ورقة «منظمة العمل الدولية» المرجعية ف ي� صدد الحماية االجتماعية
(سبتم�) 2014
يب�وت 29 ،أيلول
ب
منهم ،وهم غال ًبا يُص َّنفون ــ جزئ ًّيا عىل األقل ــ باعتبارهم باحثني
عن وظيفة يف القطاع العام ،بدلً من القبول بعمل يف القطاع
الخاص ،وذلك بسبب الفروقات بني القطاعني من حيث األجور
وتقدميات العمل والضامن االجتامعي (حامية وضامنًا) .إذن،
مستقل
ًّ
رصا
يجب َّأل يُنظر إىل الحامية االجتامعية بوصفها عن ً
عن سياسات العاملة .وإ َّن أهمية متاسك السياسة وانسجامها
بني الحامية االجتامعية وبني سياسات السوق الناشطة وخلق
وخصوصا عندما يجب
فرص العمل ،أمر ال خالف فيه أو عليه،
ً
ت ُح َّمل مسؤولية خلق فرص العمل أكرث للقطاع الخاص .فهذه
السياسات يجب أن ت ُعا َمل بكونها مك ِّونًا غري منفصم ،بل هو
مرتابط ومتشارك من حيث داعميته ،باإلضافة إىل مك ِّونات العمل
الالئق األخرى.

بخست األزمة االقتصادية واملالية العاملية التي تف َّجرت يف
العام  2008قيمة الحامية االجتامعية لجهة توفري تأمني الدخل
للفقراء املع َّرضني ،وصون التامسك االجتامعي خالل الفرتات
التي استغرقتها ،األمر الذي ُع ِّزز يف املنطقة العربية يف أعقاب
االنتفاضات الشعبية .وقد اعتمد معظم البلدان العربية إجراءات
للحامية االجتامعية أو هي عمدت إىل توسيعها منذ عام ،2010
مبا يف ذلك البلدان التي مل يب ُد أنها تأثرت بالثورات املندلعة.
ويف الوقت الراهن ،يحظى نظام الحامية االجتامعية جيد
الوظائفية باالعرتاف عىل الصعيد العاملي .فعندما يُص َّمم النظام
املذكور عىل نحو سليم ،تنطوي الحامية االجتامعية عىل آلية
استقرار تلقائية تبدأ بالعمل أثناء فرتات الركود واألزمات .كام
سهم يف تحقيق
يحفظ النظام هذا التنمية البرشية ويع ِّززهاُ ،م ً
املكاسب الناجمة عن اإلنتاجية يف االقتصاد ،ومع ِّززًا رفاهية
ولعل األهم أنه ميكن للحامية االجتامعية بالتوازي مع
املواطننيَّ .
الحوار االجتامعي ،أن تُسهم يف تحقيق السلم الصناعي يف سوق
العمل ،وأن تساعد عىل منع حدوث االضطراب االجتامعي ،من
خالل متكني الجامعات املع َّرضة الهشَّ ة ــ سواء أكانت جامعات
أطفال أم ع َّج ًزا ــ إذا ما ُد ِّعمت
ً
عاطلني عن العمل أم نساء أم
وصول
ً
بإجراءات حامئية اجتامعية أوسع نطاقًا؛ بحيث يُعطون
إىل الخدمات الحيوية وأن يكون لهم صوتٌ يع ِّززون من خالله
الكرامة والعدالة االجتامعية .فالبلدان التي تتمتَّع بنظم حامية
اجتامعية قوية وعادلة تحظى بآلية ضمنية قيِّمة تؤول إىل إشاعة
االستقرار يف اقتصادياتها.

لقد باتت مسألة تعديل الحامية االجتامعية يف املنطقة العربية
واضحة منذ تسعينيات القرن املايض .فتزايد اإلنفاق عىل الحامية
فضل عن األعباء املالية للعاملة العامة الضخمة
االجتامعية ــ ً
ٍ
إصالحات تؤول إىل إعطاء دور
ــ أ َّدى مبعظم البلدان إىل تب ِّنيها
أكرب للقطاع الخاص .وقد أدخلت تغيريات إضافية بعد أزمة عام
 2008املالية العاملية وبعد التطورات التي حدثت مؤ َّخ ًرا بعد عام
.2010
ويبقى نظام الحامية االجتامعية يف املنطقة العربية محتا ًجا إىل
إصالحات اسرتاتيجية ،أل َّن اإلصالحات السابقة كانت تحركها
اعتبارات موازناتية بصورة رئيسية ،بحيث أخفقت إىل ح ٍّد بعيد
يف تحقيق آمال املواطنني العرب .وحينام تبتعد البلدان من
التقدميات املحددة يف تعيني مخطَّطات اإلسهام يف مجال التقاعد
وتعاظم دور القطاع الخاص واألسواق املالية فيه ،تزداد املخاطر
بدل من
الناجمة عن أداء األسواق املالية املتفاوت عىل األفرادً ،
التشارك بها وإطفائها عىل املستوى املجتمعي ،وقيام الدولة بدور
الضامن األكرب .وهكذا ،فإ َّن املشكالت البنيوية املزمنة يف الحامية
االجتامعية مل تُعالَج إال جزئ ًّيا ،إذ اقترص التص ِّدي لها عىل بضعة
بلدان عربية متكَّنت من إجراء إصالحات جوهرية عىل مجال

وينبغي أن يُشكَّل الجيل الجديد ملبادرات الحامية االجتامعية
أساسا لتطوير نظام شامل يقوم عىل الرشوط والحقوق القانونية،
ً
وليس عىل املقاربة الرفاهية التي يوفرها «العقد االجتامعي»
القديم .والحقيقة أ َّن نظم الحامية االجتامعية املعتمدة يف معظم
البلدان العربية تقوم عىل ربط جزء من الحامية االجتامعية
ناجم عنها،
لعاملة القطاع العام ،بحيث ُرصد تأث ٌري غري مرغوب ً
يكمن يف البطالة املرتفعة يف أوساط الشباب ،والسيَّام األكرث تعل ًُّم
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املتحدة ( )CEBبوصفه واحدة من مبادرات مشرتكة تسع يف
ردة فعلٍ حيال األزمة االقتصادية واملالية العاملية .وقد ح َّولت
وثاقة صلة الحامية االجتامعية املستمرة ــ باعتبارها حقًّا ووسيل ًة
لضامن تنمية طويلة األمد ــ «أرضية الحامية االجتامعية» ()SPF
نفسها إىل مقاربة سياسية وثيقة الصلة بدورها .فـ»توصية أرضيَّة
الحامية االجتامعية( 2012 ،رقم  »)202الصادرة عن «منظمة
العمل الدولية» تؤمن إرشا ًدا عمليًّا لوضع أرضيَّات الحامية
االجتامعية الوطنية ولبناء نظمها الشاملة .فهي تعكس توافق
الحكومات وأرباب العمل ومنظامت العامل من  185بل ًدا عىل
توسيع نطاق الحامية االجتامعية عىل كل مستويات التنمية.

الحامية االجتامعية ،مركِّز ًة عىل توسيع نطاق تغطيتها االجتامعية
وإعادة النظر يف الترشيعات الراعية للتقاعد .وعىل سبيل املثال،
فقد ركَّزت اإلصالحات التقاعدية عىل عملية الكلفة من خالل
تعديل س ِّن التقاعد وإعادة النظر يف معادالت التقدميات وموازاة
رشوط الجدارة ومستويات التقدميات يف ما بني مخطَّطات
القطاعني العام والخاص.

إ َّن تلزيم بعض مسؤوليات الدولة التقليدية للقطاع الخاص يحتاج
قتص فقط عىل املعايري
إىل التنفيذ وفق معايري اجتامعيةَّ ،
وأل يُ َ
مثل ،ال يُعتق الدولة من مسؤوليتها يف تأمني الرعاية
املاليةً .
الصحية الشاملة ،إعطاء القطاع الخاص دو ًرا أكرب يف الخدمات
الصحية .ويف حني أنه من الصحيح أن إعانات الدعم الغذائية هذا ،وتتألف أرضية ف َّعالة أساسية للحامية االجتامعية من
مل تكن ت ًستخ َد ُم غال ًبا عىل نحو سليمَّ ،إل أ َّن إلغاءها يجب أن مجموعة ح ٍّد أدىن من ضامنات الحامية االجتامعية التي ترمي إىل
يرتافق مع إجراءات تعويضية للفقراء وكذلك للجامعات املع َّرضة وضع يكون فيه ما يأيت:
«القريبة من الفقر».
أن يحظى جميع املقيمني بحامية مالية ليتمكنوا من الحصول عىل
لقد أ َّدت األزمة املالية العاملية يف عام  2008إىل تب ّن ِي بعض مجموعة مح َّددة وطن ًّيا من خدمات الرعاية الصحية األساسية،
إجراءات الحامية االجتامعية أو توسيع نطاقها عىل أساس تفاعيل ،وبالتايل الوصول إليها ،يف نطاق ما تعتربه الدولة من مسؤولياتها
وليس باعتبارها جز ًءا من رؤية واضحة بعيدة املدى .كام جرى العامة لضامن مالءمة النظم املتعددة (عادةً) ذات الصلة ومتويلها
رسع يف اعتامد اإلجراءات خالل فرتة ما بعد عام  2010خضو ًعا وأدائها؛
الت ُّ
للضغوط السياسية .ويف ظل ظروف كهذه ،فإ َّن مث َّة القليل جدا
ًّ أن يتمتع جميع األطفال بضامن دخل ،أقلُّه عىل مستوى خط
من الوقت للتفكري بعقالنية ولرتتيب األولويات .وقد بدأ الوضع
الفقر املح َّدد وطنيًّا ،من خالل تقدميات العائلة /الطفل ترمي إىل
يصبح أكرث تح ِّديًا يف غمرة غياب البيانات االقتصادية-االجتامعية
تسهيل تقويم التغذية والتعليم والرعاية؛
الجيدة ،ذلك أنَّه تنعدم املعلومات املتعلقة بخصائص الربامج
وجوب أن يتمتع كل من هو عضو يف مجموعة العمر النشط م َّمن
والنتائج ،فيام يبدو الحوار االجتامعي ضعيفًا.
ال يستطيع تحقيق دخل ٍ
كاف يف أسواق العمل بضامن دخل ح ٍّد
وأمل باملستقبل ،يجب ألَّ تأخذ اإلصالحات القادمة مببادرات
ً
أدىن ،وذلك من خالل مساعدة اجتامعية أو من خالل مخطَّطات
متفرقة مشتَّتة فتنفِّذها ،بل أن تكون جز ًءا من عقد اجتامعي
التحويل االجتامعي (كمخطَّطات تحويل الدخل للنساء أثناء
جديد ناجم عن عمليات حوار اجتامعي جامعة تشمل كل الفئات
أسابيع حمله َّن األخرية واألسابيع التي تيل الوضع) ،أو من خالل
االجتامعية .أ َّما انسجام السياسة فهو أمر حاسم األهمية لضامن
مخطَّطات ضامن العاملة؛
تأثري كامل يتجاوز تلك التأثريات التي تخلفها السياسات االقتصادية
االجتامعية الفردية ،كسياسات سوق العمل واسرتاتيجيات خفض أن يتمتع جميع املقيمني ذوي األعامر املتقدمة أو ذوي
الفقر .إ َّن هذا هو املفتاح الرئييس :بناء نظام حامية اجتامعية االحتياجات الخاصة بضامن دخل ،أقلُّه عىل مستوى خط الفقر
وطنية متامسكة يحتضنه إطار عمل سياسة اقتصادية اجتامعية املح َّدد وطنيًّا ،وذلك من خالل التقاعد للفئة املذكورة.
تقدمية أوسع نطاقًا.
ميكن تحقيق ضامنات الحامية االجتامعية األساسية هذه من
ويجب أن تُبنى نظم الحامية االجتامعية الشاملة عىل أرضيات خالل مجموعة واسعة من خيارات السياسة املمكنة .وقد وضعت
حامية اجتامعية وطنية تؤ ِّمن إطا َر عملٍ متكينيًّا لخفض الفقر« ،منظمة العمل الدولية» أربعة مبادئ ينبغي أن تشكِّل إرشا ًدا
فضل عن التص ِّدي لالمساواة القامئة .فهي ،أي النظم ،عنارص لتطوير سياسات الحامية االجتامعية:
ً
رئيسية للسياسات الوطنية لتعزيز التنمية البرشية واالستقرار شمولية الوصول :الوصول إىل كل أشكال الحامية االجتامعية
السيايس والنمو الشَّ ُمويل .وقد جرى تب ِّني مفهوم «أرضية الحامية الفعالة من خالل حامية اجتامعية بوصفها املبدأ األكرث أساس َّي ًة.
االجتامعية» يف عام  2009من قبل «مجلس تنفيذيي األمم
بالتوصل إىل مستويات أعىل للحامية بالتساوق
التقدمية :االلتزام
ُّ
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مع التنميتني االقتصادية واالجتامعية.
املوارد ،ومن حيث شفافيتها ،مبا يكسب ثقة املم ِّولني واإلفادة من
نظمهم أيضً ا .وإنَّه من األسايس انخراط جميع املعنيني بنشاط
املؤسس َّية التي تتناسب
التع ُّدديَّة :املرونة يف خيارات ال ُبنى
َّ
ــ والسيَّام العامل وأرباب العمل ــ يف آليات الحوار االجتامعي
وتحقيق هدف التغطية الشاملة وأهمية مشاركة صاحب الشأن
الف َّعال واإلرشاف الرقايب ثاليث األطراف.
املعني يف الحاكمية.
ويف حني أ َّن انخراط الرشكاء االجتامعيني يف صنع سياسة الحامية
تركيز عىل النتائج :يجب تقويم التقدم املحقَّق عىل أساس النتائج،
االجتامعية ويف تنفيذها هو رشط الزم مسبق للحاكمية الرشيدة،
وليس عىل أساس العمليات والطرائق (املناهج).
فإ َّن املسؤولية العامة عن نظام حامية اجتامعية ف َّعال وكفؤ
وخصوصا مع خلق تع ُّهد سيايس ووضع
يجب أن ت ُبنى أرض َّيات الحامية االجتامعية الوطنية يف البلدان تقع عىل عاتق الدولة،
ً
العربية عىل مراجعة شاملة لنظم الحامية االجتامعية الراهنة ،سياسة مالمئة وأطر عمل تنظيمية وقانونية يف سياق اإلرشاف
ً
وقدراتها وأداءاتها اإلدارية،
وصول إىل صياغة التوصيات الرقايب الذي يضمن مستويات مالمئة من التقدميات واملنافع .كام
باإلصالحات الواجبة .ومن الجيل أ َّن أرضية حامية اجتامعية أ َّن الدولة مسؤولة ،أيضً ا ،عن الحكم الرشيد وإدارة مخطَّطات
ما يجب أن تأخذ يف اعتبارها مع ِّوقات املوارد ..فام يُحتاج إليه الحامية االجتامعية وحامية حقوق املستفيدين املكتسبة وكذلك
املوسعة بهدف حقوق املشاركني اآلخرين ،وخلق البيئة امل ُمكِّنة مبا يتيح مشاركة
فسح ٌة مالية لتعزيز نظم الحامية االجتامعية َّ
بناء أرض َّيات ف َّعالة للحامية االجتامعية .وقد اختطَّت دراسات ف َّعالة من جانب الرشكاء االجتامعيني.
متع ِّددة وضعتها «منظمة العمل الدولية» تتعلق بتكاليف تنفيذ
ليس هناك معادلة واحدة مناسبة لخلق حامية اجتامعية شاملة
رزمة أساسية للحامية االجتامعية ،بحيث ب َّينت إمكانية التنفيذ
آمنة .فاالختالفات املوجودة بني مختلف النظم إمنا تعكس تنوع
حتى يف بلدان متدنِّية الدخل.
خصائص البلد الذي يُدرج الرشوط تحت مخطَّطاته الوطنية
ِّ
وتؤش تحاليل إقليمية حديثة إىل أنَّه مث َّة فسحة مالية كافية يف املوضوعة للعمل .وهذه الرشوط تشمل حجم سكان البلد وقواه
البلدان غري األعضاء يف «مجلس التعاون الخليجي» توفر َ
فضل عن مستوى املوارد املتاحة
بعض العاملة وتركيبتهم وخصائصهمً ،
مرون ٍة إنفاقية يف هذا املجال .وتفيد نتائج هذه الدراسات إلعادة التوزيع «الفسحة املالية» .ويف حني أنَّه ينبغي وضع حلول
التحليلية أن املستويات الراهنة لإلنفاق عىل الحامية االجتامعية متكاملة عىل أساس وطني ،فإنه من الواضح أن املنطقة العربية
خصص للحصول عىل ال ميكنها العودة إىل نظم حامياتها االجتامعية السابقة.
الذي يستفيد منه جم ٌع قليل ميكنه أن يُ َّ
مردود أكرب يف مجال االستثامر االجتامعي .وهكذا ،يجب أن يُنظر
اجتامعي جديد يل ِّبي آمال الناس
وما يُحتاج إليه بالرضورة عق ٌد
ٌّ
إىل الحامية االجتامعية بالطريقة نفسها التي ينظر بها إىل أي
ِّ ومطامحهم ،إذا ما أُرِي َد التص ِّدي ملواطن العجز واملشكالت
شكلٍ آخر من أشكال االستثامر العام الذي تحكمه كلفة طويلة
البنيوية عىل نح ٍو جيد ،ووضع اسرتاتيجيات حامئية اجتامعية
األمد واعتبارات التقدميات االجتامعية .كام يجب أن ت ُؤخذ
شاملة ميكن تنفيذها عىل مدى زمني أطول .ولذا ،يجب أن ت ُبنى
يف الحسبان كلفة القعود عن النشاط والعمل العشوائية .عىل
اسرتاتيجيات الحامية االجتامعية الشاملة عىل أرض َّيات الحامية
سبيل املثال ،ميكن أن يؤدي عدم خفض عاملة األطفال أو عدم
شامل
االجتامعية الوطنية التي ميكنها أن تؤ ِّمن ضامنًا اجتامعيًّا ً
توفري التقدميات األساسية والرعاية الصحية لهم إىل أرشاك فقر
بوصفه حقًّا ،والتي ميكنها أيضً ا أن ت ُسهم يف تحقيق الحق الشامل
ساليل ،بحيث ينمو األطفال الفقراء فقط ليعيشوا فقرهم .ويف
يف الحامية االجتامعية.
هذا الصدد ،فقد أسهمت مخطَّطات متنوعة اعتُ ِم َدت يف أمريكا
الالتينية إبَّان العقدين الفائتني ــ وحملت اسم «التحويالت املالية وقد رأى مكتب «منظمة العمل الدولية» اإلقليمي للبلدان
النقدية املرشوطة» ( )Conditional Cash Transfers, CCTsالعربية أن يواصل النقاش مع املعنيني من األطراف الثالثة يف
ــ يف تعزيز أمن الدخل ونتائج التعليم والصحة ،بخفض عاملة فكرة تنموية جديدة خاصة يف البلدان العربية تحتل الحامية
األطفال وتشجيع انخراط البالغني يف األنشطة اإلنتاجية.
االجتامعية أساسها .وهذه الفكرة الجديدة يجب أن تقوم عىل
مبادئ العمل الالئق ومعايري العمل الدولية ومبادئ الحامية
باإلضافة إىل ذلك ،ت ُع ُّد حاكمية نظم الحامية االجتامعية الرشيدة
يل والوصول
عنرصا رئيسيا لضامن حيوية الحامية االجتامعية عىل املدى االجتامعية والنمو الشَّ ُمول من خالل األمنٍ الدخ ٍّ
ً
ًّ
إىل الرعاية الصحية األساسية لجميع العامل وأعضاء عوائلهم يف
البعيد .ف ًمخطَّطات هذه الحامية تحتاج ألن ت ُدار عىل نح ٍو يضمن
البلدان العربية.
وصول إىل تحقيق أهدافها وكفاءتها من حيث استخدامها
فعاليتها ً
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