع  الصحية  واملؤسسات  املستشفيات 
القانون مهنة الطب والتوسع يف الخدمات الصحية املجانية 

ونرش الوعي الصحي بني املواطنني(.

الضامنات 	  توفري  تكفل  )الدولة  أن:  عىل  تنص   )56( املادة 
أو  العجز  أو  املرض  حاالت  يف  كافة  للمواطنني  االجتامعية 
البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، 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 للمواطنني جميعاً.

كام أن وثيقة مخرجات مؤمتر الحوار قد أقرت أن الدولة تكفل 
لكل مواطن حق الرعاية والحامية وتوفر له حد الكفاية يف حالة 
وأن  العائل،  فقدان  أو  والبطالة،  واملرض  والشيخوخة  العجز 
تكفله  حق  ومستوياته  مراحله  بكل  التعليم  ومجانية  الصحة 

الدولة لجميع املواطنني. 

والقرارات  القوانني  من  عدد  صدر  الدستور،  ألحكام  واستناداً 
االجتامعي،  التأمني  جانب  ففي  االجتامعية.  بالحامية  املتعلقة 
هناك القانون رقم )25( لعام 1991م للعاملني يف الجهاز اإلداري 
لعام   )26( رقم  والقانون  واملختلط،  العام  والقطاعني  للدولة 
لعام  القانون رقم )33(  أما  الخاص.  القطاع  للعاملني يف  1991م 

1992م فينظم التقاعد يف القطاع العسكري واألمني.

املشمولني  لدى  الخوف  حالة  إنهاء  إىل  القوانني  تلك  وتهدف 
بأحكامها من أخطار الحياة، يف حاالت املرض وكرب السن والعجز 
التقاعد  إىل سن  بديل ملن وصلوا  تأمني دخل  العمل،  وإصابات 
التأمينية  املنافع  ضامن  كرامتهم،  وألرسهم  لهم  يحفظ  بحيث 
من معاشات وتعويضات للعاملني املؤمن عليهم وأفراد أرسهم، 

والتعهد بتوسيع الحامية التأمينية لتشمل الفئات املستثناة.

التي  والترشيعات  والقوانني  الدستورية  النصوص  وبرغم  أنه  إال 
االجتامعية  الحامية  بتوفري  تتكفل  الدولة  أن  عىل  رصاحة  تنص 
لكل مواطن، فام تزال النفقات العامة للمؤسسات املتخصصة يف 
املساعدة االجتامعية من خالل امليزانية الخاصة بالحكومة اليمنية 
متواضعة )نحو %0.6 من الناتج املحيل اإلجاميل(، إذا ما استبعدنا 
منه  نحو78%  يذهب  والذي  النفطية  للمشتقات  املوجه  الدعم 
لغري مستحقيه، ويف سياق املقارنة، تنفق دول جنوب رشق آسيا 
ذات مستوى دخل فرد املشابه لليمن، ما مقداره %2 من إجاميل 

الناتج املحيل عىل برامج املساعدة االجتامعية.

عىل  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  تنفيذ  عىل  املرتتبة  اآلثار  ثانياً: 
الحامية االجتامعية

جاء  والذي  االقتصادي  اإلصالح  برنامج  اليمن  لتنفيذ  كان  لقد 
الخارج،  من  املقرضني  تجاه  بالتزاماته  الوفاء  عن  لعجزه  نتيجة 
جدولة  إلعادة  طلباً  باريس  ونادي  الدولية  للمؤسسات  ولجوئه 
التي كانت توفرها  الدين، أثره الواضح عىل الحامية االجتامعية 
السلع والخدمات  املحدود من خالل دعم  الدخل  الدولة لذوي 
األساسية؛ حيث تم إلغاء الدعم عىل تلك السلع والخدمات وذلك 

عىل النحو اآليت:

· املرحلة األوىل.	

إلغاء الدعم عن عدد من السلع )األرز، الحليب، السكر، األدوية( 
املشتقات  وبعض  والدقيق  القمح  سلعتي  عن  الدعم  وتخفيض 

النفطية.
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زيادة أسعار املشتقات النفطية: 

الواحد.  للّيرت  رياالً   12 إىل  رياالت   6 من  بنسبة 100%  البنزين 
املازوت بنسبة %75 من 1.73 ريال إىل 3 رياالت للّيرت الواحد.

الكريوسني للطريان يرفع إىل السعر الدويل، وبسعر رصف رسمي 
جديد 50 رياالً للدوالر.

الغاز بنسبة %60 من 50 رياالً إىل 80 رياالً لألسطوانة املنزلية.

· املرحلة الثانية.	

تعديل أسعار املشتقات النفطية عىل النحو اآليت:

البنزين من 12 رياالً لليّرت إىل 19 رياالً )بزيادة مقدارها 60 رياالً(. 

 200 مقدارها  )بزيادة  الواحد  للّيرت  رياالت   9 إىل   3 من  الديزل 
مّنرت  رياالت ليل  ليصبح 6  أيام  بعد 10  السعر  ريال، عدل هذا 
الواحد ونسبة زيادة 100يف املائة بدال من 200 يف املائة بتوجيه 

مبارش من رئيس الدولة حينذاك.(

)بزيادة  الواحد  للّيرت  رياالت   7 إىل   3 من  واملازوت  الكريوسني 
مقدارها 132 يف املائة(.

أسطوانة الغاز املنزيل ارتفع سعرها ليصبح 120 رياالً بدالً من 80 
رياالً، )بزيادة قدرها 50%(.

رفع أسعار الكهرباء واملياه يف إطار رشائح متعددة تراعي ذوي 
الدخل املحدود، وتفرق بني االستهالك املنزيل والتجاري. )البشاري، 

1998؛ : 304- 320(.

· املراحل الالحقة.	

استمر تخفيض الدعم إىل أن تم إلغاؤه كلياً عىل السلع األساسية، 
األرز، الحليب، السكر، األدوية، القمح والدقيق.

للمشتقات  املقدم  الدعم  جدوى  حول  دائراً  الجدل  زال  وما 
النفطية، خاصة وأنه يستنزف جزءاً كبرياً من ميزانية الدولة نحو 
)3.8 مليارات دوالر(، وال يذهب منه سوى %21 لدعم املشتقات 
من  منه  يستفيد  والباقي  املحيل،  السوق  يف  تباع  التي  النفطية 

يتاجرون بالنفط بطرق غري مرشوعة.

وللحد من اآلثار املبارشة التي ترّض بالفقراء نتيجة لتنفيذ برنامج 
خالل  من  لحاميتهم  وسيلة  الربنامج  حدد  االقتصادي،  اإلصالح 

شبكة األمان االجتامعي. والتي تم تأسيسها وفقاً لآليت:

أـ تتكون شبكة األمان االجتامعي من عدة برامج للرعاية والحامية 
النقدي املبارش لإلنفاق  االجتامعية املبارشة للفقراء، منها الدعم 

الرضوري للمعيشة من خالل تحويالت نقدية وعينية مبارشة.

أو  باإلعانات  الخاصة  الحكومية  للربامج  بديالً  الشبكة  تعد  ـ  ب 
الدعم املعمم ألسعار السلع األساسية، خاصة القمح والدقيق نظراً 

لالعتبارات اآلتية:

1ـ أن برامج الدعم الحكومية واملطبقة تستحوذ عىل %15 من 
الفقراء؛  استهداف  يف  فاعلة  غري  وتعد  اإلجاميل،  املحيل  الناتج 
بينام  القمح،  دعم  إجاميل  من   6% سوى  لهم  يقدم  ال  حيث 
بديالً  تعترب  الشبكة  فإن  وبالتايل  لغري مستحقيه،  الباقي  يذهب 
أفضل، ألنها ستقدم الدعم للفقراء وبتكلفة أقل، )%5( كحد أدىن 
الدعم 10%  باقي  بينام سيتم توفري  الناتج املحيل اإلجاميل،  من 

وتوجيهه لدعم النمو االقتصادي وباقي الخدمات االجتامعية. 

2ـ إن هذه النسبة )%5( من الناتج املحيل اإلجاميل سيتم توجيهها 
كدعم مبارش لجميع الفقراء، وستعمل عىل رفع مستوى إنفاقهم 

إىل خط الفقر )بهران؛ 1998: 636(. 

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل استطاعت هذه الشبكة أن تحد 
من الفقر يف اليمن؟ وهل وصل الدعم ملستحقيه فعالً؟ إن البيانات 
الصادرة عن املؤسسات املحلية والدولية وبعض الدراسات تشري 
 ،1996 عام  الفقر  معدل  كان  أن  فبعد  الفقر.  نسبة  ارتفاع  إىل 
من   61% ويعاين   ،2012 عام   54.5% إىل  ليصل  ارتفع   19.1%
أطفال اليمن من سوء التغذية، ويفتقر %45 من السكان لألمن 

الغذايئ )التقرير االسرتاتيجي؛ 2012: 323(.

ثالثاً: حجم التمويالت املخصصة للحامية االجتامعية

ال شك أن للنظام الرضيبي يف أي بلد عالقة وثيقة مببدأ العدالة يف 
توزيع الدخل والرثوة. فالعدالة والكفاءة الرضيبة ينعكس أثرهام 
يتكون  اليمنية  الجمهورية  ويف  املجتمع.  رشائح  مختلف  عىل 
والرسوم،  املبارشة،  وغري  املبارشة  الرضائب  من  الرضيبي  النظام 
إال أنه يفتقد إىل العدالة، املالءمة، والوضوح، والتي تعد من أهم 

مقومات النظام الرضيبي العادل.

محدودة؛  بالتدخل  للحكومة  تسمح  التي  املالية  القدرات  إن 
فاإليرادات الرضيبية بلغت يف املتوسط %6.4 من إجاميل الناتج 
املحيل خالل الفرتة 2006 – 2010 مقارنة مبعدل متوسط يصل إىل 
17.7 % يف االقتصاديات النامية. وما يزيد األمر سوءاً االختالل يف 
الحسابات العامة واملتمثل يف ارتفاع النفقات الجارية إىل 80.6% 
من إجاميل االنفاق العام خالل الفرتة نفسها. هذه النسبة وصلت 
إىل 81.3 % يف العام 2012 عىل حساب النفقات االستثامرية. كام 
يجعلها  النفط،  عائدات  العامة عىل  للموازنة  الزائد  االعتامد  أن 
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عرضة لتقلبات أسعار النفط )الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2016-2014؛ 2013 :15(.، وتذهب 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 للدولة والناتج املحيل 	 

اإلجاميل للفرتة من 2006 وحتى 2012 مباليني الرياالت.

السنة

البيان
2006200720082009201020112012

3722419451234791249789317831535465الحامية االجتامعية

 إجاميل النفقات

العامة
1420642175478222481661847960211542818359562632606

 نسبة الحامية من

 إجاميل النفقات

% العامة

0.26%0.24%0.23%2.6%2.35%17.3%20.3%

 نسبة الحامية

 االجتامعية من الناتج

%املحيل اإلجاميل

0.083%0.082%0.084%0.83%0.73%4.7%7.6%

املصدر: وزارة املالية، نرشة إحصائية مالية الحكومة، العدد 46، الربع الرابع 2011، العدد 50 الربع الرابع 2012، بيانات 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 2011، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل إضافة 
فاتورة استرياد املشتقات النفطية - كام أفاد بذلك وكيل وزارة املالية لقطاع املوازنة -، وملا أفرزته ثورة التغيري 2011، والتي كان من 

نتائجها إعالن الرئيس السابق إضافة 500 ألف 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 2000 - 3000 ريال شهرياً كحد أعىل لألرس التي يكون عدد أفرادها 6 أفراد، أي ما يوازي 13.95-9.3 دوالراً، ما يعني أن 
متوسط إنفاق األرسة يبلغ 0.31 – 0.46 سنتاً يف اليوم الواحد، وعىل اعتبار أن عدد أفراد األرسة 6 أشخاص، فإن متوسط اإلنفاق اليومي 
للفرد الواحد هو 0.08 سنت يف اليوم الواحد، وبالتايل فإن من يعتمدون عىل شبكة الضامن االجتامعي كمصدر وحيد للدخل يعتربون 

فقراء بكل املقاييس املعتمدة ومبختلف تصنيفات الفقر وتعريفاته.

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 سوءاً نتيجة للتضخم وضآلة املبالغ املخصصة، وازدياد عدد الفقراء حيث تصل نسبتهم إىل 

نحو %55 من إجاميل عدد سكان اليمن.

يعي وخصائص أنظمة الحماية الجتماعية طار الت�ش : الإ ي
الجزء الثا�ن

بالرغم من كون اليمن دولة ذات دخل منخفض، إال أن لديه مجموعة من برامج الحامية االجتامعية والسياسات يف مجال الضامن 
االجتامعي، واملساعدة االجتامعية، وسوق العمل. 
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الهيئة  خالل  من  اإلجراءات  من  مجموعة  حالياً  اليمن  وينفذ 
العامة للتأمينات واملعاشات، املؤسسة العامة للتأمينات، صندوق 
الرعاية االجتامعية، الصندوق االجتامعي للتنمية، مرشوع األشغال 
العامة وكذلك برامج للتنمية االجتامعية وتنمية األرسة واملعوقني 
أوسع  وبشكل  والشباب  واألطفال  الريفية  والتنمية  واملشلولني 

صندوق ترويج اإلنتاج السميك والزراعة. 

وبشكل عام، أسس اليمن:

)1( الضامن االجتامعي للموظفني والعاملني ويف الجيش وحاميتهم 
يف السن املتقدمة، أو عند املرض أو اإلصابة أثناء العمل.

)2( مساعدات نقدية للناس غري املستطيعني كسب العيش.

 )3( برامج تهدف إىل زيادة تقديم الخدمات االجتامعية األساسية.

اإلنتاجية يف  األنشطة  أو دعم  العمل   )4( مشاريع لخلق فرص 
الزراعة واألسامك ورعي املاشية وما شابه. ويف ما يأيت استعراض 

ألنظمة الضامن االجتامعي والخدمات التي توفرها.

أوالً: الوضع الحايل لألجهزة التنفيذية ألنظمة التأمينات اليمنية

أ- الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات

أنشئت الهيئة العامة للتأمينات واملعاشات مبوجب القانون رقم 
)25( لسنة 1991م بشأن التأمني عىل موظفي الدولة يف القطاع 
ملوظفي  االجتامعية  الحامية  تحقيق  إىل  الهيئة  وتهدف  املدين، 
الدولة الذين لديهم درجات وظيفية دامئة من الخاضعني لوزارة 

الخدمة املدنية واملستفيدين من بعدهم.

1. نطاق تطبيق قانون التأمينات واملعاشات

 يطبق هذا القانون عىل خدمات املؤمن عليهم يف مرافق الدولة 
للخدمة  العام  للقانون  الخاضعني  واملختلط  العام  والقطاعني 
املدنية وانتهت خدماتهم لديها ومل يحصلوا عىل مستحقاتهم بعد، 
بالكامل  مسددة  الخدمة  مدد  عن  االشرتاكات  تكون  أن  برشط 

للصندوق وفقاً للقوانني املحالني مبوجبها.

 أي ان العمل محصور باملوظفني بالجهاز اإلداري والقطاعني العام 
أما  املدنية،  بالخدمة  معتمدة  دامئة  بدرجات  املعينني  واملختلط 
ليسوا  طاملا  الدولة  يف  عملوا  ولو  لها  يخضعون  فال  املتعاقدون 

مثبتني بدرجات وظيفية دامئة.

2. مصـادر متـويل الهيئة 

تتكون موارد صندوق التأمينات واملعاشات من: 

 أ- اشرتاكات جهات العمل واملؤمن عليهم واملقررة وفقا ألحكام 
هذا القانون. 

 ب- املبالغ التي يؤديها املؤمن عليهم عن مدد خدمة 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. 

 هـ- املبالغ املدينة لدى جهات العمل، أي مبالغ مستحقة سبق 
وقرارات  نظم  أو  سابقة  لوائح  أو  قوانني  ألحكام  وفقاً  تقريرها 

خاصة. 

 و- حصيلة كرس العملة من صايف األجر أو الحافز أو املكافأة. 

 ز- الهبات واإلعانات والوصايا. 

 ح- ريع استثامر هذه األموال. 

يف  حصصها  عن  مبارشة  مسؤولية  مسؤولة  الجهات  وتعترب 
اشرتاكات التأمينات واستقطاع حصص االشرتاكات املقررة يف هذا 
القانون من أجر املؤمن عليهم وتوريدها إىل حساب الصندوق يف 
البنك املركزي يف املواعيد املحددة لرصف األجور الشهرية أو أي 

بنك آخر تحدده الهيئة. 

املرتبات  شيكات  رصف  بعدم  وفروعه  املركزي  البنك  يلتزم  كام 
القانون ما مل يكن  املستفيدة من أحكام هذا  للجهات  الشهرية 
وفقاً  املقررة  واملبالغ  التأمينات  اشرتاكات  شيكات  بها  مرفقاً 

ألحكام هذا القانون. 

3.  التزامات الخزانة العامة للدولة لهيئة التأمينات واملعاشات

مبراجعة نصوص قانون التأمينات واملعاشات نجد أن القانون رتب 
عىل الخزانة العامة عدة مسؤوليات والتزامات نورد منها ما يأيت: 

املعاشات  بقيمة  للدولة  العامة  الخزانة  تتحمل   :)85( مادة 
)رئاسة  الرئاسة  مجلس  من  قرار  فيها  يصدر  التي  االستثنائية 
تقوم  أن  تأمينية عىل  عليها رصف حقوق  ويرتتب  الجمهورية(، 

وزارة املالية بتغطية هذه املبالغ سنوياً وتوريدها للصندوق. 

يف  يظهر  عجز  أي  للدولة  العامة  الخزانة  تتحمل   :)77( مادة 
للتأمينات  العامة  )الهيئة  واملعاشات  التأمينات  صندوق  أموال 
فحص  عىل  )بناء  بالتزاماته  الوفاء  عدم  إىل  يؤدي  واملعاشات( 

إكتواري(.

مادة )93(: الحقوق التأمينية التي تتقرر وفقاً ألحكام هذا القانون 
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هي وحدها التي يلتزم الصندوق برصفها وأي مبالغ أخرى زيادة 
عليها تتقرر طبقا ألحكام قوانني أو قرارات خاصة تلتزم الخزانة 

العامة للدولة بهذه الزيادة وتوردها للصندوق سنوياً. 

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية	.ب

1987م  عام  يف  االجتامعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة  أنشئت 
بإنشاء  قىض  والذي  1987م،  لسنة   17 رقم  القانون  ومبوجب 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية يكون مقرها الرئييس مدينة 
وإداري  مايل  واستقالل  االعتبارية  بالشخصية  وتتمتع  صنعاء، 

وميزانية مستقلة.

وتتوىل تنفيذ وتطبيق قانون التأمينات االجتامعية عىل العاملني 
يف القطاع الخاص واملعدل بالقانون رقم )26( لسنة 1991م.

االجتامعية . 1 للتأمينات  العامة  املؤسسة  إنشاء  أهداف 
واختصاصاتها

يهدف نظام التأمينات يف املؤسسة إىل توفري الحامية االجتامعية 
للعاملني يف القطاع الخاص املؤمن عليهم وألرسهم من بعدهم، 
وذلك عن طريق تجميع وتحصيل االشرتاكات التأمينية واستثامرها 
ورصف الحقوق واملزايا التأمينية من معاشات وتعويضات ومنح 

وإعانات.

وتهدف املؤسسة إىل توفري الحامية االجتامعية املستقرة للمؤمن 
تجميع  طريق  عن  وذلك  الخدمة،  إنهاء  عند  وأرسهم  عليهم 
معاشات  ورصف  األموال  هذه  واستثامر  التأمينات  اشرتاكات 
وتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤمن عليهم واملستحقني 

من بعدهم واملقرة طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

نطاق رسيان قانون التأمينات وأنواع التأمني املطبقة حاليا يف . 2
املؤسسة العامة للتأمينات

الذين  العمل  أصحاب  القانون نص عىل خضوع جميع  أن  رغم 
يستخدمون خمسة عامل فأكرث ثم عامالً واحداً فأكرث، وكذا نصه 
عىل تطبيق تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة، وكذا تأمني إصابات 
العمل واألمراض املهنية، إال أن عمل املؤسسة اقترص عىل تطبيق 
ميول  والذي  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  مخاطر  تغطية  نظام 
باشرتاكات أصحاب العمل والعامل يف املنشأة يف القطاع الخاص 
وبواقع )%9( من أجور العاملني الشهرية عىل صاحب العمل و 

)%6( عىل العامل وبالتدرج عىل الفئات.

تستخدم  التي  العمل  أصحاب  منشآت  القانون عىل  تطبيق  بدأ 
الوحدة  تحقيق  إعادة  بعد  عام 1991م  فأكرث، ويف  عرشة عامل 
التي  األعامل  أصحاب  منشآت  عىل  تطبيقه  تم  املباركة  اليمنية 

يعمل بها خمسة عامل فأكرث.

ويف عام 2003م بدأ تطبيقه عىل منشآت أصحاب األعامل التي 
يعمل بها عامل فأكرث وعىل العاملني لحسابهم وذوي املهن الحرة 
صدور  عىل  سنة   26 من  أكرث  مرور  ورغم  األعامل،  وأصحاب 
القانون إال أن تطبيق فرع تأمني إصابة العمل واألمراض املهنية 

ما زال غري مفعل.

مصادر متويل املؤسسة. 3

يعتمد نظام املؤسسة عىل التمويل الذايت عن طريق االشرتاكات 
املؤسسة  إنشاء  قانون  وينص  وتنميتها  االيرادات  واستثامر هذه 
رقم )17( لسنة 1987م عىل أن أموال املؤسسة ال تعترب مملوكة 
للدول وإمنا مملوكة ألربابها وهم املؤمن عليهم واملستحقون من 
وتحديد  املؤسسة،  عمل  يف  تدخالت  هناك  ذلك  ورغم  بعدهم، 
كونها  والحكومة،  الدولة  قبل  من  واالستثامرية  املالية  ترصفاتها 
تخضع لإلرشاف املبارش من قبل وزير الخدمة املدنية والتأمينات. 

وتتكون مصادر متويل املؤسسة من املوارد اآلتية: 

• االشرتاكات الشهرية التي يدفعها أصحاب األعامل للمؤسسة 	
ألحكام  طبقاً  عليهم  املؤمن  أجور  من  تستقطع  التي  وتلك 

هذا القانون. 

• للمؤسسة 	 تستحق  التي  التأخري  وغرامات  اإلضافية  املبالغ 
طبقاً ألحكام هذا القانون. 

• املبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة. 	

• املبالغ التي يؤديها املؤمن عليه للمؤسسة نظري مكافأة نهاية 	
الخدمة املحسوبة طبقاً ألحكام هذا القانون وذلك عن مدة 

الخدمة السابقة مبارشة عىل االشرتاك يف املؤسسة. 

• املوارد األخرى الناتجة عن نشاط املؤسسة. 	

• الهبات واإلعانات والتربعات التي يقرتح مجلس اإلدارة قبولها 	
ويوافق عليها الوزير. 

• ريع استثامر أموال املؤسسة. 	

وتخصص أموال املؤسسة ألداء املعاشات التقاعدية والتعويضات 
للمؤمن عليهم واملصاريف اإلدارية املنصوص عليها يف القانون.

  ثانياً: املشمولون بالحامية االجتامعية

االجتامعي يف  والتكافل  التضامن  تاريخ  قدم وتجذر  بالرغم من 
الدين اإلسالمي، حيث  العادات والتقاليد وتعاليم  اليمن؛ نتيجة 
تعد رعاية األبناء آلبائهم الضامنة الرئيسة ضد الشيخوخة واملرض، 
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كذلك مساعدة القادرين من أفراد األرسة ألقربائهم املحتاجني واجب ديني وأخالقي، وكلها تعترب من صور الحامية االجتامعية، باإلضافة 
إىل برامج الحامية االجتامعية التي توفرها الدولة، ورغم ذلك مازالت برامج الحامية االجتامعية يف اليمن يف حدودها الدنيا، وال تشمل 
كل الفئات املستحقة، وما يطبق من برامج التأمينات االجتامعية يشمل فقط العاملني يف القطاع املنظم )عام وخاص(، وتبلغ نسبة 
املشمولني بالحامية التأمينية إىل إجاميل القوى العاملة غري املنتظمة نحو %7.2. يف حني أن العاملني لحسابهم الخاص، أو لدى الغري، 
يف االقتصاد غري املنظم، والذين ميثّلون الرشيحة األكرب من العامل يف اليمن، وتصل نسبتهم إىل نحو %79 من إجاميل القوى العاملة 
مستثنون من تغطية األمن االجتامعي القانوين. باإلضافة إىل ذلك، من املمكن أن تختلف التغطية الفعلية عن التغطية القانونية بسبب 

التطبيق غري الفّعال للقوانني، وكذلك عدم تطبيق بعض برامج الحامية التي تنص عليها املعاهدات واملواثيق واإلعالنات الدولية.

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 الفقر2006 – 2010 (

- جدول يبنّي املستفيدين من التأمينات واملعاشات:

جهات التمويلالعدداملستفيدون/ نوع الحاميةنظام التأمني

 قانون التأمينات واملعاشات رقم 

25 لعام 1991)الهيئة العامة 

للتأمينات االجتامعية(

عامل وموظفو الدولة يف القطاعني العام واملختلط
 144471 + 667421

متقاعدون

أقساط التأمينات واملعاشات )6% 

يخصم من مرتب املوظف، 6% 

تدفعه الحكومة

قانون التأمينات االجتامعية رقم 

26 لعام 1991 )املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتامعية(

العاملون يف القطاع الخاص ولحسابهم أو عند 

الغري، أصحاب األعامل الخاصة وعاملهم اليمنيون 

العاملون يف الخارج

138615 + 9120 متقاعدون

اقساط التأمينات واملعاشات )6% 

يخصم من مرتب املوظف، و9% 

يدفعه صاحب العمل

 قانون املعاشات واملكافآت  

 للقوات املسلحة واألمن

الضباط العاملون والرشفيون يف القوات املسلحة 

واألمن، العامل املدنيّون املعينون بوظائف دامئة 

بالقوات املسلحة واألمن، ضباط الصف والجنود 

املسجلون لـتأدية خدمة الدفاع الوطني اإللزامية 

بالقوات املسلحة واألمن

 202981 + 498532

متقاعدون
أقساط التأمينات واملعاشات

صندوق التأمينات االجتامعية
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:
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صندوق الرعاية  	1

االجتامعية.

األرس الفقرية، األرس التي ال عائل لها، العجزة غري 

القادرين عىل العمل، واالشخاص املعوقون، ويبلغ 

عدد املستفيدين نحو 1095377 شخصاً: 593654 

ذكور و501719 إناث، مببالغ إعانات 73.8 مليار 

ريال أما املستفيدون من القروض فيبلغ عددهم 

نحو 9000 مستفيد مببالغ وصلت إىل 610 ماليني 

ريال. 

أن اإلعانات التي يقدمها الصندوق ال تغطي سوى 

%15 من إجاميل عدد الفقراء يف اليمن 

متول صناديق شبكات الضامن 

االجتامعي من مصادر داخلية 

)حكومية وغري حكومية( 

وخارجية )مؤسسات، منظامت 

ودول(. دعم سنوي من قبل 

الحكومة يزيد عن 100 مليار 

ريال، إضافة إىل الدعم الخارجي 

من املؤسسات واملنظامت 

الدولية.

الصندوق االجتامعي  	2

للتنمية. )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.

نفذ الصندوق خالل الفرتة من 1997 – 2013 

)4102( مرشوعني يف مجال التعليم، و986 

مرشوعاً يف مجال الصحة، و713 مرشوعاً للفئات 

الفقرية، و126 مرشوعاً خاصاً بربنامج الفقر مقابل 

العمل، وبرامج خاصة بتنمية املنشآت الصغرية 

واألصغر بهدف توفري فرص عمل والتخفيف 

من حدة الفقر، بواقع 611 قرضاً لعدد 91000 

مرشوع كانت نسبة النساء املستفيدات 66.5%. 

استفاد من املشاريع املقدمة: 

الفئات الفقرية 194218، 

)اإلناث %43(، الدعم املخصص 

للمعوقني 213519، ويف 

مشاريع الفقر مقابل العمل 

86 ألف أرسة، القروض الخاصة 

بتنمية املنشآت الصغرية 

واألصغر 91000، مشاريع 

التعليم نحو 3116211 مواطناً 

)اإلناث 19.5%(،

مشاريع الصحة 7753419 

مواطناً. 

يحصل الصندوق االجتامعي 

للتنمية عىل دعم حكومي وعىل 

قروض ومساعدات خارجية وهي 

التي تشكل الجزء األكرب من 

ميزانيته.

صندوق األشغال العامة.  	3

تم تأسيسه عام 1996 

بهدف تحسني مستوى 

الخدمات خاصة يف مجايل 

الطرق ومشاريع املياه.

وقد نفذ الصندوق خالل الفرتة من 1996 – 

2013 )4787( مرشوعاً يف مجاالت الطرق واملياه 

وغريها من املشاريع ذات الصلة بخدمة املجتمع، 

تدر دخالً وتوفر فرص عمل لرشيحة الفقراء.

بلغ عدد املستفيدين 

15400000 مواطن

صندوق رعاية املعوقني.  	4

تأسس الصندوق عام 

1998 بهدف تقديم 

الخدمات االجتامعية لفئة 

املعوقني

وقد استفاد من خدمات الصندوق خالل الفرتة 

من 1998 – 2013 نحو 180000 شخص سواء 

يف مجال التدريب والتأهيل، أو الدعم املبارش 

لألفراد، من خالل دعمهم إلجراء عمليات صغرى 

وكربى، أو التدريب والتأهيل يف التعليم مبختلف 

مستوياته، وهؤالء ميثلون نحو %18 من إجاميل 

املستحقني.

تصل املوازنة املخصصة للصندوق 

من قبل الحكومة أكرث من 10 

مليارات ريال، أي ما يوازي 

4651163 دوالراً.
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صندوق دعم وتشجيع  	5

اإلنتاج الزراعي والسميك. 

أٌسس سنة 1993، لتشجيع 

زيادة اإلنتاج الزراعي، 

الحيواين والسميك، 

واالستجابة لطلبات الدعم 

التي تقدم من وزاريت 

الزراعة والرثوة السمكية 

ولتمويل عمليات الدعم.

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 – 

2013، 2322 مرشوعاً يف مجال 

املياه والسدود والبنية التحتية 

لقطاع األسامك، بتكلفة بلغت 

67 مليار ريال، ما يوازي 

31162691 دوالراً

برنامج األرس املنتجة. 	6

أٌنشئ سنة 1990 بهدف 

دعم األرس الفقرية خاصة 

العنرص النسايئ ويغطي 

75 مديرية من مديريات 

اليمن البالغ عددها 333 

مديرية،

 تدريب النساء وإكسابهن املهارات الالزمة التي 

تؤهلهن لاللتحاق بسوق العمل، ويبلغ عدد مراكز 

األرس املنتجة نحو 71 مركزاً تقدم برامج تدريب 

يف مجال الخياطة والتطريز والرتيكو والطباعة 

والسكرتارية، وحياكة املنسوجات، وقد بلغ عدد 

املتدربات حتى 2010 نحو 60 ألف مستفيدة 

صندوق دعم املهارات والتأهيل. 

قانون التأمني الصحي االجتامعي
يستفيد املؤمن عليه وأفراد أرسته من الخدمات 

التي يقدمها التأمني الصحي
غري مفعل

املصدر: تجميع الباحث من التقارير السنوية للجهات املعنية.

ويف مجال التأمني الصحي مازال الجدل دائراً 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 57 رياالً أي ما 

يعادل 0.265 سنتاً، تتحمل الدولة 15.23 رياالً أي ما يعادل 0.07 سنتات، وبشكل عام تبلغ نسبة اإلنفاق الحكومي 

العام عىل الصحة من إجاميل العام 27 رياالً أي ما يعادل نحو 0.13 سنت، يف حني يبلغ إنفاق الفرد عىل الصحة 66.33 

رياالً، وهذا املبلغ يوازي 0.31 سنتاً، وبشكل عام يعاين قطاع الصحة ومعه الرعاية الصحية األساسية لعموم املواطنني 

من قصور شديد.
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جدول يبنّي لنا ملخصاً للوضع الصحي للعام 2011	 

العدد لكل 10000 من السكانالبيان

0.1عدد املستشفيات

7.1عدد األرسّة

3عدد األطباء

1.6عدد املراكز والوحدات الصحية.

7.1عدد املمرضني والقابالت

10.1الفئات الفنية املساعدة

لعام  السنوي  اإلحصايئ  التقرير  والسكان،  العامة  الصحة  وزارة  املصدر: 

2011، ص 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 للتوّجه للعمل يف القطاع 
الوطني  )الربنامج  الرضوري.  العالج  تكاليف  لتوفري  املنظّم  غري 

للعمل الالئق، 2008(.

املعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن.

إىل وضع  اليمن،  العربية ومن ضمنها  الدول  من  العديد  سعت 
العقود  خالل  االجتامعي  لألمن  املفصلة  الربامج  من  العديد 
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(، 
االجتامعية  الحامية  عىل  النظامية  غري  اآلليات  هيمنت  وبالتايل 
الذين  أولئك  حتى  أنه  إىل  إضافة  السكان،  لغالبية  املتوفرة 
الكثري  يف  يعانون  االجتامعية  الحامية  عىل  الحصول  يستطيعون 

من األحيان محدودية املنافع التي يتم توفريها لهم.

ويف هذا اإلطار تنص املادة 9 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
األطراف  الدول  »تقّر  أنه  والثقافية عىل  االقتصادية واالجتامعية 
يف العهد الحايل بحق كل فرد يف الضامن االجتامعي مبا يف ذلك 
الحكومية  غري  العربية  املنظامت  )شبكة  االجتامعي«  التأمني 
للتنمية، 2013(. وكام هو واضح فإن هذه املادة ذكرت كل فرد 

ومل تخص العاملني يف القطاع املنظم فقط.

لقد صادق اليمن عىل 29 اتفاقية ملنظمة العمل، إضافة لتوقيعه 
العمل  تفتيش  اتفاقية  أولوية وهي:  اتفاقيات تشكل  عىل ثالث 
واملشاورات   ،)122( رقم  التشغيل  واتفاقية سياسات   ،)81( رقم 
الثالث رقم )144(. إال أن جميع هذه االتفاقيات غري مشمولة يف 
االتفاقيات. وال  بتطبيق هذه  اليمن  يلتزم  الوطنية، ومل  القوانني 
العمل  التحديات يف مجال تطبيق معايري  الكثري من  يزال هناك 
الدولية يف اليمن، باإلضافة إىل الترشيعات الوطنية لتنسجم مع 

االتفاقيات الدولية. )الربنامج الوطني للعمل الالئق، 2008(. 

الدولية  العمل  ملنظمة   102 رقم  الدولية  العمل  اتفاقية  ومتثل 
ما  يف  األسايس  املرجع  االجتامعي«  الضامن  »بشأن   1952 لسنة 
ذكرت  وقد  االجتامعية،  التأمينات  من  أدىن  قدر  بتأمني  يتعلق 
العالج  وهي  االجتامعي،  للضامن  فروع  تسعة  االتفاقية  هذه 
الطبي، منح املرض، منح البطالة، منح الشيخوخة، املنح الخاصة 
الخاصة  املنح  العائلية،  املنح  املهنية،  واألمراض  الشغل  بفواجع 
باألمومة، منح العجز ومنح الباقني عىل قيد الحياة. غري أنه يكفي 
للتصديق عىل هذه االتفاقية أن تلتزم الدول األطراف بتأمني ثالثة 
أن  املذكورة، عىل  التسعة  الفروع  األقل من مجموع  فروع عىل 
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 
هذه  تطبيق  أن  إال   .)2013 الحكومية،  غري  العربية  املنظامت 
االتفاقية يف اليمن كان للعاملني يف القطاع املنظم فقط وبنسب 
ضئيلة جداً. أما القطاع غري املنظّم فلم يدخل يف التطبيق نهائياً، 
اتفاقيات  اليمن سياساتها مبا يتوافق مع  وهذا يستدعي تعديل 

العمل الدولية.

لقد جاء يف ورقة العمل الخاصة بتطوير أنظمة الحامية االجتامعيّة 
املناسبة وحامية السكان يف املنطقة العربيّة، التي أعدها املنتدى 
العريب للتشغيل التابع ملنظمة العمل الدولية يف الفرتة من 19-21 
اليمن من ضمن  أن  بريوت،  اللبنانية  العاصمة  اكتوبر 2009 يف 
الخاصة  الدولية  العمل  أي من معايري  توقع عىل  التي مل  الدول 
بالضامن االجتامعي يف البلدان العربية. إال أن هناك 4 اتفاقيات 
الضامن  اتفاقية   102 االتفاقية  وهي:  اليمن،  عليها  وقعت 
مصدقاً  تعترب  االتفاقية  وهذه   ،1952 الدنيا  املعايري  االجتامعي 
األقل  عىل  فروع  ثالثة  بتأمني  األطراف  الدول  التزام  عند  عليها 
من مجموع الفروع التسعة املذكورة بعاليه، واليمن تطبق برامج 
الضامن االجتامعي الخاص بالشيخوخة، العجز واإلعانة، والباقني 
إصابة  إعانات  اتفاقية   121 االتفاقية  )الوراثة(،  الحياة  قيد  عىل 
العمل 1964، وهذه االتفاقية رغم التوقيع عليها إال أن تطبيقها 
يشوبه الكثري من القصور، االتفاقية 183 اتفاقية حامية األمومة 
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املرض.  وإعانة  الطبية  الرعاية  اتفاقية   130 االتفاقية   ،2000
هيئة  إنشاء  وتم  الصحي،  التأمني  قانون  صدر  املجال  هذا  ويف 
مازال  الواقع  أرض  عىل  التطبيق  أن  إال  الغرض.  لهذا  وصندوق 
غائباً نظراً 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.

األعىل  املجلس  إنشاء  تم  فقد  األطفال،  بحامية  يتعلق  ما  ويف 
اتفاقية  عىل   1991 عام  اليمن  وصادق  والطفولة،  لألمومة 
املصادقة عىل  املتحدة، كذلك متت  التابعة لألمم  الطفل  حقوق 
األطفال،  عمل  حول  الدولية  العمل  ملنظمة  أساسيتني  اتفاقيتني 
وهام االتفاقية رقم 138، املتعلقة بالعمر األدىن الذي يسمح فيه 
االنخراط يف سوق العمل، واالتفاقية رقم 182 املتعلقة بإزالة أسوأ 

أشكال عمل األطفال.

الربوتوكولني امللحقني لالتفاقية  اليمنية إىل  وانضمت الجمهورية 
يف  األطفال  اشرتاك  منع  بشأن  األول  الطفل؛  لحقوق  الدولية 
النزاعات املسلحة بالقانون رقم )19( بتاريخ 24 أغسطس 2004م. 
يف  األطفال  واستغالل  األطفال  وبغاء  األطفال  بيع  بشأن  والثاين 
العروض واملواد اإلباحية بالقانون رقم )20( بتاريخ 24 أغسطس 
2004م. وتعزيزاً ملركز االتفاقية يف القوانني الوطنية، وانطالقاً من 
أهمية مواءمة الترشيعات الوطنية مع بنود االتفاقية وباالستفادة 
عام  متت  التي  التقارير  حول  الدولية  اللجنة  توصيات  من 
مبراجعة  اليمنية  الحكومة  قامت  فقد  2000م-2003م-2006م، 
شاملة لعدد من القوانني الوطنية وإعادة النظر فيها وكان أبرزها:

قانون حقوق الطفل رقم )45( لسنة 2002م. 

قانون رعاية األحداث رقم )24( لسنة 1992م .

قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم )21( لسنة 1998م .

قانون الجرائم  لسنة 1994 م . 

قانون األحوال الشخصية رقم )20( لسنة 1992م . 

قانون تنظيم السجون رقم )48( لسنة 1991م .

لجنة  تشكيل  تم  القوانني،  بعض  تعانيه  الذي  للقصور  ونظراً 
وغري  الحكومية  املعنية  الجهات  من  القانونيني  املختصني  من 
الحكومية، ومتت االستعانة بخبريين أحدهام وطني واآلخر دويل، 
الصلة  ذات  األساسية  القضايا  من  عدد  عىل  التعديالت  إلجراء 

بحقوق الطفل منها: 

معالجة التناقض الحاصل بني الترشيعات حول تحديد سن الطفل. 

يف  يعيشون  الذين  خصوصاً  لألطفال  القانونية  الحامية  توفري 
من  الطفل  بــحامية  املتعلقة  القضايا  ومعالجة  صعبة  ظروف 
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 
والطفولة،  لألمومة  األعىل  )املجلس  اليمنية  الجمهورية  عليها 

تقارير غري منشورة(.

ومن املنتظر أن يصدر قانون جديد تحت مسمى قانون حقوق 
الطفل، يشتمل عىل التغريات املطلوبة. إال أنه   

ووجود  قوانني  من  صدر  وما  عليها،  املصادق  االتفاقيات  ورغم 
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 1614000 
طفل تراوح أعامرهم بني سن 5-17 سنة هم أطفال عامل، منهم 
66300 يزاولون أعامالً خطرة، )نتائج املسح الوطني حول عمل 
األطفال، 2010(، ما يعني عدم توفر الحامية االجتامعية لألطفال 

بالشكل املطلوب.

الجزء الثالث: واقع التغطية الجتماعية

التأمينية  التغطية  وحجم  عليهم  ن  للمؤمَّ االستعراض  خالل  من 
أن هذه  جلياً  لنا  يتضح  اليمن،  يف  التأمينية  النظم  من  املقدمة 
النظم تعاين قصوراً كبرياً يف النشاط التأميني وأهم هذه العيوب:

كل 	  إن  حيث  االجتامعية؛  التأمينات  أنواع  ومحدودية  قلة 
الصناديق التأمينية تطبّق تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة، 
وهذا يعترب نوعاً واحداً فقط من أنواع التأمني، ولكنه ليس 
التأمني  بعكس  املدى  بعيدة  تأيت  منه  املنفعة  ألن  األهم، 
الصحي وإصابات العمل وتأمني البطالة التي يلمس العامل 
املؤمن عليه نتائجها أثناء عمله، ما يشجع ويحّفز العاملني 

عىل االنتساب واالشرتاك يف التأمينات االجتامعية.

عدم التطبيق الكامل لتأمني إصابات العمل يف القطاع العام، 	 
ألن املؤمن عليه ال يحصل عىل أي رعاية طبية بل عىل جهة 
إىل  إضافة  املحتوم،  ملصريه  يرتك  أو  بعالجه  تقوم  أن  عمله 
ضآلة املبلغ الذي يحصل عليه كتعويض يف حالة العجز، والتي 
العجز مرضوباً يف )39000(  يتم احتسابه عىل أساس نسبة 
منذ  تتغري  مل  والتي  الهيئة،  لدى  التأمني  قيمة  وهي  ريال، 
عام 1991م. أما مؤسسة التأمينات فلم تطبق تأمني إصابات 
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العمل رغم نص القانون الرصيح منذ عام 1987م.

عدم قيام جميع األنظمة التأمينية بالتأمني الصحي، باستثناء 	 
امليزة  بهذه  يتمتعون  الذين  العسكري  للسلك  املنتسبني 
املستشفيات  يف  وأرسهم  عالجهم  خالل  من  مقابل  وبدون 
العسكرية. وهذا هو جوهر التأمني الصحي والرعاية الطبية.

عدم قيام نظام التأمينات أو الجهة املسؤولة عن العمل بأي 	 
دور للدفع بتطبيق تأمني البطالة الذي يرتبط أساسا بوزارة 

العمل ومكاتب التشغيل كون العالقة مشرتكة بينها.

التأمينية 	  النظم  كافة  يف  التقاعدية  املعاشات  ربط  عدم 
مبعدالت التضخم السنوية، باستثناء األنظمة الحكومية التي 
تعطي الحق بنسبة %50 من الزيادة ملوظفي الدولة، والتي 
يف  يعملون  كانوا  ممن  للمتقاعدين  ومتنح  الدولة  تتحملها 
وظائف حكومية أو مع القطاع العام، ويحرم منها متقاعدو 
األدىن  الحد  برفع  تقوم  املؤسسة  جعل  ما  الخاص،  القطاع 
للمعاش عام 2011م، مبا يوازي الحد األدىن لألجر يف الدولة 

والذي يوازي 100 دوالر تقريباً.

املستحقات 	  تحويل  آللية  ومحدد  واضح  نظام  وجود  عدم 
التأمينية بني القطاعني العام والخاص، ما يسبب الكثري من 
كبري  معاش  بالحصول عىل  للتحايل  املجال  ويفتح  املشاكل، 
ال  الذي  الخاص،  بالقطاع  االلتحاق  من خالل  التقاعد،  قبل 
يوجد لديه سقف للمرتبات، كام هو يف القطاع العام، األمر 
كبرية  مالية  مبالغ  للتأمينات  العامة  املؤسسة  يكبّد  الذي 
صندوق  واستثمر  بالدولة  خدموا  ملوظفني  كمستحقات 

القطاع العام مستحقاتهم.

عدم وجود رقم تأميني موحد، ما يسهل الحصول عىل أكرث 	 
من معاش من أكرث من صندوق.

ولعل السبب الذي يكمن وراء مشاكل نظام أو أنظمة الحامية 
االجتامعية يتمثل يف اآليت:

أوالً: مشاكل وصعوبات قانونية

ملؤسسات  والقانوين  الترشيعي  الغطاء  يف  واضح  ضعف  هناك 
لديها  يوجد  ال  التي  الهيئة  وبخاصة  االجتامعية،  التأمينات 
مرجعية قانونية خاصة تستند إليها بشكل مبارش، وإمنا تسعى إىل 
تطبيق بعض القوانني األخرى النافذة لتتمكن من تسيري أعاملها 
حتى  أو  الهيئة  بإنشاء  خاص  قانون  يوجد  ال  حيث  وأنشطتها؛ 
النص عىل إنشائها يف قانون التأمينات واملعاشات رقم )25( لسنة 
1991م. وتعمل الهيئة يف إطار قانون إنشاء الهيئات واملؤسسات 
والرشكات العامة، وعدم إجراء التعديالت مبا يتناسب والتطورات 

االقتصادية، حيث إن قوانني التأمينات من القوانني التي تحتاج إىل 
مراجعة وتعديالت مستمرة لتواكب التطورات وحتى تتمكن من 

االستمرار بأداء نشاطها.

والتنظيمية  اإلدارية  الجوانب  الحايل يف  القانون  هناك قصور يف 
التنظيمي، وحرص  للهيئة وخاصة نشاط مجلس االدارة والهيكل 
أعضاء مجلس اإلدارة يف عدد من الوزراء، ما يعني أنه يعد مجلس 
وزراء مصغراً، وال يوجد يف مجلس االدارة أي متثيل نقايب للمؤمن 
عليهم. وهذا يعترب مخالفاً لالتفاقية الدولية رقم 102 التي تنص 
العمل،  عىل أن يكون تشكيل مجلس اإلدارة ثالثياً، أي أصحاب 

وهنا هم الوزراء، والحكومة واملؤمن عليهم.

املؤسسة  يف  والترشيعية  القانونية  واملعوقات  املشاكل  أهم  أما 
فتتمثل يف اآليت:

بني  للمؤسسة  القانونية  واملرجعية  اإلداري  التنظيم  مهام  تتوزع 
لسنة   26 رقم  والقانون  1987م  لسنة   )17( رقم  انشائها  قانون 
1991م. ومل ينص القانون األخري عىل إلغاء القانون األول بالكامل، 

ما يفقد املؤسسة البنية القانونية التنظيمية املؤسسية. 

االختالالت  ملعالجة  الالزمة  القانونية  التعديالت  إصدار  تأخر 
والتناقض يف بعض مواد وأحكام القانون رقم )26( لسنة 1991م، 
باإلضافة إىل تأخر تطبيق بعض فروع التأمينات املنصوص عليها 
يف القانون، ما أدى إىل تأخري إصدار الالئحة التنفيذية )التفسريية( 
للقانون الحايل حتى اآلن، ما يجعل القامئني عىل تطبيقه يُخِضعون 

نصوصه وأحكامه ومواده لالجتهادات الشخصية.

املؤسسة  العمل، وتقاعس  لتأمني إصابات  املؤسسة  عدم تطبيق 
القانون رقم 16 لسنة  النص عىل العمل به يف  عن تنفيذه رغم 
1987 والقانون رقم 26 لسنة 1991م، ويعد ذلك مخالفة قانونية.

جمود التشكيل اإلداري ملجلس اإلدارة، خاصة يف جانب التمثيل 
ن عليهم وبقاء نفس األعضاء؛ حيث تصل  ألصحاب األعامل واملؤمَّ
مدة بقاء بعضهم أكرث من 20 سنة. مع أن القانون ينص عىل أن ال 
يستمر العضو املمثل ألصحاب العمل أو العامل أكرث من دورتني، 

ال تتجاوز كل دورة )3( سنوات.

ثانياً: مشاكل وصعوبات ومعوقات إدارية وفنية

القانونية،  مواعيدها  اإلكتوارية يف  الدراسات  بإجراء  القيام  عدم 
املسلحة  القوات  تقاعد  صناديق  أو  املؤسسة  أو  للهيئة  سواء 
واستكامل  املايل  الوضع  ملعرفة  القانون  ألحكام  طبقاً  واألمن، 
والالئحة  للقانون،  املكملة  اإلكتوارية  والجداول  الفنية  الجوانب 
املهمة  القضايا  بعض  أوضاع  معالجة  يصعب  بدونها  والتي 

للمشرتكني.



215

أعاق  ما  الدولة،  لنظام  الهيئة  يف  واإلداري  املايل  النظام  خضوع 
إجراء التطوير اإلداري والبناء املؤسيس حيث يتم تعيني مدير عام 

الشؤون املالية من وزارة املالية.

عدم مواكبة الهيئة للتطور اإلداري يف استخدام نظام املعلومات 
والذي يعترب متخلفاً جداً.

وعدم وجود قاعدة بيانات للمؤمن عليهم واالعتامد عىل امللف 
الوظيفي وقاعدة املعلومات التابعة للخدمة املدنية.

العامة  املؤسسة  بني  االحتياطيات  تبادل  مشكلة  حل  صعوبة 
للتأمينات والصناديق املامثلة، وباألخص الهيئة العامة للتأمينات 
إىل  العام  القطاع  من  املنتقلني  بالعاملني  واملتعلقة  واملعاشات 

القطاع الخاص  والعكس.

تواجه املؤسسة وكافة فروعها مشكلة عدم التزام أصحاب األعامل 
الصحيحة، والتوقف  العامل وتقديم األجور  بالتأمني عىل جميع 
عن السداد ألشهر وسنوات، ما يؤدي إىل تراكم املديونية، كذلك 
أي  توجد  وال  باملؤسسة.  لديهم  العاملني  تسجيل  البعض  رفض  
وهذا  الرشطة،   إىل  اللجوء  سوى  املؤسسة  لدى  إلزام  وسيلة 
يصعب تطبيقه عىل الجميع. أو اللجوء إىل املحاكم، وقد ال تنفذ 
قرارات النيابة واملحاكم عىل الواقع يف حالة إصدار قرارات حجز 
والبنك  املالية  وزارة  تعاون  عدم  نتيجة  تنفيذية،  أو  تحفظية 

املركزي والجهات املختصة لتنفيذ تلك القرارات.

القانون،  لتطبيق  املؤسسة  مع  الحكومية  الجهات  تعاون  عدم 
بالرغم من إلزام تلك الجهات طبقاً لنص املادة )86( من القانون 
بالتعاون مع املؤسسة، ألنه بدون ذلك لن تستطيع املؤسسة أن 

تحقق أهدافها مهام بذلت من جهد.

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

االجتامعية.

عدم تعيني محاسب قانوين مختص، وقيام الجهاز املركزي للرقابة 
امليزانية  وإعداد  القانوين  املحاسب  بدور  بنفسه  واملحاسبة 

والحسابات الختامية للمؤسسة، ما يفقده أهمية دوره الرقايب.

أن  رغم  للدولة،  اإلداري  للنظام  واملايل  اإلداري  النظام  خضوع 
أعاق  ما  للمؤسسة،  املايل  واإلداري  االستقالل  القانون نص عىل 

املؤسسة عن إجراء التطوير اإلداري والبناء املؤسيس.

عدم مواكبة املؤسسة للتطور اإلداري يف استخدام نظام املعلومات 

والذي يعترب متخلفاً جداً.

عدم وجود مركز للدراسات اإلكتوارية واألبحاث التأمينية يساعد 
الكوادر  تهيل  عىل تطوير النظام التأميني ويعمل عىل  

اإلدارية يف مجال التأمينات.

عدم مالءمة معدالت االشرتاكات الحالية لتغطية التزامات النظام 
يف املستقبل وضامن دميومته.

نفقات تشغيلية ونسبتها 10%  اإلدارية، وهي  النفقات  ضخامة 
وينبغي تخفيضها.

ثالثاً: صعوبات ومشاكل مالية

تعاين مؤسسات وصناديق التأمينات واملعاشات وشبكات األمان 
ال  بشكل  النفقات  تصاعد  يف  تتمثل  مالية  مشاكل  االجتامعي 
فهناك  عليها.  املتوجبة  واملستحقات  األعباء  زيادة  مع  يتالءم 
الحايل  الوضع  أنه ويف ظل  أوضحت  اإلكتوارية  الدراسات  بعض 
لهذه الهيئات والصناديق، خاصة صندوق التقاعد العسكري، لن 
يستطيع مواصلة العمل خالل السنوات املقبلة. وقد حددت هذه 
الدراسات ما بني 15 إىل 20 سنة كحد أقىص، ومن ثم ستتعرض 
هذه الهيئات والصناديق لخطر اإلفالس، ما مل تُتَّخذ حلول جذرية.

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

قاعدة الحامية االجتامعية.

لسنة 2010   )17( رقم  الرضائب  قانون  تحديد  الرغم من  فعىل 
يف مادتيه رقم )42( و)43( للمنشآت املعفية من رضيبة األرباح 
التجارية والصناعية، ورضيبة املهن غري الصناعية وغري التجارية، 
إال أن هناك سوءاً وخلالً يف إدارة الرضائب. ففي دراسة عن التهرب 
الرضيبي أعدها )جربان، 2010(، توصلت إىل أنه، وعىل الرغم من 
العامة  ارتفاع معدالت الرضيبة، إال أن ما يتم تحصيله للخزينة 
للدولة متواضع جداً )%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 
يلتزم  ومن  منتظمة.  حسابات  لديهم  القانون،  مبوجب  رضائب 
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 
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القوانني وال تطبقها، حيث تصل نسبة األعضاء من أصحاب رؤوس 
مامرسة  من  ميكنهم  ما  املجلس،  أعضاء  من   20% إىل  األموال 

ضغوٍط كبرية عىل الحكومة من أجل حامية مصالحهم.

يعانيه  ما  يف  دوره  اليمن  يف  املتبع  التنمية  لنمط  كان  كذلك 
االقتصاد اليمني من ضعف، فاالعتامد عىل مورد اقتصادي ريعي 
االقتصادية  واألنشطة  القطاعات  باقي  رغم محدوديته، وإهامل 
املولدة للدخل والتي تؤمن فرص عمل، زادت من معاناة املواطن 
اليمني، ووسعت رقعة الفقر، وفاقمت معدالت البطالة. وبإمعان 
طبق  الذي  التنمية  ومنط  االقتصادية  التنمية  مفهوم  يف  النظر 
املاضية  العقود  خالل  تحقق  ما  أن  سندرك  اليمن،  يف  ويطبق 
بعيد كل البعد عن مفهوم التنمية االقتصادية؛ فال مسار واضحاً 
وعىل   - االقتصادية  واملوارد  عليه.  يبنى  تنموي  ملنهج  ومحدداً 
ندرتها مهدورة - والعنرص البرشي، والذي يعد أهم هذه املوارد، 
غري مستغل، بل ميكن القول إنه هو اآلخر مهدور وغري مستغل 
للتعليم  واسرتاتيجيات  خطط  وضع  عن  فعوضاً  أمثل.  بشكل 
وتواكب  العمل  سوق  واحتياجات  تتناسب  والتأهيل  والتدريب 
تتناسب  ال  الخريجني  من  اآلالف  مئات  نجد  املرحلة،  متطلبات 

مؤهالتهم ومتطلبات سوق العمل.

والتنمية 2012 – 2014  املرحيل لالستقرار  الربنامج  لقد جاء يف 
املحيل  الناتج  أن  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  عن  الصادر 
اإلجاميل لليمن حقق معدل منو سالباً بلغ )%19.1( عام 2011، 
بالضعف  تتسم  الدولة  من  املقدمة  الخدمات  مستوى  وأن 
السكان،  من  تغطي سوى 42%  ال  الكهربائية  فالطاقة  الشديد؛ 
أما إمدادات املياه والرصف الصحي من الشبكة العامة فتصل إىل 
نحو %26، و%16 من السكان عىل التوايل، ومعدل التضخم بلغ 

%23.2 بنهاية عام 2011.

ومؤرشات  بيانات  من  يصدر  ما  ومصداقية  واقعية  عدم  ورغم 
وبجالء،  توضح،  أنها  إال  فيها،  التشكيك  يتم  ما  وغالباً  رسمية، 
كان  وقد  يعانيها.  التي  والصعوبات  اليمني،  االقتصاد  هشاشة 
لرتكيز الدولة عىل قطاع النفط وركونها عىل عوائده، أثره البالغ 
تخلف  متثل يف  من خلل هيكيل؛  اليمني  االقتصاد  يعانيه  ما  يف 
كالزراعة  السلعية؛  اإلنتاج  قطاعات  سواء  األخرى،  القطاعات 
التي تستخدم وسائل إنتاج تقليدية يف الغالب وتعتمد عىل مياه 
األمطار، وتعاين صعوبات جمة، أو الصناعات التحويلية التي ترتكز 
الخفيفة  األغذية  مجال  يف  املتنافسة  املنتجات  من  مجموعة  يف 
واملرشوبات، وتعتمد عىل مدخالت إنتاج مستوردة من الخارج، 
مازالت  والذي  أنشطته  مبختلف  الخدمات  قطاع  إىل  باإلضافة 

تغلب عليه العشوائية والتخلف )كليب، 2014(.

وميكن رصد أهم مظاهر هذه االختالالت عىل النحو اآليت:

ضعف معدالت النمو االقتصادي الكيل الالزم إلحداث تغيري . 1
مستوى  ثم  ومن  السنوي،  الفرد  دخل  متوسط  يف  حقيقي 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو  معدل  ينخفض  حيث  معيشته؛ 
أدىن  كحد  وضع  الذي  املعدل  عن  الثابتة  باألسعار  السنوي 
للدول األقل منواً ملضاعفة الناتج املحيل اإلجاميل والذي يبلغ 
للناتج  السنوي  النمو  بلغ متوسط معدل  %7 سنوياً؛ حيث 
ـ   2001 من  الفرتة  خالل  الثابتة  باألسعار  اإلجاميل  املحيل 
2011 نحو %3.1.)كتاب اإلحصاء السنوي، 2011، جدول رقم 
9: 556 ـ 557(. جدير بالذكر أن هذا املتوسط تأثر وبشدة 
بلغت  سالباً  رقامً  حقق  والذي   ،2011 لسنة  النمو  مبعدل 
قيمته %15.3، وهذا املعدل يختلف عن ذلك الذي ورد يف 
املرحيل  »الربنامج  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  تقرير 

لالستقرار والتنمية 2012 – 2014 » والذي قدر بـ 19.1%.

انخفاض متوسط دخل الفرد.. 2

الدول  ضمن  العامل  يف  التنمية  تقرير  يف  اليمن  تصنيف  تراوح 
ذات الدخل املتوسط واملنخفض؛ حيث بلغ متوسط دخل الفرد 
  2011 ـ   2000 من  للفرتة  اإلجاميل  القومي  الناتج  من  السنوي 

بسعر السوق 921.5 دوالراً أمريكياً.

الدول  ـ 2010، ضمن  الفرتة من 1990  اليمن خالل  لقد صنف 
ذات التنمية البرشية املنخفضة؛ حيث كانت قيمة دليل التنمية 
البرشية تقل عن )0.5( درجة. )الثور؛ 2011: 36( واحتل املرتبة 
التنمية  مؤرشات  تقرير  حسب  بلداً،   218 أصل  من   154 رقم 

البرشية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لعام 2011.

ويصاحب انخفاض متوسط دخل الفرد ومعدل منو الناتج املحيل 
نحو  إىل  الذي يصل  السكان  ارتفاع معدل منو  السنوي  اإلجاميل 

%3 سنوياً، وهو من أعىل املعدالت يف العامل.

3- ارتفاع معدل البطالة.

يصنف املجتمع اليمني بأنه مجتمع فتي؛ حيث تغلب عليه فئة 
صغار السن والشباب، وتبلغ نسبة السكان الذين تقل أعامرهم 
عن 15 سنة نحو %43 من إجاميل السكان املقدر عددهم بنحو 
23.833 مليون نسمة حسب البيانات الواردة يف كتاب اإلحصاء 

السنوي لعام 2011.

ماليني   4.781 فيبلغون  فأكرث(  سنة   15( املشتغلني  إجاميل  أما 
نسمة، مقابل 18.373 مليون نسمة ال يعملون، األمر الذي يرفع 
نسبة  تبلغ  بينام   ،4.84% إىل  الكلية  االقتصادية  اإلعالة  نسبة 

اإلعالة العمرية %84. )كتاب اإلحصاء السنوي، 2010: 114(.
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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.

 2010 السنوي  اإلحصاء  كتاب  يف  املنشورة  البيانات  بينت  وقد 
هذه  متوسط  بلغ  حيث  اقتصادياً،  النشطني  غري  معدل  ارتفاع 
الطاقات  بجالء  لنا  يوضح  املرتفع  املعدل  هذا   ،57.4% النسبة 
اقتصادي  بشكل  استغلت  لو  والتي  واملهدورة  املعطلة  البرشية 
البطالة،  معدل  أن  كام  االقتصادية.  املوارد  أهم  إىل  لتحولت 
وإن  مرتفعة،  الرسمية  اإلحصاءات  الواردة يف  البيانات  وبحسب 
كانت هذه النسبة والتي بلغ متوسطها للفرتة من 2004 ـ 2010، 
نحو %15.3 تعترب ضئيلة مقارنة باملعدالت التي توردها التقارير 
الصادرة عن املنظامت الدولية، والتي تقدر معدل البطالة بـ 35%، 
من قوة العمل )FORUM،7 :2011 (، بل إن بعض التقارير غري 

الرسمية تقدر معدل البطالة بـ %40 من قوة العمل.

 –  2012 والتنمية  لالستقرار  املرحيل  الربنامج  أن  بالذكر  جدير 
2014، الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدويل، قد أشار إىل 
أن معدل البطالة للشباب بلغ %52.9 يف الفئة العمرية 15 – 24 

سنة، كام وصلت بطالة املتعلمني إىل نحو 25%. 

قطاعي  خاصة  السلعي،  اإلنتاج  قطاعات  مساهمة  ضعف   -4
الزراعة والصناعات التحويلية يف الناتج املحيل اإلجاميل؛ حيث بلغ 
متوسط مساهمة قطاع الزراعة بدون مساهمة القات يف الناتج 
الثابتة، للفرتة من 2000 – 2012 نحو  املحيل اإلجاميل باألسعار 
%7.32. أما قطاع الصناعات التحويلية بدون تكرير النفط، فقد 
بلغ متوسط مساهمته للفرتة نفسها نحو %4.77.)كليب، 2014(.

يف  املتبع  التنمية  منط  أن  وبجالء  توضح  املؤرشات  هذه  كل 
املواطنني.  معيشة  مستوى  رفع  أو  العمل  فرص  يوفر  مل  اليمن 
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 أو تهيئة مناخ االستثامر وتوفري البنى التحتية األساسية.

حة الجزء الرابع: التوجهات المستقبلية والبدائل المق�ت

القطاع  أو  العام  القطاع  يف  سواء  العاملية  النقابات  تعدد  رغم 
للعامل  الرضورية  االستحقاقات  انتزاع  يف  دورها  أن  إال  الخاص، 
ذلك  الخاص،  القطاع  يف  العامل  نقابات  خاصة  ضعيفاً،  زال  ما 
تعديالت،  من  تاله  وما   ،1995 لسنة   )5( رقم  العمل  قانون  أن 
القانون رقم )15( لعام 2010، مل يعر العاملة يف القطاع الخاص، 

قوة  وحجم  يتناسب  الذي  االهتامم  املنظمة،  غري  العاملة  وكذا 
العمل، والتي تقدر بنحو 4.6 ماليني عامل. أما نقابات العامل يف 
القطاع الحكومي والعام، فاالنتامءات الحزبية تطغى عىل عمل 
هذه النقابات، وبالتايل يتم تغليب مصلحة األحزاب عىل مصالح 

العامل واملوظفني.

أما منظامت املجتمع املدين، فعىل الرغم من وجود ما يقارب 13 
ألف منظمة مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتامعية والعمل، إال 
وتنفيذ  يقترص عملها عىل عقد ورش  املنظامت  غالبية هذه  أن 
برامج موسمية أو بهدف جمع أموال ليس إال. وهناك عدد من 
الجمعيات التي متارس أنشطة ذات عالقة بالحامية االجتامعية، 
»مجموعة  للمستثمرين  التابعة  الخريية  الجمعية  أبرزها  لعل 
هائل سعيد أنعم ورشكاه«، وجمعية اإلصالح االجتامعي الخريية 

ومؤسسة الصالح، وترتكز أنشطتها يف اآليت:

تقديم إعانات نقدية لألرس الفقرية واملحتاجة.	 

تنفيذ مشاريع وبرامج صحية.	 

رعاية وكفالة األطفال األيتام.	 

التأهيل والتدريب.	 

إضافة إىل نشاط بعض منظامت املجتمع املدين يف مجال التوعية 
والتأهيل  املعلومات  بالحقوق، ويأيت يف طليعتها مركز  واملطالبة 
وعمل  التوعية  يف  نشاطه  يرتكز  الذي   Hritc اإلنسان  لحقوق 
االقتصادية  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  املتخصصة  الدراسات 
مركز  كذلك  له،  تتوفر  أن  ينبغي  التي  واالجتامعية  والسياسية 
اإلعالم االقتصادي الذي يعقد دورات وحلقات نقاشية تثقيفية، 

وكذا بعض الدراسات الخاصة بالتأمينات االجتامعية.

ال شك أن هناك دوراً مهامً ينبغي عىل النقابات ومنظامت املجتمع 
املدين القيام به، خاصة يف املجال الترشيعي، إذ ينبغي عليها الدفع 
باتجاه إصدار قانون جديد للتأمينات يتناسب ومتطلبات املرحلة، 
فالتأمني  بها؛  املعمول  القوانني  عىل  الالزمة  التعديالت  إجراء  أو 
من  عليه  طرأ  وما  1991م  لعام   )25( رقم  القانون  نظمه  الذي 

تعديالت، يشمل التأمني يف الحاالت اآلتية:

الشيخوخة والعجز والوفاة ) تأمني التقاعد( 	1

إصابات العمل. 	2

وهذا القانون يتكون من مائة مادة، وفيه ملحق يتضمن.

· جدول يبني كيفية تحديد العجز وتقدير درجة العجز الناتجة 	
عن إصابة عمل.
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· جدول يبني نسب العجز املستديم.	

· جدول خاص بأمراض املهنة والتسمامت.	

وقد صدرت الئحة تنفيذية للقانون مبوجب القرار الجمهوري رقم 
الفئات  القانون يشمل  تطبيق هذا  لعام 1992م ونطاق   )125(

اآلتية:

· موظفي الدولة وعاملها.	

· موظفي القطاعني العام واملختلط.	

· العربية 	 واملنظامت  الهيئات  يف  للعمل  رسمياً  املعارين 
والدولية.

· أعضاء السلطة القضائية.	

· شاغيل وظائف السلطة العليا.	

· العاملني يف السلك الدبلومايس والقنصيل.	

· أي كادر أو جهة تنص قوانينها وأنظمتها عىل العمل مبا ورد 	
يف هذا القانون.

القانون، الخاضعون ألنظمة تقاعد أخرى،  وقد استثني من هذا 
كأفراد القوات املسلحة واألمن، العاملون يف القطاع الخاص، وأي 

فئة أخرى لها أنظمة تقاعد خاصة بها.

من  نوعني  ضد  التأمني  عىل  نص  قد  القانون  هذا  أن  واملالحظ 
التقاعد(،  تأمني   ( والوفاة  والعجز  الشيخوخة  وهام:  األخطار، 
والتأمني ضد إصابات العمل، مع ما يعانيه تأمني إصابات العمل 
االجتامعي  التأمني  أن  حني  يف  ومنافعه،  تغطيته  يف  قصور  من 
يجب أن يشمل باإلضافة إىل تأمني التقاعد وإصابات العمل طبقاً 

ملا حددته منظمة العمل الدولية، اآليت:

التأمني الصحي.- 

التأمني ضد البطالة.- 

تأمني األمومة.- 

تأمني املنح العائلية.- 

إذاً القانون محدود يف شموله للتأمني االجتامعي، وهذا ميثل أقل 
الدولية  واملؤمترات  االتفاقيات  به  نادت  الذي  األدىن  الحد  من 

والعربية.

ويجب عىل كل دولة موقعة عىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية 
بقية  تطبيق  يف  التدرج  االجتامعي  التأمني  مبوضوع  الخاصة 

االجتامعي حسب ظروفها  التأمني  التي يشملها  التأمينات  أنواع 
االقتصادية. ورغم مرور ما يقارب الثالثة عقود عىل ظهور التأمني 
واملختلط، وعقدين  العام  والقطاعني  الدولة  االجتامعي ملوظفي 
ونصف عىل التأمني االجتامعي يف القطاع الخاص، فام زال التأمني 
تأمني  وهو  فقط  واحٍد  تأمنٍي  عن  قارصاً  اليمن  يف  االجتامعي 

التقاعد، ومل يطبق تأمني إصابات العمل. 

الصحي -  التأمني  1991م  لعام   )25( القانون  شمول  رغم 
الباب  الثاين من  مبضمون قانوين غري واضح. فقد جاء يف الفصل 
ثالث  العمل(  وإصابات  الصحي  )التأمني  القانون  من  الخامس 
مواد عن التأمني الصحي وهي املواد )40 ، 41 ، 42 ( وفيها تناقض 
املؤمن  املادة )42( فهي تُسقط حق  أما   .) املادة )40 و41  بني 
اليمن  خارج  معاراً  كان  إذا  والعالجية،  الطبية  الرعاية  عليه من 

)هويدي؛ دون تاريخ: 17(.

من هنا نستطيع القول إن القانون رقم )25( لعام 1991م كام هو 
بنطاق تغطيته الحالية هو قانون تأمني تقاعد وليس قانون تأمني 

اجتامعي باملفهوم املتعارف عليه.

الضامن  بشبكات  الخاصة  الصناديق  تقدمه  ما  إىل  وبالنظر 
عمل  تصاحب  التي  القصور  أوجه  من  العديد  نجد  االجتامعي 
سبيل  )عىل  االختصاصات  تداخل  أبرزها  لعل  الصناديق،  تلك 
املثال بني صندوق الرعاية االجتامعية، وصندوق تأهيل املعوقني(، 
تنفيذ الربامج نفسها )مشاريع خدمية، تدريب وتأهيل، مشاريع 
باإلضافة  املقدمة،  املساعدات  ضآلة  للفقراء(،  عمل  فرص  توفر 
إىل املبالغ الكبرية التي تهدر نتيجة األسامء الوهمية يف صندوق 

الرعاية االجتامعية، أو رصف مساعدات لغري املستحقني.

وبالتايل فال بد للنقابات ومنظامت املجتمع املدين أن تدفع باتجاه 
إصدار قانون خاص بالحامية االجتامعية يضمن حفظ الحد األدىن 

من العيش الكريم.

ويف ما يأيت بعض التوصيات العامة التي ميكن أن تسهم يف إحداث 
نقلة نوعية يف مسار عمل النظام اإلداري والتنظيمي واملؤسسايت 

ملؤسسات التأمينات االجتامعية: 

الفجوات 	§ كل  وتصحيح  مبعالجة  ويتعلق  الترشيعي:  البعد 
بأحكام  املتصلة  القانونية  النصوص  يف  القامئة  واالختالالت 
النظام التأميني بإجراء دراسات مستفيضة عىل هذه القوانني 
قبل إعادة صياغتها، سواء أكانت هذه النصوص متضمنة يف 
إنشاء  قانون  أو  التأمينات  قانون  أو   )5( رقم  العمل  قانون 
الجديد  الشكل  ذلك  يف  يراعى  أن  املؤسسة، عىل  أو  الهيئة 
للدولة اليمنية والتي ستكون فيدرالية تتكون من 6 أقاليم. 
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أصحاب 	§ يزال  ال  التي  العمل  إلصابات  التأمينية  الحقوق   
أو  عليهم،  املؤمن  للعاملني  تقدميها  يف  يتحايلون  املنشآت 
يرش  مل  والتي  املؤقت،  أو  الدائم  املهني  العجز  التأمني ضد 
قانون العمل رقم )5( رصاحة إليها، وهذا يتطلب إعادة النظر 
يف قانون العمل، ورضورة صدور قانون جديد يراعي حقوق 
عىل  رصاحة  النص  وكذلك  املنظم،  غري  القطاع  يف  العامل 
كافة الحقوق التأمينية للعامل، عىل أن يتبع ذلك املراجعة 
واملراقبة املستمرة ملستويات التطبيق لنصوص وأحكام قانون 
العمل يف ما يخص هذه املسائل، ملا لها من تأثري سلبي عىل 
من  كامالً  ترضراً  تترضر  التي  أرسهم  وعىل  العامل  أوضاع 
فقدان العامل دخالً ثابتاً يساعده عىل مواجهة تكاليف وأعباء 
الحياة املعيشية واملادية بعد تعرضه ملثل هذه اإلصابات، أو 
عن  يقعده  الذي  املهني  العجز  من  مختلفة  وصور  أشكال 

العمل أو غريها من الظروف القهرية.

إعادة النظر يف الهيكل اإلداري والتنظيمي لقطاع التأمينات، §	
وتوفري قاعدة بيانات متكاملة تساعد عىل تحديث وتطوير 
منظومة الحامية االجتامعية وتجعلها أكرث شمولية وواقعية.

كل §	 ومعاقبة  الرضيبي،  النظام  يف  االختالالت  تصحيح 
املتهربني، ومن يساعدهم من موظفي مصلحة الرضائب، مع 
توفري قاعدة بيانات حديثة للمكلفني، وتأهيل الكادر البرشي 

للقيام بالتحصيل عىل الوجه األمثل.

التأمينية §	 والهيئات  للصناديق  االستثامر  مجاالت  معالجة 
التي متارس عليها ضغوط من قبل الحكومة يك ترتك فوائضها 
عىل  عائد   7% بسيطة  بفوائد  املركزي  البنك  لدى  املالية 
أذون الخزانة والسندات الحكومية، التي يبلغ عائدها 17%، 
بالدوالر  الودائع  مع  حصل  كام  فائدة،  دون  من  وأحياناً 
للصناديق التأمينية يف البنك املركزي، التي مل تحصل عىل أي 
تنويع محفظة  بد من  املالية ال  الصعوبات  فوائد وملعالجة 
من  جزء  تخصيص  مع  األجل،  وطويلة  قصرية  االستثامرات، 
دراسات  عىل  بناًء  البلد،  خارج  لالستثامر  املستثمرة  املبالغ 

جدوى اقتصادية.

دمج صناديق الشبكات االجتامعية التي تؤدي نفس الخدمة. §	
مع إعادة النظر يف خطط وبرامج األداء والرشائح املستفيدة.

الرعاية §	 صندوق  بضامن  قروض  عىل  يحصلون  من  تشجيع 
االجتامعية عىل إقامة مشاريع صغرية مشرتكة، عىل أن يقوم 
الصندوق بتقديم املساعدات الفنية ودراسات جدوى لهذه 

املشاريع، واملساعدة يف تسويق منتجاتهم عرب الصندوق.

إعادة النظر يف دعم املشتقات النفطية والذي يستنزف نحو §	

 3.8  -3 نحو  الدعم  )يبلغ  للدولة  العامة  املوازنة  من   30%
مليارات دوالر(، وال يستفاد إال من نحو %20 من هذا الدعم 
املناسبة  البدائل  وضع  مع  لنافذين،  معظمه  يذهب  الذي 
إلعادة توزيع هذا املبلغ بني دعم ملستحقيه، واستثامره يف ما 

يخدم النشاط االقتصادي ويحفز النمو.

وانتهاج خطط §	 البلد  يف  املتبع  التنمية  النظر يف منط  إعادة 
زيادة  عىل  تعمل  متوازنة  تنموية  وسياسات  واسرتاتيجيات 
النشاط االقتصادي، من خالل تنويع مصادر الدخل والناتج، 

ومبا يؤدي إىل رفع متوسط دخل الفرد.

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 
مناحي  شتى  يف  والتطور  التقدم  من  فيه  مرغوب  مستوى  إىل 
الحياة )اقتصادية، سياسية، اجتامعية، وثقافية(، ما يعني إحداث 
املفاهيم  التحتية،  البنى  تغريات جذرية وشاملة نحو األفضل يف 
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.
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