مقدمة التقرير
الحماية االجتماعية :عنرص مكون للنموذج التنموي الجديد
زياد عبد الصمد
المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية يغ� الحكومية للتنمية
لعل الدور الرئييس الذي أرادت شبكة املنظامت العربية غري
الحكومية للتنمية أن تلعبه ،هو يف رصد السياسات العامة
ومساءلتها ،السيام يف املجال االقتصادي واالجتامعي .فاألدوار
املناطة مبنظامت املجتمع املدين ،تتعدى مجرد العمل عىل توفري
الخدمات للمحتاجني ،ومتكني الفقراء اقتصادياً وقانونياً ،والتنسيق
مع الجهات الحكومية لتحقيق هذه األعامل .ال بل فإن املطلوب
بات يتعدى ذلك ،خاصة مع تراجع دور الدولة الرعايئ ،وتقلّص
اإلمكانيات واملوارد العامة املتوفرة لرعاية املواطنني ،يف مقابل
ازدياد الحاجة إىل الرعاية ،بفعل التزايد السكاين من جهة ،والتغيري
الحاد يف أمناط املعيشة عىل الصعيدين اإلنتاجي واالستهاليك من
جهة ثانية.

كان خيار املواطنني .وبذلك ،وبعد أن متت التضحية بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،أخذت منظومة الحقوق
السياسية واملدنية بالتقلّص ،فوضعت القيود عىل حرية املعتقد
والتعبري عن الرأي ،ومنع الحق يف التجمع وتنظيم التظاهرات
واالعتصامات ،وتشكيل أحزاب سياسية ونقابات عاملية.
ضاعفت هذه األوضاع من األدوار التي تلعبها منظامت املجتمع
املدين الناشئة يف الدول النامية ،التي قامت يف األساس عىل هامش
الحكومات ،التي باتت تتلكأ يف توفري الخدمات ،بهدف استكاملها
أو إستبدالها .فتحولت املنظامت غري الحكومية من مجرد
مبادرات أهلية تطوعية ،وغالبيتها خريية ،إىل وسيط يقوم بتوفري
الخدمات األساسية للمواطنني ،ضحايا سياسات اإلصالح الهيكيل.
وهؤالء هم عملياً األشخاص األكرث حاجة للمساعدة.

ملحة تاريخية

منذ العقد السادس من القرن املايض ،اعتمد معظم الدول العربية
توجهاً اقتصادياً ،يقيض بتنفيذ «سياسات اإلصالح الهيكيل» ،التي
تقيض بتقليص دور الدولة ،من خالل الحد من اإلنفاق العام،
وإطالق آليات اقتصاد السوق الحرة ،وتعزيز دور القطاع الخاص
لزيادة معدالت النمو االقتصادي .ويعتقد أصحاب هذا التوجه،
أن النمو االقتصادي يولّد فرص عمل تعود عائداته بالفوائد عىل
املجتمع ككل .وقد عرفت هذه السياسات الحقاً ،أي يف أواخر
الثامنينيات ،بـ{توافق واشنطن} ،نسبة إىل املؤسسات املالية
الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا ً دامئاً لها .وأدت هذه
التدابري اإلصالحية إىل تقليص دور الدولة يف تقديم الخدمات
العامة ،وتعزيز دور القطاع الخاص الذي يبتغي الربح من خالل
االستثامرات .ولتشجيع االستثامرات ،اتخذت جملة من التدابري
التي تخفف األعباء عىل الرشكات املستثمرة ،كالرضائب املبارشة
عىل الدخل ،واالعفاءات الرضيبية ،وأسعار العمالت األجنبية،
وساهمت املسارات الدولية التي أطلقتها األمم املتحدة حول
وأسعار الفوائد ،باالضافة إىل التخفيف من األعباء املرتتبة لتوفري
التنمية البرشية ،بدءا ً بق ّمة األرض (ريو دي جينريو )1992
الحقوق األساسية للعاملة.
وصوالً إىل قمة األلفية (جنيف  ،)2000يف خلق فسحة للمجتمع
كان لهذه التدابري انعكاسات سلبية عىل الحقوق االقتصادية املدين ،ملواكبة املسارات الحكومية ومراقبتها ،والسعي إىل التأثري
واالجتامعية والثقافية للمواطنني ،فازدادت الحركات املطلبية فيها .ومع انتشار ظاهرة العوملة وتعاظم دور العامل الدويل
التي تطالب باستعادة هذه الحقوق ،ما ضاعف التدابري يف التأثري بالسياسات الوطنية ،ازداد اهتامم املجتمع املدين يف
الحكومية القمعية ،التي تسعى إىل منع أي تغيري سيايس ،وإن مواكبة املسارات الدولية .فنشأت الشبكات الدولية يف مختلف
ومع تراكم الحاجات وتوسع قاعدة املهمشني نتيجة متركز الرثوات
وتعطيل آليات إعادة توزيعها ،ويف ظل غياب األحزاب والتيارات
السياسية والحركات املطلبية العاملية املعارضة نتيجة سياسات
القمع ،وجدت منظامت املجتمع املدين نفسها تتصدى للمهام
التي فرضها هذا الواقع .فشهدت تحوالً يف دورها ،من رشيك يف
تقديم الخدمات وامتصاص نقمة املحتاجني واملهمشني حرصاً عىل
االستقرار االجتامعي والسلم االهيل ،إىل عاملٍ للضغط والتأثري
يف السياسات العامة ،السيام يف مجال املطالبة والرتويج لوضع
أسس الحكم الرشيد ،والضغط من أجل اعتامد السياسات العامة
املالمئة الحتياجات املواطنني .إن هذا االنتقال التدريجي يف الدور،
مل يستهدف فقط ص ّناع القرار يف الدول النامية ،إمنا أخذ ينمو
ليطال املؤسسات املالية الدولية ،والدول التي متلك القرار الفعيل
فيها والقادرة عىل التأثري يف قراراتها.
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حيث تلعب الدولة دورا ً أساسياً وفاعالً يف اعتامد الخيارات
االقتصادية ،ورسم التوجهات العامة وصيانة حقوق املواطنني.
املقاربة التنموية التي تقوم عىل أساس التحول من االقتصاد
الريعي والخدمي إىل االقتصاد املنتج واملوجه أساساً إىل السوق
بدل من أن يكون موجهاً إىل التصدير .باإلضافة
املحيل واإلقليميً ،
إىل اعتامد سياسات وبرامج إلعادة توزيع الدخل ،مبا يساهم يف
تحقيق العدالة االجتامعية للمواطنني».

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

وعمالً بهذه الخالصة ،عملت الشبكة عىل تطوير قدراتها
البحثية ،وتوجهت نحو العنارص املكونة للمنهج التنموي املقرتح،
السيام سياسات االستثامر وعالقته باإلنتاج والتصنيع ،وسياسات
التوزيع من خالل األنظمة الرضيبية ،وسياسات الدعم يف برامج
الحكومات ،والرشاكة بني القطاعني والعام والخاص.
التقرير الثاين للراصد العريب للحقوق االقتصادية واالجتامعية
ويف السياق نفسه ،يأيت التقرير الثاين هذا ،للراصد العريب للحقوق
االقتصادية واالجتامعية ،استكامالً لهذا الجهد ،ليتناول موضوعاً
من أكرث املواضيع حساسية ،أال وهو أنظمة الحامية االجتامعية،
بوصفها حقاً من حقوق اإلنسان ،وأداة من أدوات إعادة التوزيع،
تساهم يف تحقيق قدر من العدالة االجتامعية واألمن االجتامعي.

ساهمت املنظامت العربية يف الراصد االجتامعي ،من خالل
تقارير الرصد السنوية للسياسات االجتامعية ،السيام يف مجايل
الفقر واملساواة بني الجنسني .كام ساهمت من خالله ،وبتنسيق
من الشبكة ،يف املؤمترات واملنتديات الدولية ،وراكمت يف هذا
املجال التجربة ،إىل أن أطلقت الراصد االجتامعي العريب يف مطلع
العام .2010
بني دفتي هذا التقرير 13 ،تقريرا ً وطنياً ،أنجزت بفضل جهود
ترافق ذلك مع اندالع الثورات الشعبية العربية املطالبة بالعدالة مشكورة لخرباء ملتزمني بالدفاع عن حقوق اإلنسان ،وأعدت
والحرية والعيش بكرامة ،فازدادت قناعة الشبكة برضورة التأكيد مبنهجية تشاركية ساهم يف نقاشها رشكاء ومناضلون ،وأعاد قراءتها
عىل دور املجتمع املدين ،يف الدفاع عن الحقوق االقتصادية خرباء وناشطون ،كام يتضمن التقرير أوراقاً بحثية وتحليلية من
واالجتامعية وصياغة السياسات املالمئة .وليك يتحقق ذلك ،كان ال خرباء يف املنطقة ومساهامت من خارجها.
بد من العمل عىل تطوير املفاهيم التنموية الحديثة ،والتي تقوم والجديد ،هو الفقرة العلمية التي تتضمن مؤرشات لقياس الحامية
عىل أساس النهج الحقوقي ،أي املقاربة الشاملة وغري املجتزأةن االجتامعية ،وهذه املؤرشات ستساعد يف العودة إىل التقرير من
باإلضافة إىل االلتزام بإنفاذ الحقوق األساسية للمواطنني.
أجل قياس التقدم املحرز ،وتقييم أثر الجهود التي تبذلها منظامت
وكان التقرير األول أواخر عام  ،2012الذي حلل واقع الحق يف املجتمع املدين ،من أجل تطوير سياسات الحامية االجتامعية يف
العمل والحق يف التعليم كحقني مرتابطني برزا كأولوية بالنسبة الطريق الطويل واملعقد ،للوصول إىل العدالة االجتامعية.
للمنطقة خاصة بالنسبة للشباب .وجاء يف خالصة هذا التقرير فالشكر الالمحدود ،إىل كل من ساهم يف إعداد هذا التقرير ،كتاب ًة
«أن عىل الدول العربية أن تعتمد املقاربة التنموية الجديدة ،أو قراء ًة أو تعليقاً أو مناقش ًة أو تعقيباً أو تصويباً.

7

تمهيد
حاسبوا أ
القوياء
روبرتو بيسيو
منسق الأمانة العامة لـ“الراصد االجتماعي”
وبرز «جدول األعامل  »21من قمة األرض يف ريو ( ،)1992وقمة
القاهرة للسكان والتنمية ( ،)1994والقمة االجتامعية (،)1995
ومؤمتر بكني حول املرأة ( 1995أيضاً) ،وقمة مونتريي للتمويل
من أجل التنمية ( ،)2002ولقاءات عاملية عىل أعىل املستويات،
ليشكل جدول أعامل طموح ألزم البلدان كلها ،من األكرث تصنيعاً
إىل األقل تنمية ،بالقيام بدورها وفق مبدأ «املسؤوليات املشرتكة
لكن املتباينة».

يحمل هذا التقرير املتعلق باملجتمع املدين العريب رسائل مهمة
كثرية .وتشمل هذه الرسائل استنتاجاً قوياً جدا ً هو ضمني لكن
ميكن أن يُق َرأ من بني السطور ،ومفاده بأن املجتمعات املدنية
العربية ومنظامتها ليست مرحلة وستنتهي بل قوة حيوية تحتاج
إىل االعرتاف بها ،واحرتامها بحد ذاتها ،واإلقرار بها لدورها يف
الحوكمة.
لطاملا تجوهلت الطموحات الدميقراطية للمواطنني العرب ،ليس
فقط من حكوماتهم بل كذلك من املؤسسات التنموية الرئيسية.
ففي  ،2010وضع كل من تصنيفني رئيسيني من التصنيفات
املرتبطة بالتنمية واملخصصة للبلدان ،وهام مؤرش القيام باألعامل
الخاص بالبنك الدويل ومؤرش التنمية البرشية الخاص بالربنامج
اإلمنايئ لألمم املتحدة ،مرص وتونس يف مصاف أنجح البلدان يف
املنطقة .ويف العام نفسهّ ،بي «الربيع العريب» يف شكل دراماتييك
أن السياسات ومؤرشات الرفاهية املقاسة من هذين املؤرشين مل
تكن اله ّم األبرز للمواطنني أنفسهم الذين من املفرتض أن يستفيدوا
من التنمية .فحقوقهم وآمالهم مل تُقَس ومل تُؤ َخذ يف االعتبار.
ومن خالل رفع الصوت والنزول إىل الشارع ،ض ِمن املجتمع املدين
العريب أنه لن يُتجا َهل مجددا ً .ومثة  13مساهمة وطنية يف هذا
وتعب
التقرير ،كل منها نتاج لبحوث ومتابعة وبناء لتحالفاتّ .
املساهامت الوطنية هذه ،التي جمعتها شبكة املنظامت العربية
غري الحكومية للتنمية ( ،)ANNDعن هواجس مختلفة ،وهي
إذ ت ُستك َمل مبراجعات إقليمية ،تق ّدم رؤية فريدة إىل النقاش
العاملي الحايل حول جدول أعامل تنموي جديد.

و ُح ِص جدول األعامل الطموح هذا يف أهداف التنمية لأللفية
بالهاجس األكرث إلحاحاً املتعلق بـ»أفقر الفقراء» .وفيام اتسمت
هذه األولوية بأنها مربرة أخالقياً ،أبعدت إىل حد كبري من
اهتاممات التفكري واملؤسسات التنموية ما يُس َّمى «البلدان
املتوسطة املدخول» التي كانت ل ّبت بالفعل معظم أهداف
التنمية لأللفية .وواجهت البلدان العالية املدخول تحدياً واحدا ً
فقط يتعلق مبسؤولياتها كبلدان مانحة أو ممكِّنة ،ليس عىل
صعيد الغنب االجتامعي أو االختالل البيئي داخل حدودها.
وكانت النتيجة أن زيادة دراماتيكية يف التفاوتات حصلت حول
العامل يف البلدان الفقرية والغنية عىل حد سواء يف العقود الثالثة
املاضية ومل يالحظها أحد تقريباً .مجددا ً ،كان الناس الذين نزلوا
إىل الشارع هم من أعاد مسألة التفاوتات إىل جدول األعامل،
فاحتلوا سلمياً الفضاءات العامة والصفحات األوىل لوسائل اإلعالم
يف حركة استعادت صوت الـ« 99باملئة» ،أي األغلبية الساحقة
لسكان العامل التي متلك حصة أقل من الرثوة واملدخول العامليني
فيام الواحد باملئة األعلون يزدادون غنى كل سنة.

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

وفيام نقرتب من  ،2015التاريخ الهدف ملعظم أهداف التنمية
لأللفية ،يناقش الخرباء ما إذا كان الطموح املتدين جدا ً ،املتمثل
بالحد من نسبة الفقر املدقع بواقع النصف خالل  25سنة ،تحقق
أم ال .ويف الوقت نفسه ،ازداد متوسط املدخول العاملي أكرث من
الضعفني فيام ازدادت التجارة خمسة أضعاف .ويكشف العدد
املتزايد ألصحاب املليارات حول العامل ،وكثريون منهم يف بلدان
نامية ،الخطر األخالقي يف شكل صارخ ،فثمة أقلية صغرية تجني
منافع تسدد مثنها األغلبية.
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