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ومن أهم التحديات التي واجهت أنظمة الحامية االجتامعية يف سورية قبل األزمة ،غياب الرؤية التنموية،
وعدم استهداف العدالة االجتامعية ،وإهامل لدور املجتمع املدين واألهيل يف الحامية...أثناء األزمة الراهنة
انهارت معظم مقومات أنظمة الحامية السابقة نتيجة األرضار الكارثية للنزاع املسلح ،ما أرض برأس املال
االجتامعي والثقايف ،وأضعف دور الدولة التنموي وفاقم التحديات أمام املجتمع املدين.
مقدمة
متر سورية حالياً بواحدة من أشد الكوراث اإلنسانية بعد الحرب
العاملية الثانية ،حيث تحول الحراك املجتمعي ،الذي بدأ يف 2011
دام يهدد
ناشدا ً الحرية والعدالة االجتامعية ،إىل نزاع مسلح ٍ
الكيان الوطني يف الصميم .حيث اضطر حوايل نصف السكان
ملغادرة أماكن سكنهم مبا يف ذلك من لجأ وهاجر إىل دول أخرى،
وفقد املاليني أمنهم اإلنساين نتيجة النزاع من خالل التعرض للقتل
واإلصابة واإلعاقة والخطف واالستغالل واالضطهاد ،إضافة إىل
خسارة املمتلكات ومقومات الحياة األساسية كالدخل األسايس
والسكن والعمل والغذاء وخدمات الصحة والتعليم األساسية.
وغدت التحديات التنموية السابقة لألزمة قضايا ثانوية مقارنة
بحالة اإلنسان السوري يف ظل األزمة ،حيث تعرض رأس املال
االجتامعي والثقايف واملادي إىل انتكاسات كربى.
تشخص الورقة الحامية االجتامعية قبل األزمة بشكل تفصييل
وتلقي الضوء عىل التحول املدمر الذي أصابها نتيجة األزمة،
ليصبح الحق يف البقاء عىل قيد الحياة التحدي األول إلجراءات
الحامية االجتامعية .وقد تبدلت األولويات واألهداف والوظائف
والفاعلني املرتبطني بالحامية االجتامعية للسوريني التي تحولت
إىل قضية إنسانية دولية.
وتهدف الورقة إىل:
1.1تشخيص واقع أنظمة الحامية االجتامعية قبل األزمة من
حيث مكانتها ضمن السياسات العامة للدولة ،واألطر
الترشيعية الناظمة ملكوناتها وهيكليتها ،ومدى كفايتها
ومالءمتها واتساقها مع املعايري الدولية املعنية بهذا املجال.
2.2تقييم أويل آلثار األزمة عىل نظام الحامية االجتامعية يف
سورية ،وسامت النظام الحايل املتشكل يف ظل النزاع املسلح
والترضر الحاد الذي لحق بفئات املجتمع السوري إضافة إىل
دور الفاعلني يف مجال الحامية االجتامعية.

تقع هذه الورقة يف أربعة فصول ،حيث يغطي الفصل األول
الدور التنموي للدولة والذي يتم من خالله فهم موقع السياسات
االجتامعية يف الخطط الوطنية ،وتحليل واقع سياسات الحامية
االجتامعية ،ومدى اتساقها واندماجها ضمن سياسات التنمية
الوطنية ،ويتضمن هذا الفصل تحليالً لتطور اإلنفاق عىل قضايا
التنمية االجتامعية والحامية االجتامعية ،كام يشتمل عىل
استعراض ملكانة برامج ومشاريع الحامية االجتامعية ضمن برامج
التعاون الدويل التي تم توقيعها وتنفيذها يف سورية.
ويركز الفصل الثاين عىل أنظمة الحامية االجتامعية يف سورية من
حيث مكوناتها وخصائصها وهيكليتها والبيئة الترشيعية الناظمة
لعمل مكوناتها ،والفئات املشمولة فيها ،ويسلط الضوء بصورة
أساسية عىل الضامن االجتامعي ،والخدمات االجتامعية وسوق
العمل مبا يف ذلك العمل الالئق.
بينام يتناول الفصل الثالث واقع مكونات الحامية االجتامعية يف
سورية قبل وأثناء األزمة ،ويركز عىل مؤرشات الضامن االجتامعي
ومؤرشات الخدمات االجتامعية ومؤرشات سوق العمل ،ودور
شبكات األمان االجتامعي أثناء األزمات .ويتم تحليل معظم
هذه املؤرشات وفق فرتتني زمنيتني حيث تغطي األوىل الفرتة من
 2000إىل  2010والتي سبقت األزمة السورية ،بينام تغطي الثانية
سنوات األزمة لغاية .2013
يقرتح الفصل الرابع رؤية جديدة للحامية االجتامعية من خالل
اقرتاح مفهوم الحامية اإلنسانية وجملة من البدائل التي تهدف
إىل التجاوب مع االنهيار الكبري يف الحالة التنموية نتيجة لألزمة
من خالل نظام حامية اجتامعية واسع النطاق والذي يتالءم مع
مقومات التنمية التضمينية .كام يقرتح توزيعاً جديدا ً ألدوار كل
من الحكومة واملجتمع املدين والقطاع الخاص واملجتمع الدويل،
يف إطار تكامل األدوار وتطوير آليات املشاركة واملساءلة.
-مفهوم وأهمية الحامية االجتامعية

الحامية االجتامعية مفهوم متأصل يف الحقوق السياسية واملدنية
3.3اقرتاح رؤية جديدة للحامية االجتامعية تقوم عىل تحسني
التي تجسدت يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام ،1948
واقع الحامية االجتامعية من حيث توسيع التغطية وتطوير
كام تشكل أحد أسس التنمية التضمينية ،التي ميلك كل فرد حق
نوعية الخدمات ،وطرح أدوار ووظائف مستقبلية جديدة
املشاركة فيها وحق االنتفاع العادل من مثارها .وأكد اللقاء العاملي
لألطراف الفاعلة.
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للتنمية االجتامعية ( 1995كوبنهاغن) عىل الحامية االجتامعية
كمكون أسايس يف التنمية االجتامعية ومحاربة الفقر مبا يف
ذلك تطوير وتنفيذ السياسات التي تضمن الرعاية االقتصادية
واالجتامعية للجميع يف حاالت البطالة واملرض وفرتة الحمل
ورعاية األطفال والرتمل واإلعاقة ( هوف  .)2002وتع َّرف الحامية
االجامعية بأنها األفعال والتدابري التي تهدف إىل حامية األفراد
من الوصول إىل مستويات غري مقبولة اجتامعياً من الحرمان
(كونوي وآخرون  ،)2000وتتضمن هذه التدابري تأمني الحاجات
األساسية لجميع األفراد بشكل مستدام ،مبا يف ذلك املياه والغذاء
واللباس والسكن والرعاية الصحية والتعليم األسايس ،من خالل
أدوات تشمل التحويالت العمومية واالستهدافية ،وخدمات عامة
مدعومة أو مجانية ،وبرامج التشغيل العام ،وبرامج دعم الدخل
(داريس .)2004

الحامية االجتامعية يف صلب التنمية مبفهومها الواسع من خالل
توفريها لرتتيبات مؤسسية ثابتة ومستمرة مثل اإلعانات وبرامج
الضامن االجتامعي والتحويالت الداخلية وترتيبات مؤقتة كربامج
املساعدة الطارئة (سن.)1999 ،

وازداد االهتامم بقضايا الحامية االجتامعية منذ الثامنينات ،فبعد
أن كان ينظر إليها كمعيق للتنمية االقتصادية والتنافسية دون
أدلة قوية (هوف  ،)2002تشري األدبيات االقتصادية الحديثة إىل
أهمية الحامية االجتامعية يف النمو االقتصادي وزيادة اإلنتاجية
باإلضافة إىل دورها يف الحد من الفقر وتحسني التوزيع (البنك
الدويل  ،)2005وبالتايل تلعب الحامية االجتامعية دورا ً إنتاجياً
رئيسياً باإلضافة إىل الدور التوزيعي (ألديرمان وآخرون .)2012
إن نظام الحامية االجتامعية الفعال والكفء يقود إىل العدالة
االجتامعية واالستقرار االجتامعي والتنمية االقتصادية ،إذ تلعب
كام طورت منظمة العمل الدويل مفهوم «أرضية الحامية الحامية االجتامعية دورا ً يف حامية أفراد املجتمع من تدهور
االجتامعية» الذي يتضمن حصول الفرد عىل الحد األدىن من ظروفهم املعيشية بل والعمل عىل تحسينها إذا كانت ال تحقق
الدخل والوصول إىل الخدمات األساسية ،إضافة إىل االهتامم الحدود الدنيا املقبولة (ليليفيلد .)1991
بالفئات الهشة وتعزيز النشاط االقتصادي وتفعيل التشغيل
وتشري الدروس املستفادة من دول منظمة التعاون االقتصادي
وريادة األعامل وتطبيق رشوط العمل الالئق (منظمة العمل
والتنمية ،أن الدول التي تنفق أكرث عىل الحامية االجتامعية
الدولية  .)2011ويأيت ذلك يف إطار من املبادىء العامة التي
تكون معدالت الفقر والتفاوت فيها أقل ،وتسود يف هذه الدول
تتضمن التغطية الشاملة واالستدامة وكفاية املنافع والحق يف
برامج الحامية العمومية املمولة بالرضائب والتي لها دور أكرب
الحصول عليها والحوكمة الشفافة واملساءلة (توصية  202منظمة
يف االنسجام االجتامعي والرفاه من برامج الحامية املستندة إىل
العمل الدولية .)2012
االشرتاكات (تاونسيند  .)2007وقد ساعدت الحامية االجتامعية
يركز مفهوم الحامية االجتامعية حسب منظمة العمل الدولية يف أوروبا عىل تحقيق العدالة االجتامعية وتعزيز حرية األفراد
عىل الحامية من املخاطر أكرث منه عىل رفع وتحسني مستويات مام ساهم يف السلم واألمن االجتامعيني ،كام عوضت عن أرضار
املعيشة ،كام يعترب أن الدور الرئييس لتطبيق الحامية االجتامعية التفاوت الناجم عن اقتصاد السوق .أما بالنسبة للدول النامية،
يقع عىل عاتق الدولة وبالتايل يقلص دور املجتمع املدين وعالقات فقد ازدادت تحديات الحامية االجتامعية مع التغري يف الرتكيبة
القرىب التي تلعب دورا ً كبريا ً يف هذا املجال وخاصة يف الدول الدميغرافية وتوسع القطاع غري املنظم والتحول نحو اقتصاد
ذات الدخل املنخفض .كام يغيب عن املفهوم الجوانب الالمادية السوق وزيادة توقعات الطبقة العاملة .وترافق ذلك مع عدم
للحامية والتي ال تقل أهمية عن الجوانب املادية ،كالحرمان من كفاءة أنظمة الحامية االجتامعية مام شكل عبء كبري عليها من
املشاركة ومن الفرص العادلة إضافة إىل فقدان االعتبار واالحرتام حيث التمويل والحوكمة (هوف .)2002
لشخصية اإلنسان وكرامته.
أخريا ً وبناء عىل القراءة النقدية لألدبيات الحديثة وعىل واقع األزمة
يتضمن املفهوم األكرث شمولية ومالءمة الرتكيز عىل تعزيز اإلنسانية يف سورية ،تطور الورقة مفهوماً للحامية االجتامعية
إمكانيات وقدرات األفراد ورفع مستويات معيشتهم بدالً قادرا ً عىل تحليل واقع انكشاف اإلنسان السوري ملختلف أنواع
من الرتكيز فقط عىل الحامية من املخاطر مثل تراجع الدخل االنتهاكات املادية واملعنوية لحقوقه يف الحياة والعمل واملساواة
أو املرض (دريز وسن ،)1991كام يتضمن كافة أشكال الحامية وظروف العيش الكريم والتمكني واالحرتام وذلك دون وجود
االجتامعية التقليدية وغري الرسمية والرسمية ،فالعديد من الدول آليات كافية تجنبه أو تحميه أو تعزز قدراته ،وعىل العكس من
النامية تعتمد إىل حد كبري عىل التضامن االجتامعي التقليدي ذلك تعمل الكثري من املؤسسات عىل زيادة حرمانه وتسخريه
من خالل العائالت املمتدة والقبائل واملجموعات اإلثنية ،وفق للقتال ،وسلب حريته وهدر كرامته وإنسانيته .وانطالقاً من هذا
ترتيبات مؤسسية عىل املستوى املحيل (توستنسن  .)2008وتقع املفهوم تقارب الورقة الحامية االجتامعية التقليدية من خالل
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متأثرا ً بالسياسات الكينزية والسياسات االشرتاكية يف ذلك الحني.
وتبنت سورية التخطيط املركزي وتوسعت يف االستثامر بالبنية
التحتية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية وغدت أكرب مشغل يف
االقتصاد الوطني ،واملسؤولة الرئيسية عن تقديم الخدمات العامة،
وفرضت التسعري االجتامعي عىل عدد من السلع والخدمات
األساسية ،كام التزمت الدولة بالتشغيل «االجتامعي» ،وتوسعت
بالخدمات الصحية املجانية لتشمل جميع املواطنني ،وفرضت
نظاماً موحدا ً لألجور يف كافة مرافق الدولة.

املحاور التالية:
·الضامن االجتامعي:

ooالضامن االجتامعي دون اشرتاكات
§مساعدات شمولية

§مساعدات استهدافية

ooالضامن االجتامعي مقابل اشرتاكات
§التأمينات االجتامعية

وصلت السياسات العامة إىل مراحل حرجة يف عدة فرتات من
تاريخ سورية ،كان منها التدهور التنموي يف الثامنينات الذي أدى
إىل خسائر فادحة باالقتصاد الوطني ومستوى معيشة األفراد،
والتدهور االقتصادي يف نهاية التسعينات كنتيجة لسياسات
التحرير املجتزأة والتي افتقدت إىل رؤية متكاملة للوضع التنموي
وقادت إىل تأسيس جامعات مصالح جديدة تعمل يف املضاربات
العقارية واملالية ،دون تحسن بيئة األعامل خاصة للمشاريع
الصغرية واملتوسطة ،فاستمر االحتكار كأحد سامت االقتصاد
الوطني .كام تم يف هذه الفرتة تجميد األجور وتحرير جزيئ
ألسعار الطاقة مام ساهم يف أرضار كبرية لفئات الدخل املحدود
واملنخفض.

§التأمني الصحي
·الخدمات االجتامعية:

ooالرعاية الصحية

ooخدمات التعليم

ooخدمات املرافق العامة
·سوق العمل:

ooأنظمة العمل
ooالعمل الالئق

باإلضافة إىل الجانب التقليدي تطرح الورقة أهمية تكامل الحامية
مع السياسات االجتامعية واالقتصادية لتحقيق األهداف التنموية
املرتبطة برؤية تنموية بعيدة املدى ومرتجمة يف عقد اجتامعي
تشاريك ،وتتمثل فيه أهم األهداف التنموية يف الرفاه املادي
والعدالة االجتامعية واملؤسسات التضمينية .واالنتقال باملفهوم
من «الحامية من املخاطر» إىل «تعزيز إمكانيات األفراد» لتحسني
مستوى حياتهم إىل ما يعد مقبوالً اجتامعياً .وال يقترص مستوى
الحياة عىل الدخل والعمل والخدمات بل يتعداه إىل الجوانب
غري املادية مثل القيم والعدالة واحرتام اإلنسان وكرامته واحرتام
اآلخر .كام يشمل املفهوم دور كافة املؤسسات املقدمة للدعم
االجتامعي أي الدولة والقطاع الخاص واملجتمع املدين واألهيل
واملجتمع الدويل .مع األخذ بعني االعتبار أهمية كفاءة املؤسسات
وشفافيتها ومساءلتها وتشاركيتها لضامن فعالية واستدامة
الحامية.
الفصل أ
الول :الدور التنموي للدولة

يف عام  ،2004بدأ النظر إىل عملية االصالح بطريقة أكرث عمقاً من
خالل الخطة الخمسية العارشة وكانت فكرة اإلصالح املؤسسايت يف
قلب حوارات الخطة ،إال أن التنفيذ الذي بدأ عام  ،2006مل يواجه
االستحقاقات الرئيسية وقُ َّزم مفهوم التنمية البرشية الذي تبنته
الخطة إىل سياسات تحرير منطية تركز عىل تحرير األسعار ،وتم
تأجيل اإلصالح اإلداري وإصالح القطاع العام ،كام تراجع اإلنفاق
العام للحفاظ عىل عجز موازنة منخفض ،واستمر استنزاف املوارد
نتيجة سوء اإلدارة والفساد واملضاربة الريعية وتعزيز احتكار
القلة بني املتمولني واملتنفذين ،وأ ِّجل تطبيق برامج الحامية
االجتامعية ونظام الرصد والتقييم.

لقد كان النموذج التنموي يف سورية يعتمد حالة «التوازن عند
الحد األدىن» حيث العيش بإنتاجية ضعيفة يف ظل قطاع غري
منظم كبري وإحتكار للقلة وتكاليف عالية ،إضافة إىل ضعف
الحريات املدنية والتشاركية واملساءلة ،بالتوازي مع خدمات
اجتامعية كالصحة والتعليم متاحة للجميع ودعم للسلع الرئيسية.
1
ولقد قادت االصالحات املجتزأة والتي مل تحايك جوهر التحديات
أوالً -الدور التنموي للدولة يف سورية
التنموية يف سورية إىل إحباط لتوقعات املواطنيني ،مام زاد
لعبت الدولة يف سورية دورا ً رئيسياً يف العملية التنموية منذ الشعور بعدم العدالة وباإلقصاء ،وفاقم ذلك طبيعة املؤسسات
االستقالل لكن هذا الدور توسع بشكل كبري بعد الوحدة مع مرص السياسية التي ال توفر فرصة املشاركة ،وغياب مؤسسات املجتمع
ويف الستينات ،مع تطور الدور التدخيل للدولة يف الدول النامية املدين القادرة عىل التعبري عن مصالح الجمهور والضغط عىل
صناع القرار لتحقيقها.
 -1استند هذا القسم إىل حد كبري إىل بحث (نرص ومحيش .)2013
242

ثانياً -دور الدولة يف مجال الحامية االجتامعية
املعاشات التقاعدية للعاملني يف الدولة وجزء من القطاع الخاص
املنظم ،إال أن ذلك غاب عن القطاع غري املنظم الواسع االنتشار
1 1السياسات االجتامعية يف سوريةيف سورية .كام بدأت الحكومة بربامج استهداف خجولة بعد عام
انتهجت سورية خالل خططها الخمسية املتعاقبة نهج تعميم  2006الستهداف الفقراء مبساعدات نقدية أو استهداف مناطق
الخدمات االجتامعية من خالل االستثامر يف االنتشار األفقي جغرافية إال أنها بقيت ضعيفة الكفاءة ومحدودة التأثري مثل
ملكوناتها املختلفة ،فقد تبنت خطط التنمية من األوىل حتى استهداف املنطقة الرشقية األكرث حرماناً يف سورية.
التاسعة سياسات اجتامعية خاصة مبكونات التعليم والصحة
باملقابل اعتمد املجتمع السوري عىل نحو متزايد عىل الحامية
وظروف املعيشة ،وقد أنتج هذا االهتامم تطورا ً ملحوظاً يف
االجتامعية غري الرسمية املرتبطة باملجتمع املدين والتي متثلت
املؤرشات الكمية لهذه القطاعات إال أنه من املالحظ غياب
بالقروض والجمعيات يف إطار العمل أو الجوار ،باإلضافة
التحديد الواضح ملفهوم وإطار ومنط السياسات االجتامعية،
للمساعدات عرب املؤسسات الخريية مبعظمها ،كام كان للحامية
مبا يف ذلك افتقاد هذه الخطط إىل أهداف اجتامعية واضحة
املرتبطة بالقرابة دورا ً هاماً يف توفري الحامية للفقراء واملهمشني
ومقاسة ومحددة بإطار زمني ،وقد أغفلت هذه الخطط قضايا
مبا يف ذلك الدور الكبري لتحويالت املغرتبني إىل عائالتهم .فبحسب
الفقر والحامية االجتامعية .وتم تناول السياسات االجتامعية كل
مسح دخل ونفقات األرسة للعام  ، 2009شكلت التحويالت
عىل حدة دون نظرة تكاملية يف إطار رؤية شاملة بينها من جهة
النقدية من أفراد وأرس داخل سورية  3%من وسطي دخل األرسة
وبينها وبني السياسات االقتصادية من جهة أخرى ،وتركيزها عىل
كام شكلت التحويالت النقدية من أفراد وأرس خارج سورية
مقومات البنى التحتية وإغفالها لقضايا التوازن التنموي (قطاعياً
 3.25%من وسطي دخل األرسة .بينام شكلت التحويالت النقدية
وجغرافياً).
من منظامت غري حكومية  0.07%ومن جمعيات خريية 0.12%
لقد أدى ضعف املشاركة بني الدولة واملجتمع يف صناعة السياسات من وسطي دخل األرسة فقط.
وتنفيذها إىل تقهقر العقد االجتامعي الضمني والرتتيبات
2 2اإلنفاق عىل الحامية االجتامعية يف املوازنة العامة للدولةاملؤسسية التي تقوم عىل توفري الدولة الحد األدىن من الخدمات
والسلع الرئيسية لرشائح واسعة من املجتمع .ومنذ الثامنينات ارتكزت الحامية االجتامعية التي توفرها الدولة يف سورية عىل
غابت أسس املساءلة إىل حد كبري وتراجع دور املجتمع املدين ،اإلنفاق العام الجاري واالستثامري يف الخدمات العامة مثل الصحة
مقابل تحول يف دور الدولة نحو سياسات االنفتاح التجاري وتراجع والتعليم وتوفري البنية التحتية املرتبطة بالسكن واملياه والرصف
نشاطها اإلنتاجي ،الذي عزز التفاوت وعدم العدالة ،واألهم من الصحي والنقل ،باإلضافة إىل الدعم املقدم للسلع األساسية
ذلك أن املوارد الالمادية مثل االعتبار والكرامة والنفوذ مل تخضع مثل الغذاء والوقود .أما برامج الحامية االجتامعية القامئة عىل
االشرتاكات فكان لها دورا ً أقل متمثلة يف التأمينات االجتامعية
لسياسات إعادة توزيع عادلة.
ومعاشات التقاعد والتي تركزت االستفادة منها للعاملني يف الدولة
لقد اعتمدت الحامية االجتامعية املقدمة من قبل الدولة بشكل
وبدرجة أقل للعاملني يف القطاع الخاص املنظم.
رئييس عىل عقد اجتامعي ضمني يقوم عىل تقديم الدعم للسلع
االستهالكية الرئيسية مثل الخبز والوقود والكهرباء والذي شكل انتهجت الدولة سياسة توسعية بني عامي  2000و 2003حيث
ضامناً للفقراء واملهمشني يف ظل الدخول املنخفضة نسبياً ،ارتفع اإلنفاق العام كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل من 28.7%
باإلضافة إىل دعم املنتجني الزراعيني يف السلع االسرتاتيجية كالقطن إىل  33.4%عىل التوايل ،إال أن االنفاق العام أخذ بالرتاجع تدريجياً
والقمح ،وتقديم الخدمات العامة من قبل الدولة يف مجاالت ليصل إىل  24.9%يف عام  ،2010مام يوضح تراجع دور الدولة يف
الصحة والتعليم والتشغيل العام وتوفري مناسب للبنية التحتية االقتصاد الوطني ،ويتضح الرتاجع بشكل كبري يف انخفاض االنفاق
املرتبطة باملياه والرصف الصحي .بدأت الدولة منذ الثامنينات االستثامري العام من  14%عام  2003إىل  9%عام  ،2010متأثرا ً
بالرتاجع التدريجي عن تقديم الدعم والخدمات العامة ،تسارع برتاجع ايرادات الدولة النفطية والسياسات التحريرية وضعف
ذلك يف العقد األول من األلفية مع ترسيع اإلصالحات االقتصادية اإلمكانيات املؤسسية .وقد تضمن ذلك انخفاض االستثامر العام
التحريرية التي غابت عنها الرؤية التنموية وقضية العدالة يف القطاعات االجتامعية من  5.5%إىل  3.3%بني عامي 2003
و 2010عىل التوايل.
االجتامعية إىل حد كبري.
كام استمرت الدولة يف توفري الضامن والتأمني االجتامعي مثل ويالحظ تراجع نسبة اإلنفاق العام عىل التعليم يف سورية كنسبة
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من الناتج املحيل اإلجاميل من  6%إىل  5.1%بني عامي 2000
و 2010وهذه النسبة أقل من متوسط العامل وحتى دول املنطقة.
كام أن نسبة اإلنفاق العام عىل الخدمات الصحية كنسبة من
الناتج املحيل اإلجاميل ما زالت ضئيلة جدا ً مقارنة باملعايري الدولية
واإلقليمية وقد تراجعت إىل  1.4%يف عام  2010بعد أن كانت
 2.1%يف عام .2000
يف ظل األزمة الراهنة يف سورية تراجع اإلنفاق العام بشكل حاد
من  366مليار لرية سورية (باألسعار الثابتة لعام  )2000يف العام
 2010إىل  238مليار لرية سورية يف العام  ،2013وتركز الرتاجع يف
اإلنفاق االستثامري الذي انخفض بشكل حاد من  128مليار لرية
سورية باألسعار الثابتة يف العام  2010إىل  21مليار لرية سورية
يف العام  .2013بينام حافظت الرواتب واألجور يف القطاع العام
عىل جزء من االنفاق الجاري العام وأخذت تشكل مصدرا ً أساسياً
للطلب يف االقتصاد يف ظل الرتاجع الحاد يف الناتج املحيل اإلجاميل،
حيث شكلت الرواتب واألجور  23%من الناتج املحيل اإلجاميل يف
عام ( 2013املركز السوري لبحوث السياسات .)2014
 3االيرادات العامة وعدالة التحصيل

القانون يف الكثري من املناطق مام أدى إىل تراجع قدرة الدولة
عىل تحصيل الرضائب املبارشة وغري املبارشة .كام ازداد االحتكار
واالستغالل إىل حد كبري مام راكم أرباح عند فئات نتيجة ألعامل
غري إنتاجية وأحياناً مرتبطة بالنزاع املسلح دون وجود آلية
للمحاسبة أو إلعادة توزيع الدخل املتحقق.
 4الحامية االجتامعية يف برامج التعاون الدويل
شهد تاريخ التعاون الدويل يف سورية عددا ً كبريا ً من االتفاقيات
والربامج واملشاريع التي تستهدف دعم قطاع الحامية االجتامعية،
ونظرا ً النتهاج سياسة الحذر التي سادت يف سورية تجاه بعض
املنظامت الدولية حتى بدايات األلفية الثالثة ،كالبنك وصندوق
النقد الدوليني ،إضافة إىل العقوبات التي كانت متنع معظم
املنظامت غري التابعة لألمم املتحدة من العمل ضمن برامج
تعاون مع سورية ،فقد كان الرشيك األسايس للحكومة السورية
يف هذا املجال منظامت األمم املتحدة ،وكان التعاون مع هذه
املنظامت يتم من خالل برامج تعاون قطرية ملدة خمس
سنوات .وركزت هذه الربامج عىل محاور أساسية تغطي مجاالت
مثل النمو االقتصادي والحد من الفقر وتعزيز اإلدارة الرشيدة
ومشاركة املواطنني وتطوير األطر املؤسسية واإلدارية والقانونية
وحامية البيئة وتحسني إدارة الكوارث والصحة اإلنجابية والسكان
والتنمية والنوع االجتامعي والسياسات املعنية بحقوق الطفل
باإلضافة إىل برنامج التعليم األسايس. 2

أظهرت سياسات العدالة االجتامعية يف سورية انحرافاً واضحاً
عن املسار املخطط حيث ازدادت نسبة الرضائب غري املبارشة
من إجاميل الرضائب عىل حساب الرضائب املبارشة (الشكل .)1
كام أدى التحول من سياسة الدعم للجميع إىل سياسة الدعم
املوجه دون وجود مؤسسات قادرة عىل تنفيذها إىل ارتفاع حاد وشهدت الفرتة بني عامي  2006و 2010آفاقاً جديدة للتعاون
يف األسعار وأثر سلباً عىل محدودي الدخل وعىل كلفة اإلنتاج الدويل بالتزامن مع تنفيذ الخطة الخمسية العارشة ودخول رشكاء
الوطني.
جدد للتنمية يف سورية كاالتحاد األوريب والبنك الدويل ومنظمة
العمل الدولية .وقد تم التوقيع عىل عدد من برامج التعاون التي
الشكل ( :)1نسبة الرضائب املبارشة وغري املبارشة إىل تندرج تحت إطار الحامية االجتامعية ومنها:

الناتج املحيل اإلجاميل ()2010 – 2000

·اتفاقية متويل لتقوية أنظمة الحامية االجتامعية يف سورية،
بالتعاون مع االتحاد األورويب،
·وثيقة الربنامج الوطني للعمل الالئق عام  ،2008بالتعاون مع
منظمة العمل الدولية.

ــــ

الرضائب الغري مبارشة

ــــ

الرضائب املبارشة

املصدر :هيئة التخطيط والتعاون الدويل وحسابات الباحثني

ويف األزمة تراجعت اإليرادات بشكل كبري كام تراجعت املطارح
الرضيبية إىل الحد األدىن ،مع األخذ بعني االعتبار غياب سلطة

يشري تحليل التوزع القطاعي ملساعدات التنمية خالل الفرتة
بني  2002و 2008إىل توجه معظمها إىل قطاعات الخدمات
االجتامعية واإلنسانية ،ونسبة بسيطة فقط ذهبت إىل القطاعات
االقتصادية .حيث حظيت هذه القطاعات مبا نسبته  75%من
إجاميل املساعدات بينام حظيت القطاعات االقتصادية واإلنتاجية
عىل  25%منها.
 - 2عن برامج التعاون القطري مع منظامت األمم املتحدة :هيئة التخطيط والتعاون الدويل
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تساهم الحكومة السورية بجزء من مخصصات الربامج واملشاريع
التي يقدمها كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ حيث شهدت
الفرتة بني عامي  2000و 2006مساهمة حكومية بلغت  25%من
املبلغ اإلجاميل املخصص ملشاريع التعاون التي تم تنفيذها خالل
هذه الفرتة وارتفعت النسبة إىل  50%خالل الفرتة بني عامي 2007
و .2010كام تساهم الحكومة السورية بنسبة  25%من نفقات
برامج صندوق األمم املتحدة للسكان الخاصة باإلمداد بخدمات
الصحة اإلنجابية مشريين إىل أن عددا ً من مساعدات التنمية
لعدد من الدول املانحة كانت تتم عرب برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ،كام ساهمت الحكومة السورية بتقديم مساهامت عينية
ملعظم املشاريع املنفذه وخاص ًة املشاريع املمولة من االتحاد
األوريب كمقرات العمل والتجهيزات.

وتدهورت ظروف املعيشة وتعرضت لنكسات كبرية يف مجاالت
الخدمات الصحية والتعليمية والسكن والكهرباء واملياه والوقود
واالتصال ،ودخل معظم السكان دائرة الفقر ،بل تحول الكثري من
املوارد البرشية واملادية إىل متويل االقتتال والعنف (املركز السوري
لبحوث السياسات .)2014

لقد اهتزت املؤسسات الرسمية وغري الرسمية خالل األزمة
وصعدت قوى مجتمعية جديدة ،وانترش العنف عىل نطاق واسع،
مام قاد إىل تغري حاد يف القواعد التي تنظم الحياة االجتامعية
لألفراد والجامعات ،ويف هذا اإلطار تراجع دور الدولة يف مجال
الحامية االجتامعية نتيجة لفقدان األمن وتوسع القتال ،وتأثر
اإلنسجام االجتامعي إىل حد كبري بانتشار العصبيات وثقافة
االستغالل وانحسار الثقة باآلخر .كام عاىن النازحون والالجئون من
مل تحقق مشاريع التعاون الدويل قبل األزمة ،مبعظمها ،قيامً فقدان أمنهم اإلنساين بحده األدىن وتعرضوا إىل أشكال مختلفة
مضافة ملموسة لجهود الدولة السورية يف مجال الحامية من اإلفقار واالستغالل وفقدان االعتبار اإلنساين.
االجتامعية ،فمعظم مشاريع التعاون مل تستكمل نشاطاتها ،ومبا
لقد تعرض االقتصاد إىل كارثة تاريخية ونجم عن األزمة خسارة
أن هذه الربامج كانت تركز إىل حد كبري عىل الدعم الفني مثل
االقتصاد ملعظم مقوماته األساسية من بنى إنتاجية وتحتية،
بناء القدرات وتقديم مجموعة من الدراسات التي من املمكن أن
وتدهور رأس املال املادي والبرشي وترضرت املوارد الطبيعية
تشكل أوراقاً يُستند إليها لتطوير السياسات واالستهداف وتحسني
وانترشت اقتصاديات العنف .نجم عن ذلك تراجع حاد يف اإلنتاج
األدوات ،إال أنها ال تقدم خدمات ملموسة للرشائح املستهدفة
املحيل وغياب األمن الغذايئ وارتفاع األسعار وتعاظم ظاهرة
من الحامية االجتامعية ،فقد واجهت مراحل التنفيذ العقبات
االحتكار .وتأثرت بذلك األسواق التي فقدت شبكاتها التقليدية
املؤسسية ذاتها التي تعاين منها الربامج الحكومية.
والقدرة عىل الوصول إليها وتم تسييس الحصول عىل السلع
تغريت البنية الهيكلية للمساعدات الرسمية للتنمية منذ بداية والخدمات الرئيسية يف مناخ من عدم اليقني وغياب االستقرار.
األزمة السورية حيث توقفت معظم املساعدات اإلمنائية الرسمية
مع ضعف قدرة الدولة عىل تأمني الحامية االجتامعية يف ظل
من الدول املانحة ،وقابل ذلك زيادة كبرية يف املساعدات اإلنسانية
الحاجة الكبرية لها ملعظم فئات املجتمع ،اقترصت إمكانيات
التي شكلت أكرث من  95%من إجاميل املساعدات .وقد تجنبت
الحامية االجتامعية عىل العاملني يف الدولة والتي استمرت يف دفع
العديد من املؤسسات الدولية املانحة التعامل مع الحكومة
رواتبهم وتأميناتهم ،لكن القوة الرشائية تآكلت نتيجة االرتفاع
يف ظل ظروف النزاع وحاولت الرتكيز عىل التعامل مبارشة مع
القيايس يف األسعار .باملقابل فقدت معظم األرس املعتمدة عىل
مؤسسات من املجتمع املدين مبارشة إال أن طبيعة النزاع عقدت
العمل يف القطاع الخاص مصادر دخلها الرئيسية دون وجود بدائل
إمكانية وصول املساعدات ملستحقيها.
أو شبكات حامية قادرة عىل تجنيبها العوز والحاجة .لقد تحولت
سياسة الحكومة تجاه الحامية االجتامعية إىل برامج طارئة لتلبية
5 5األزمة السورية والحامية االجتامعيةاالحتياجات اإلنسانية امللحة.
تعترب األزمة يف سورية من أكرب الكوراث اإلنسانية منذ الحرب
الثانية ،حيث تحول الحراك املجتمعي الذي بدأ يف عام  2011إىل يف هذا الوقت توسعت الحامية االجتامعية املستندة إىل املجتمع
نزاع دام خلَّف حتى نهاية عام  2013أكرث من  130ألف قتيل املدين واألهيل من خالل املساعدات واإلعانات عىل أسس القرابة
وأكرث من  520ألف شخص جريح ومعوق و 6ماليني نازح داخل واملجتمعات املحلية واملجموعات املتضامنة يف مواجهة الحاجات
البالد و 2.35مليون الجئ و  1,54مليون مهاجر غري الجئ وتعرض الناشئة نتيجة األزمة ،إال أنها بقيت محدودة جدا ً وغري قادرة عىل
املواطنون لكارثة عصفت بالحق يف الحياة واحرتام شخصية مواجهة استحقاقات األزمة .كام برز دور التحويالت الخارجية
وكرامة اإلنسان ،واستنزفت معظم ثروات املجتمع والدولة املادية من املغرتبني واملنظامت الدولية والدول يف تقديم الدعم لفئات
والالمادية ،حيث دمرت املمتلكات وخرس املاليني فرص العمل ،مختلفة من املجتمع ،لكن الحاجات أكرب بكثري من املساهامت
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بالخدمات االجتامعية وسوق العمل ،وترشف وزارة الشؤون
املقدمة خاصة مع استمرار األزمة وتعقدها وتوسعها.
االجتامعية ووزارة العمل بشكل رئييس عىل قطاع الضامن
لقد ساهم إعادة تخصيص ما تبقى من موارد للقتال واملقاتلني يف
االجتامعي.
زيادة معاناة السوريني حيث تغذي املوارد النادرة يف ظل األزمة
النزاع املسلح الذي يدمر ما تبقى من مواردهم املادية والالمادية 2 2-االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سورية
ويقدم الحوافز الستمرار العنف (املركز السوري لبحوث السياسات
انضمت سورية إىل معظم االتفاقيات الدولية املعنية بالحامية
.)2014
االجتامعية ،ونذكر منها:
الفصل ن
الثا� :أنظمة الحماية االجتماعية ف ي� سورية
ي
I.Iاتفاقيات األمم املتحدة الرئيسية السبع املعنية بحقوق
اإلنسان وهي:
أوالً -أنظمة وبرامج الضامن االجتامعي يف سورية
يُنظر إىل نُظم الضامن االجتامعي الوطنية عىل أنها أدوات فعالة 	-العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق املدنية والسياسية،
والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية (.)1966
لتوفري أمن الدخل وتجنب الفقر وانعدام املساواة والحد منهام
وتعزيز االندماج االجتامعي  ،كام يعترب الضامن االجتامعي
	-اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي (.)1969
رضورة اقتصادية ،إذ أن الضامن املصمم تصميامً جيدا ً واملرتبط
بسياسات أخرى يعزز اإلنتاجية والقابلية لالستخدام ويدعم 	-اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (.)2003
التنمية االقتصادية .ويف أوقات األزمة ،يلعب دور مثبت اقتصادي 	-اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
واجتامعي وبالتايل فإنه يساهم يف تخفيف األثر االقتصادي
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (.)2004
واالجتامعي لالنكامش االقتصادي ،كام يسهم يف تقوية القدرة
	-اتفاقية حقوق الطفل (.)1993
عىل الصمود وتحقيق انتعاش أرسع نحو النمو التضميني.3
1 1-الحامية االجتامعية يف الدستور

	-اتفاقية حامية العامل املهاجرين وأفراد أرسهم (.)2005

يعترب الدستور السوري املصدر األعىل للترشيع يف سورية ،وقد IIIIالربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل
بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة ،وبيع األطفال،
تضمن دستور عام  1973عىل مبادئ تَضْ من قسامً كبريا ً من
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية (.)2003
مكونات الحامية االجتامعية للمواطنني ،وتضمنت مواده حقوقاً
اجتامعية تكفلها الدولة كاملرض والعجز واليتم والصحة والتعليم IIIIIاتفاقيات منظمة العمل الدولية الثامن املعنية بحقوق
وتكافؤ الفرص والعدالة الرضيبية.
اإلنسان وهي:

كام تضمن دستور عام  2012فصالً خاصاً باملبادئ االجتامعية 	-االتفاقيتان ( )87و( )98املعنيتان بحرية التجمع واملفاوضة
المست بعض موادها جوهر الحامية االجتامعية ،فقد ضمنت
الجامعية ( 1957 ،1960عىل التوايل).
مواده التضامن والتكافل واحرتام العدالة االجتامعية ،وحامية
الطفولة واألمومة والشباب واملرأة ،كام تتحمل الدولة أعباء 	-االتفاقيتان ( )29و( )105املعنيتان بالقضاء عىل السخرة
والعمل اإلجباري (1958 ،1960عىل التوايل).
الكوارث واألزمات وحاالت الطوارئ واملرض والعجز وال ُيتم
والشيخوخة ،وتوفر الصحة والتعليم4والخدمات األساسية ،وتكفل 	-االتفاقيتان ( )100و( )111املعنيتان بالقضاء عىل التمييز يف
الضامن الصحي واالجتامعي للعامل .
شغل الوظائف (1960 ،1957عىل التوايل).
عكست الكثري من القوانني والترشيعات هذه القضايا املتضمنة 	-االتفاقيتان ( )138و( )182املعنيتان مبنع استخدام األطفال
بالدستور لكن بطرق مجتزأة وغري متسقة ،لتختص بعض
والقارصين (2003 ،2001عىل التوايل).
الترشيعات بالقضايا املتعلقة بالضامن االجتامعي وغريها
IVIVإعالن قمة األلفية  ،عام  ،2000والتزامها بأهداف اإلعالن
 -3مؤمتر العمل الدويل الدورة  101لعام  ،2102أرضيات الحامية االجتامعية من اجل العدالة
الثامنية وغاياتها املختلفة.
االجتامعية وعوملة عادلة.

 - 4راجع املواد من  19إىل  25واملادتني  29و 40من دستور الجمهورية العربية السورية لعام
2012

سعت سوريا خالل العقد األول من األلفية إىل تضمني بعض
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املبادئ األساسية املتعلقة بقضايا الحامية االجتامعية املختلفة ،الفقرية ،واملحروقات التي عىل الرغم من ارتفاع أسعارها خالل
لكن دون رؤية واضحة وسياسات متكاملة .ويف هذا اإلطار تم السنوات األخرية ما تزال تقدم إىل املستهلكني بأسعار أقل من
اقرار ترشيعات للضامن الصحي ،والعمل والتأمني االجتامعي  ،سعر التكلفة.
والتمويل الصغري والبالغ الصغر ،كام كفل نص الدستور الكثري من
)بمساعدات استهدافية:
القضايا التي تعترب جوهر الحامية االجتامعية واعتربها كحقوق
	-برامج توليد الدخل للفقراء (املشاريع الصغرية واملتناهية
للمواطنني.
الصغر) :وهي برامج حديثة العهد يف سورية ،بدأ العمل بها
ثانياً  -خصائص أنظمة الحامية االجتامعية يف سورية:
مع مطلع األلفية الجديدة ،وقد صدرت الترشيعات الخاصة
1 1هيكلية الضامن االجتامعي يف سوريةبها واتسع عدد املستفيدين منها ،ولكن خدماتها مل تتطور
عىل نحو كاف ومل يستفد منها قسم كبري من الفقراء ،لعدم
يتألف الضامن االجتامعي الذي تقوم به الدولة بشكل رئييس من
قدرتهم عىل توفري الضامنات املطلوبة .كانت تجربة برنامج
نوعني األول يعنى بتقديم املساعدة االجتامعية إىل فئات املجتمع
األمم املتحدة االمنايئ يف جبل الحص (حلب) ،األوىل من هذا
دون اشرتاكات والتي تتوزع بدورها إىل التحويالت العمومية التي
النوع .وتتوىل مديرية املرأة الريفية يف وزارة الزراعة مهمة
تقدم لجميع أفراد املجتمع مثل دعم املشتقات النفطية واملواد
مساعدة النساء الفقريات عىل تأسيس مشاريعهن الخاصة،
الغذائية األساسية ،وتحويالت تستهدف الفقراء واملحرومني
وتتوىل وزارة الشؤون االجتامعية برنامج متكني املرأة والحد
بطرق مرشوطة أو غري مرشوطة  ،أما النوع الثاين فيشمل الربامج
من الفقر،كام أن جهات أهلية كالصندوق السوري لتنمية
املستندة إىل االشرتاكات ويتمثل بالتأمينات االجتامعية ومعاشات
الريف فردوس ،ومنظامت دولية كربنامج الغذاء العاملي
التقاعد والتأمني الصحي وهي إجبارية أو اختيارية.
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ووكالة اآلغا خان للتنمية،
يأ ُخذ الضامن االجتامعي يف سورية صيغاً مجتزأة من إطاره
وغريها تعمل عىل متويل املرشوعات الصغرية ومتناهية
العام ومكوناته املتكاملة .ومعظم هذه املكونات تأسست يف
الصغر .ويف عام  2007صدر القانون رقم  ،15الذي يسمح
ظل االقتصاد املخطط ،الذي كانت متارس فيه الدولة يف سورية
بإنشاء مؤسسات للتمويل الصغري وينظم عملها تحت إرشاف
دور دولة الرفاه االجتامعي ،والذي اقترص عىل تحقيق التوازن
املرصف املركزي.
عند الحد األدىن .وكام مل ينجح منوذج اقتصاد السوق االجتامعي
	-التحويالت النقدية املبارشة والتي تستهدف األرس الفقرية:
حديث العهد يف تطوير أدوات حامئية لرشائح الفقراء املتزايدة،
تعترب التحويالت النقدية يف سورية حديثة العهد حيث
بحيث تحميهم من الهزات االقتصادية واألزمات الطبيعية
بدأت عام  2011مع إحداث الصندوق الوطني للمعونة
واإلنسانية ،وبقي بعيدا ً عن توجيه السياسات االجتامعية نحو
االجتامعية ،وتوزيعه لإلعانات النقدية املبارشة وملدة عام
العدالة االجتامعية وربطها عضوياً مع السياسات االقتصادية.
واحد ،وعانت التجربة من أوجه قصور شابت عمل الصندوق
وفيام ييل نستعرض أهم مكونات الضامن االجتامعي يف سورية:
تتعلق بأدوات وآليات العمل التي تم تبنيها لتحديد الفئات
الضامن االجتامعي دون اشرتاكات :يتضمن املساعدات
املستهدفة من األرس الفقرية ،ومدى جدية ومقدرة الحكومة
االجتامعية املقدمة من الدولة ،وتتوزع إىل:
عىل االستمرار باإلنفاق عىل مكونات الصندوق .وبالتايل
توقف العمل مبكون اإلعانات النقدية للفقراء يف عام 2012
) أمساعدات عمومية:
عىل الرغم من اشتداد الحاجة إىل هذه اإلعانات مع ترضر
وتتضمن دعم أسعار املواد الغذائية األساسية واملياه والرصف
رشائح واسعة من السكان بسبب األزمة الراهنة.
الصحي وأسعار الطاقة ،حيث تدعم الدولة السورية ضمن
موازناتها العامة بعض املواد التموينية دعامً كامالً بغض النظر عن 	َ -عرفت سورية مكون اإلعانات الغذائية املوجهة نحو الفقراء
بشكل استثنايئ مع بداية أزمة الجفاف التي تأثرت بها مناطق
الكميات املستهلكة كالخبز ،كام تدعم جز ًء من استهالك األرس
واسعة من سورية يف عام  2008وتعمق تأثريها بشكل أسايس
من ماديت السكر والرز حيث يخصص لكل فرد من األرسة كمية
يف محافظات املنطقة الرشقية والبادية السورية ،حيث
شهرية معينة بطريقة (البونات) ،وهي عمومية التغطية وغري
تدخلت الحكومة السورية وبالتعاون مع برنامج األغذية
موجهة .وتدعم الدولة أيضاً أسعار الطاقة كالكهرباء التي يتم
العاملي لتخفيف أثر األزمة عىل األرس الفقرية يف تلك املنطقة
احتساب أسعارها وفقاً لرشائح تصاعدية تراعي استهالك األرس
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من خالل تقديم سالت غذائية ملساعدة السكان وتثبيتهم يف 	-تغطي التأمينات االجتامعية يف سورية إصابات العمل
مناطقهم منعاً لنزوحهم.
والشيخوخة والعجز والوفاة.
مام سبق ميكن الوقوف عىل عدد من سامت هيكلية الضامن إال أن التأمينات االجتامعية ال تغطي مكونات هامة مثل تأمني
االجتامعي دون اشرتاكات من قبل الدولة يف سورية ،مثل عدم وإعانات البطالة والتأمني الصحي ،إضافة إىل ضعف تغطيتها يف
اشتاملها عىل مكونات رضورية من مكونات الضامن االجتامعي القطاع الخاص املنظم وغري املنظم.
كاألشغال العامة (العمل مقابل الغذاء أو النقود ،وغريها) ،تعدد
)بالتأمني الصحي:
الجهات املعنية بالتنفيذ واإلرشاف وغياب التنسيق فيام بينها،
تشتت مكوناتها وضعف النظر إليها عىل أنها متكاملة ،ضعف اعتمدت سياسة الدولة تاريخياً عىل تقديم الخدمات الصحية
أثرها عىل الفئات املستهدفة ،وافتقارها ملعايري االستهداف العامة املجانية العمومية ،وبدأت سياسات التحرير االقتصادية
والتدخل ،ارتفاع تكاليفها مام يؤثر عىل استدامة العمل وامليل يف بالتأثري عىل القطاع الصحي من خالل فرض للرسوم عىل بعض
السنوات األخرية إىل إجراءات ترشيد الدعم ،باإلضافة إىل الفجوات الخدمات الصحية العامة وطرح إصالحات لقطاع الصحة بهدف
التحول نحو التأمني الصحي عىل حساب الخدمة العمومية .ويف
الفنية وضعف اإلمكانيات املؤسسية واإلدارية.
هذا اإلطار سمح املرسوم الترشيعي رقم  65لعام  ،2009للجهات
برامج الضامن االجتامعي مقابل االشرتاكات:
العامة بإبرام عقود تأمني صحي للعاملني لديها ،عوضاً عن
) أالتأمينات االجتامعية:
الضامن الصحي الذي يوفره نظام التأمينات االجتامعية .وبحسب
االتجاهات الحديثة للحامية االجتامعية يعد الرتاجع عن الخدمة
ينظم قانون التأمينات االجتامعية رقم  92لعام  1959وتعديالته،
الصحية العمومية خطوة للوراء يف متكني األفراد صحياً.
والذي مازال سارياً حتى اآلن ،نظام التأمني الذي يتمتع به العاملون
بأجر يف االقتصاد الوطني (القطاع العام والخاص املنظم) ،وتشمل 2 2-خدمات الرعاية االجتامعية
بنوده إصابات العمل ،واملرض وتعويض الشيخوخة .وحسب
الرعاية الصحية
القانون هناك رشائح واسعة من العاملني وبعض القطاعات خارج
نطاق تطبيق هذا القانون ،مثل القطاع غري املنظم وكذلك املنشآت يعاين القطاع الصحي من تشتت يف اإلرشاف عليه وضعف
التي تضم أربعة عامل فام دون وهو يستثني من الشمول يف التنسيق بني الوزارات املختلفة التي ترشف عىل قطاع الصحة مثل
أحكامه ،العامل الذين يستخدمون يف أعامل عرضية مؤقتة إال يف وزارة الصحة ووزارة التعليم العايل والدفاع والداخلية .وال يتجاوز
من يرد به نص خاص ،وأفراد أرسة صاحب العمل الذين يعولهم قيمة اإلنفاق العام عىل الصحة  2%من الناتج املحيل مام جعل
فعالً ،وخدم املنازل ومن يف حكمهم ،والعامل الذين يستخدمون املواطن يتحمل العبء األكرب من اإلنفاق الصحي .يضاف إىل ذلك
يف الزراعة لدى القطاع الخاص واملشرتك إال من يرد فيهم نص ضعف البيئة الترشيعية والتنظيمية لقطاع الصحة من حيث
التأمني الصحي والرقابة عىل الخدمات الصحية ،ويظهر التحدي
خاص.
يف التوزع غري العادل للخدمات الصحية عرب املناطق واملحافظات.
وتأخذ التأمينات االجتامعية يف سورية شكل نظام شبه تعاوين
كام عانت كفاءة القطاع من اختالالت رئيسية حيث يالحظ يف
للتخفيف من حدة بعض املخاطر التي قد يتعرض لها العامل
العقد األول لأللفية عدم تحسن مؤرشات األمراض املزمنة وبعض
وتأمني مورد للدخل عند الشيخوخة ،وتتميز بعدة خصائص:
مؤرشات التغذية.
	-اإلجبارية :ال يتوقف التشميل بالتأمينات االجتامعية عىل منذ بداية تنفيذ الخطة الخمسية العارشة يف العام  ،2006بدأت
موافقة واختيار العامل أو رب العمل بل هي وفقاً للقانون املشايف الحكومية بالتحول إىل هيئات مستقلة إدارياً ومالياً
إجبارية.
وبدأت خدماتها العامة املجانية تتقلص وبدأت بالتحول إىل
	-اإلرشاف املبارش للدولة :الجهة املعنية باإلدارة واملتابعة هي خدمات مأجورة ،إال أنها ما تزال مدعومة وتقدم خدماتها بأسعار
أقل من مثيالتها يف القطاع الخاص .وبالتايل فإن دور القطاع العام
التأمينات االجتامعية التابعة لوزارة العمل يف سورية.
الصحي املنارص للفقراء يف سورية والذي كان لسنوات طويلة
	-مساهمة مشرتكة بني العامل ورب العمل فكل منهام يتحمل يحمل عنهم جز ًء من تكاليف املعيشة أصبح يتجه نحو التحول
جزء من االشرتاكات لكل نوع من أنواع التأمني.
من قطاع اجتامعي إىل قطاع يحكم عمله مبدأ اقتصادي (اسرتداد
التكلفة عىل أقل تقدير).
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الوضع ذاته ينطبق عىل خدمات الصحة اإلنجابية مع وجود
فوارق بعضها مجتمعي وثقايف ،ناجم عن طبيعة أجزاء واسعة
من املجتمع السوري التي تفضل خصوصية املنزل والعيادات
الخاصة أكرث من املشايف العامة ،وبعضها اآلخر ناجم عن كفاءة
القطاع الصحي من جهتي انتشاره الجغرايف ونوعية خدماته.
حيث توضح مؤرشات املسح الصحي األرسي للعام  2009ومسح
العمل الالئق
االنفاق الصحي للعام  2010إىل تركز خدمات الصحة اإلنجابية
يف القطاع الخاص .والجدير بالذكر أن تغطية خدمات الصحة تعرف منظمة العمل الدولية العمل الالئق عىل أنه « :إمكانية
حصول النساء والرجال عىل عمل الئق ومنتج ،يف ظروف من
اإلنجابية توسعت يف العقد األول من األلفية بشكل ملحوظ.
الحرية واملساواة واألمان والكرامة اإلنسانية» (أنكر وآخرون
خدمات التعليم
 ،)2002وقد وضعت الحكومة السورية بالتعاون مع منظمة
تقدم خدمات التعليم مجاناً من قبل الدولة للتعليم ما قبل العمل الدولية برنامجاً « الربنامج الوطني للعمل الالئق -2008
الجامعي وبأسعار رمزية للتعليم الجامعي ،وبالرغم من البنية  2010عام  ،2008والذي يهدف إىل «تطوير نهج متناسق وشامل
التحتية الواسعة االنتشار للتعليم إال أن نوعية التعليم وارتباطها ومتكامل للحد من العجز يف العمل الالئق يف سورية « وقد
بحاجات سوق العمل بقيت مثار جدل ،كام أن اإلصالحات يف تضمن الربنامج إعادة النظر بالترشيعات الخاصة بالعمل وسوق
القطاع مع بداية العقد األول من األلفية والتي تضمنت توسع العمل ،تصميم برنامج وطني يأخذ باالعتبار االحتياجات الوطنية
دور القطاع الخاص وفرض رسوم عىل التعليم العام بخاصة التنموية ،ويهدف إىل املساهمة يف تخفيف الفقر ،وتحسني قدرة
الجامعي (مثل التعليم املوازي والتعليم املفتوح) زاد من تكاليف الرشكاء االجتامعيني لتنفيذ سياسات وترشيعات العمل ،زيادة
التعليم بالنسبة لألرس .ويعد عدم التوازن اإلقليمي ملخرجات فرص العمل ،وتعزيز الحامية االجتامعية .مل يتم استكامل الربنامج
العملية التعليمية أحد أهم التحديات ،حيث تزداد عىل سبيل بعد وهو ما يزال بحاجة إىل مجموعة من اإلصالحات املؤسسية
املثال معدالت األمية خاصة بني اإلناث يف املناطق الشاملية والتنظيمية إضافة إىل تشاركية فعلية من قبل العاملني لتصميم
والرشقية من البالد.
السياسات والربامج لتوفري رشوط إيجاد العمل الالئق.
لعام  1968أسس إنشاء الهيئات النقابية العاملية ودورها ،يف حني
ينظم قانون التأمينات االجتامعية رقم  92لعام  1959عملية
الخروج من سوق العمل ،وإصابات العمل وهو يشمل العاملني
يف الدولة والقطاع العام والعاملني يف القطاع الخاص والتعاوين
واملشرتك.

خدمات املرافق العامة
تقدم خدمات مياه الرشب بأسعار أقل من سعر التكلفة ويتم
احتساب القيمة وفقاً ألسعار تصاعدية وفق رشائح االستهالك ،أما
خدمات الرصف الصحي فهي مجانية .وتوسعت البنية التحتية
ملياه الرشب والرصف الصحي عىل نحو كبري إال أن مشاكل تتعلق
بالنوعية تظهر مثل نوعية مياه الرشب يف ريف دمشق وحلب.
3 3سياسات سوق العملأنظمة العمل
ينظم سوق العمل يف سورية قانونان ،األول :نظام العاملني األسايس
يف الدولة رقم  50لعام  2004الذي يخضع له العاملون يف الدولة
والقطاع العام والقطاع املشرتك ،والثاين وهو قانون العمل رقم
 17لعام  2010ويخضع له العاملون يف القطاع الخاص والتعاوين
ويف بعض الحاالت القطاع املشرتك ،وإىل جانب هذين القانونني،
هناك بعض الفئات املحدودة التي تخضع ألنظمة خاصة مثل
قانون املوظفني األسايس رقم  135لعام  1945وتعديالته وقانون
العالقات الزراعية .ويضع قانون التنظيم النقايب العاميل رقم 84

بشكل عام ،فقد عانت أنظمة الحامية االجتامعية عىل املستوى
الترشيعي من عدة تحديات رئيسية تتمثل يف غياب الرؤية
الواضحة عىل املستوى التنموي مام قاد إىل تناقض وتشتت يف
الترشيعات وانحراف بعضها عن قضايا جوهرية مثل العدالة
االجتامعية ،باإلضافة إىل غياب الحوار املجتمعي التشاريك
للمعنيني بالترشيعات مام جعلها غري ممثِّلة للمصالح املجتمعية،
وتقادم الكثري من الترشيعات وعدم مواكبتها للتطور املجتمعي،
إضافة إىل ضعف اآلليات املؤسسية واإلدارية املعنية بالتنفيذ مام
سبب إنحراف التنفيذ عن النص الترشيعي نتيجة عدم القدرة عىل
تجي املنفذ واقعياً ملصالحها
التنفيذ أو وجود مجموعات نفوذ ِّ
(عىل سبيل املثال غياب الحق باالرضاب وضعف أداء النقابات).
كام أدى ضعف آليات املساءلة وانتشار الفساد إىل فقدان القدرة
عىل تصحيح االنحرافات مام أدى لتوسع الفجوة بني النص املرشع
أو املخطط مع التنفيذ الفعيل .ويف ظل األزمة الحالية اضمحلت
سلطة القانون وأدى النزاع املسلح إىل انتهاكات إنسانية فادحة،
ُمض ِّيع ًة الحد األدىن من حقوق املواطنة وغدا معظم املجتمع
السوري ضمن الفئات الهشة واملحرومة مام يجعل من اإلطار
الترشيعي واملؤسسايت الحايل غري قادر عىل مواجهة استحقاقات
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الحامية االجتامعية املطلوبة.
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أوالً -أداء أنظمة الضامن االجتامعي
تستعرض الورقة أهم املؤرشات املتعلقة مبكونات أنظمة الحامية االجتامعية باملفهوم التقليدي:
1 1الضامن االجتامعي دون اشرتاكاتتتضمن املساعدات االجتامعية املقدمة من قبل الدولة ،التي تتوزع إىل:
مساعدات عمومية
احتلت مكونات الدعم حيزا ً كبريا ً من اإلنفاق العام الذي يعترب أهم مكونات نظام الحامية االجتامعية يف سورية ،وهو من األعىل يف
دول املنطقة كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل .ويرتكز عىل دعم املشتقات النفطية والكهرباء وبعض السلع الغذائية الرئيسية ويتسم
بالعمومية .ويالحظ من الجدول ( )1ارتفاع نسبة الدعم من  13.1%من الناتج املحيل اإلجاميل  2001لتصل إىل  % 20.6عام ،2008
وتراجعت إىل  14.1%عام  2010بعد التحرير الجزيئ ألسعار املازوت والفيول والكهرباء .وعىل الرغم من اتجاه الدولة إىل إعادة هيكلة
الدعم وتخفيف أثره عىل املوازنة العامة للدولة ،متأثرة بارتفاع أسعار حوامل الطاقة وتراجع اإلنتاج النفطي بشكل تدريجي خالل
العقد األول من األلفية ،إال أنه بقي يشكل عبئاً كبريا ً عىل املوازنة .ويتوزع الدعم يف سورية بني دعم املستهلكني املتمثل يف دعم املازوت
والغاز املنزيل ،والكهرباء والخبز والسكر والرز ،ودعم املنتجني من خالل دعم املشتقات النفطية ودعم املؤسسات االقتصادية العامة
ودعم اإلنتاج الزراعي للسلع االسرتاتيجية مثل القمح والقطن والشوندر السكري.
الجدول  :1الدعم الحكومي للسلع واملؤسسات كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل ()2001-2013
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

اإلجاميل

13.1

11.9

12.2

12.9

10.5

16.4

17.5

20.6

13.5

14.1

22.0

18.2

14.6

املازوت

1.7

1.8

3.2

6.6

4.1

8.9

10.2

8.4

2.5

1.6

4.7

5.0

4.2

الغاز

1.0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.1

0.6

0.5

0.6

0.9

0.5

0.2

الفيول

3.9

3.0

3.5

0.6

0.8

2.2

3.4

4.7

2.4

2.9

3.9

3.7

1.6

إجاميل املشتقات

6.7

6.1

8.0

8.4

5.8

12.3

14.1

14.1

5.8

5.4

9.8

9.4

6.0

الكهرباء

1.2

1.0

0.3

0.5

0.8

0.5

0.7

2.9

3.4

4.5

7.7

4.9

4.5

الصندوق املعدل
لألسعار(موازنة)

3.4

3.1

2.6

2.1

2.0

1.8

1.7

1.4

2.2

2.2

2.6

2.4

2.7

املصدر :هيئة التخطيط والتعاون الدويل 2013
كام ارتفعت فاتورة الدعم باألسعار الجارية خالل األزمة بشكل كبري يف ظل غياب القدرة عىل إنتاج النفط محلياً وتآكل القوة الرشائية
للرية السورية ،لكن قيمة فاتورة الدعم باألسعار الثابتة لعام  2000تراجعت من  207مليار لرية سورية يف العام  2010إىل  96مليار
لرية سورية يف العام  .2013وترافق الرتاجع يف القيمة الحقيقية للدعم مع تزايد حاد يف تفاوت توزيع الدعم عىل املناطق نتيجة
النزاع املسلح الذي حرم مناطق كاملة من تلقي أي نوع من الدعم أو الخدمات العامة مع ما رافق ذلك من انتشار للنهب والتمييز
يف تخصيص املوارد .باملقابل تراجعت قدرة األفراد واألرس عىل توفري مقومات العيش األساسية نتيجة انهيار مصادر الدخل وازدياد
معدالت الفقر لتصل إىل  75%من السكان ونزوح وهجرة حوايل  45%من السكان يف سورية (املركز السوري لبحوث السياسات .)2014
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مساعدات استهدافية
	-املشاريع املولدة للدخل

يهدف الصندوق الوطني للمعونة االجتامعية إىل حامية األفراد
واألرس املستهدفة ورعايتها من خالل تقديم معونات دورية
أو طارئة وفق معايري تضمن الشفافية واملساءلة وتنسجم مع
سياسات وخطط الدولة؛ وتعزيز تنمية رأس املال البرشي
واالستثامر فيه بناء عىل مبدأ املسؤولية املشرتكة من خالل
ربط املعونات املقدمة إىل الصندوق بالتزامات تنموية من قبل
املستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم وغريهام .باإلضافة إىل متكني
املستفيدين اقتصادياً واجتامعياً وصحياً وتعليمياً من خالل برامج
ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكني املختصة.

إن حجم الطلب عىل خدمات ومنتجات التمويل متناهي الصغر
يف سورية ال يزال أكرب بكثري من إمكانية تغطيته ،حيث أن صناعة
التمويل املتناهي الصغر ،التي ال تزال يف بداياتها وبحاجة إىل
إجراء تنويع يف منتجاتها وخدماتها والتي هي اآلن مح ّدد ًة يف
القروض كمنتج رئييس لدى كافة مق ّدمي خدمات التمويل
املتناهي الصغر .ومام ال شك فيه أن الترشيعات الناظمة للتمويل
املتناهي الصغر الصادر سيكون لها أثر واضح يف تعزيز عملية
ولتحديد الفئات املستهدفة ،طبق الصندوق طريقة مقاربة
التوسع يف القطاع من خالل إنشاء مؤسسات متويل متناهي الصغر
محددات الدخل ،وبلغ عدد املستفيدين من معونات الصندوق
قادرة عىل توظيف آليات أكرث مالءمة للوصول إىل االستمرارية
حوايل  439ألف أرسة ووصلت القيمة اإلجاملية بدفعاتها الثالثة
التشغيلية واملؤسسية.
إىل  11.3مليار لرية سورية رصف منها حوايل  9مليارات لرية
بلغ عدد العمالء اإلجاميل لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر سورية ،إذ توقف الصندوق عن رصف املستحقات لألرس بأواخر
الخمس الرئيسية يف سورية (باستثناء هيئة التشغيل وتنمية  ،2011نتيج ًة لعدم نجاح عمل املرحلة األوىل للصندوق يف
املرشوعات – مكافحة البطالة سابقاً) حوايل  24ألف عميل نشط .تحديد املستهدفني ،7وتراجع قدرة الدولة عىل التمويل يف ظل
وبلغ إجاميل هذا العدد حوايل  49ألف بعد إضافة قروض هيئة األزمة ،وصعوبة حرص املستحقني بعد زيادة أعدادهم بشكل
التشغيل وتنمية املرشوعات .5بالرغم من أن هيئة التشغيل غري مسبوق .وخالل األزمة تحول الصندوق إىل مهمة تقديم
وتنمية املرشوعات بدأت مع بداية األلفية تقديم خدمات املساعدات اإلغاثية يف فروعه املنترشة يف املحافظات ،للمساهمة
التمويل املتناهي الصغر يف سورية ،غري أن الدعم التموييل عىل يف تقديم األعامل اإلغاثية ضمن خطة االستجابة لالحتياجات
القروض وعدم إمكانية توسعة نطاق التمويل أدى إىل التوقّف عن اإلنسانية املوقعة مع منظامت األمم املتحدة.
عمليات اإلقراض .والجدير بالذكر أنه وفقاً لنتائج الدراسات قبل
2 2برامج الضامن االجتامعي مقابل االشرتاكات:األزمة فإن هنالك  1.2مليون من األرس الفقرية يف سورية ميكنها
االستفادة من الخدمات املالية ،وبالنظر إىل أعداد املستفيدين ،تتضمن املساعدات االجتامعية املقدمة من قبل الدولة ،التي
فإن غالبية هذه األرس ال تستفيد من خدمات التمويل املتناهي تتوزع إىل:
الصغر.6
التأمينات االجتامعية
يف ظل األزمة تراجعت إمكانيات التمويل أو نجاح واستدامة
تشري بيانات التأمينات االجتامعية إىل تطور نسبة العامل
املشاريع املولدة للدخل مام أدى إىل تراجع الكثري من املؤسسات
املشمولني بالتغطية من  23%عام  2001إىل  33%عام 2010
املتخصصة يف التمويل الصغري واملتناهي الصغري ،والتي عاىن بعضها
(جدول  ،)2وعىل الرغم من ازدياد نسبة التغطية فهي تبقى
من عدم التسديد من قبل العمالء ،كام تراجعت سلطة القانون
متواضعة ،ويعزى ذلك إىل االنتشار الواسع للقطاع الخاص غري
وبالتايل عدم وجود ضامنات للقروض نتيجة ظروف األزمة مام
املنظم وتهرب القطاع الخاص املنظم من تشميل جزء كبري من
أضعف قدرتها عىل االستمرار .واملفارقة أن الحاجة لهذا النوع
عاملته بالتأمني .وتجدر اإلشارة إىل أن املرحلة الثالثة من التأمني
من اإلقراض تضاعفت خالل األزمة املستمرة وبالتايل هناك حاجة
تشمل املنشآت التي يعمل فيها خمسة عامل فأكرث وهي األكرث
لبدائل لتوفري املوارد لألرس حتى تتمكن من التكيف مع الحالة
تشميالً لعاملها يف التأمني ،أما املرحلة الرابعة تشمل أربعة عامل
املعيشية الكارثية.
وما دون وهي أقل تشميالً رغم أن مساهمة رب العمل املطلوبة
	-الدعم النقدي املبارش
هي  1%فقط من أجر العامل لتأمني الشيخوخة والعجز والوفاة
مقارنة مبساهمة رب العمل يف املرحلة الثالثة والتي تبلغ 14%
 -5حسب تقرير املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء حول قطاع التمويل املتناهي الصغر من األجر الشهري (دليل االشرتاكات التأمينية) .ويذكر أن الدخول
يف سورية – .2008

 -6حسب دراسة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك األملاين للتنمية

 -7بحسب دراسة تقييم فنية ألداء الصندوق عام .2012
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من املعاشات التقاعدية شكلت حويل  4.6%من وسطي دخل األرسة يف سورية يف عام .2009
الجدول ( :)2تطور عدد ومعدل تغطية قوة العمل بالتأمينات االجتامعية ()2001-2010
البيان

الوحدة

2001

2003

2005

2007

2010

قطاع عام

مشتغل

788847

979344

1100113

1201260

1251552

قطاع خاص

مشتغل

380157

426579

494512

529188

553234

إجاميل املرحلة 3

مشتغل

952827

1168802

1331066

1459473

1527256

إجاميل/املرحلة
 3و4

مشتغل

1169004

1405923

1594625

1730448

1804786

املشتغلون

مشتغل

4650066

4522288

4693497

4945978

4847898

قوة العمل

مشتغل أومتعطل

5187153

5093069

5106359

5400778

5442394

معدل تغطية
املرحلة 3

%

18

23

26

27

28

معدل تغطية
املرحلة  3و4

%

23

28

31

32

33

املصدر :بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
خالل األزمة استمرت الحكومة ،بالرغم من الرتاجع الحاد يف اإليرادات ،يف تسديد األجور للعاملني فيها والتأمينات ملستحقيها ،مام
وفر الحد األدىن من الدخل للكثري من األرس ،لكن مع الرتاجع الحاد يف أنشطة القطاع الخاص تأثر ماليني العاملني بفقدان عملهم أو
جزء من دخولهم نتيجة الظروف التي نجمت عن األزمة .كام فقدت الدخول املتأتية من التأمني قوتها الرشائية بشكل كبري من جهة
وازدادت االحتياجات نتيجة اإلنهيار يف الدخول واألرضار يف املمتلكات واألفراد من جهة أخرى مام أدى إلفقار رشائح كبرية من املجتمع.
وتقطعت اشرتاكات التأمني بالنسبة للكثريين ممن فقدوا أعاملهم ،مام سيؤثر عىل إمكانية استفادتهم من التأمينات االجتامعية يف
املستقبل.
التأمني الصحي
ما تزال أعداد املشمولني بالتأمني الصحي يف سورية متواضعة بعد مرور أكرث من مثانية أعوام عىل بدء العمل مبرشوع التأمني الصحي،
حيث تشري البيانات املتوفرة عن تشميل حوايل  700ألف مواطن سوري ضمن نطاق الخدمة ،ومعظمهم من العاملني يف القطاع العام
اإلداري ،ويغيب بشكل كبري التأمني الصحي للعاملني يف القطاع الخاص ،لتفضيل أصحاب العمل تقديم الخدمات الصحية للعامل عند
اإلصابة وبشكل إفرادي.
وتأثر قطاع التأمني الصحي يف سورية بشكل كبري خالل األزمة الراهنة ،وتجىل ذلك يف ارتفاع أسعار الدواء والخدمات الطبية وخروج
قسم هام من مقدمي الخدمة الطبية من الشبكة الطبية نتيجة الظروف الخاصة التي ولدتها األزمة .وتعترب املؤسسة العامة السورية
للتأمني هي الجهة األكرث إستحواذا ً عىل التغطية بالتأمني الصحي ،فقد بلغ عدد املشرتكني يف التأمني الصحي للقطاع اإلداري فيها ،حوايل
 500ألف موظف إداري عدا عن القطاع االقتصادي والخاص يف عام  ،2012وبلغ حجم التأمني الصحي للمؤسسة أكرث من  85%من
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سوق التأمني الصحي السوري.
ثانياً -خدمات الرعاية االجتامعية

النظام التعليمي ودخول القطاع الخاص التعليمي (وزارة الصحة
.)2012
لكن مؤرشات األثر التي تعكس كفاءة النظام الصحي الفعلية
تظهر اختالالت مثل ارتفاع معدالت املصابني بأمراض مزمنة من
 7.9%يف عام  2001إىل  10.3%يف عام  ،2009وارتفاع وفيات
األطفال دون الخامسة من  20.2باأللف إىل  21.4باأللف يف 2001
و  2009عىل التوايل ،كذلك ارتفعت معدالت النحافة لألطفال دون
الخامسة خالل نفس الفرتة .باملقابل تحسنت بعض املؤرشات مثل
انخفاض معدل الوفيات العام من  4باأللف عام  2000إىل 3.7
باأللف عام  ،2010كام انخفضت معدالت وفيات األمهات من
 65.4إىل  52وفاة لكل  100ألف والدة حية بني عام  2000وعام
 2011عىل التوايل (املسح الصحي األرسي  2001و.)2009

شهد العقد األول من األلفية الثالثة توسعاً أفقياً يف مجال الخدمات
املتعلقة بظروف السكن والصحة والتعليم من بنى تحتية
واستثامر مادي ،باإلضافة لفتح املجال للقطاع الخاص لالستثامر
بشكل أوسع يف هذه القطاعات .إال أن نوعية الخدمات املقدمة
مل تتحسن بنفس االتجاه حيث بدأ التخيل التدريجي عن مجانية
بعض الخدمات العامة دون إصالح مؤسسايت يرفع من كفاءة
املؤسسات املقدمة للخدمة .أما يف ظل األزمة منذ عام ،2011
فقد خرس املواطنون الكثري من مقومات الحد األدىن من الخدمات
األساسية يف ظل الدمار الواسع للبنية التحتية وخسارة فادحة
لرأس املال البرشي واستغالل حاجة السكان املاسة للخدمات
العامة كأداة لتحقيق مكاسب من قبل أطراف النزاع املسلح.
أظهر استمرار النزاع املسلّح يف سورية فداحة التكلفة الكارثية
النهيار النظام الص ّحي بالنسبة لص ّحة السكّان ،والسيام ص ّحة
1 1خدمات الرعاية الصحيةالنساء واألطفال ،واملرىض ،والجرحى .هذا االنهيار يعكس مستوى
يعد مستوى اإلنفاق العام عىل الصحة يف سورية ،والذي يقدر العنف وتراجع قدرة النظام الصحي عىل مواجهة النتائج املأساوية
بحوايل  60دوالر أمرييك للفرد ،من أقل مستويات اإلنفاق للنزاع .فقد س ّجلت حاالت كثرية لجوائح مثل الحصبة وأمراضاً
الحكومي عىل الصحة يف املنطقة العربية .ويعاين القطاع الصحي مثل شلل األطفال ،والذي كان البلد قد قىض عليه قبل عقد من
من انخفاض الكفاءة االقتصادية عىل جميع املستويات ُمسبباً الزمن تقريباً .وقد ترافق ذلك مع خسارة كبرية يف البنية التحتية
إهدار واسع للموارد القليلة املتاحة للقطاع ،باإلضافة إىل تدين ورأس املال البرشي يف القطاع الصحي نتيجة القتل أو اإلصابة أو
اإلنتاجية الفعلية للقوى البرشية عىل جميع مستويات القطاع .الهجرة إىل خارج البالد ،يف ظل تزايد الحاجة بشكل كبري للخدمات
ويشكل ازدواج املامرسة يف القطاعني العام والخاص بواسطة الصحية.
املهنيني الصحيني خصوصاً األطباء ،وضعف الرقابة عىل القطاع
لقد تزايد دور املجتمع املدين يف ظل األزمة يف تقديم الخدمات
الخاص سببني رئيسيني يف تدين جودة الخدمات الصحية الحكومية
الصحية مع الرتاجع الحاد يف الخدمات املقدمة من القطاعني
واستغالل القطاع الخاص للبنية التحتية الحكومية يف تقديم
العام والخاص ،لكن هذه املبادرات ال متتلك املقومات املؤسسية
خدماته املأجورة .وقد أدى ذلك ليس فقط إلهدار املوارد العامة
أو التمويلية ملقابلة االحتياجات الكربى التي نجمت عن األزمة،
املستثمرة يف القطاع الصحي الحكومي ،بل أيضا إىل ضعف
باإلضافة إىل صعوبة العمل بفاعلية يف ظل البيئة غري اآلمنة حيث
استثامرات القطاع الخاص يف الصحة.
النزاع املسلح مستمر.
وقد توسع القطاع الصحي العام يف العقد األول لأللفية الثالثة
2 2خدمات التعليممن الناحية الكمية إذ شهد عدد الخدمات الصحية املقدمة من
قبل املؤسسات الصحية السورية تطورا ً ملحوظاً حيث ارتفعت شهد قطاع التعليم يف سورية توسعاً كمياً من حيث نرش
خدمات مؤسسات وزارة الصحة من  31مليون خدمة عام  2000الخدمات التعليمية بني املناطق واملحافظات السورية ،وهذا ما
إىل  56مليون خدمة عام  ،2010وتوسعت البنى التحتية الصحية ،ميكن االستدالل عليه من خالل تطور أعداد املدارس والشعب
وشهدت متوسطات أعداد السكان للمركز الصحي وللرسير يف الصفية خالل السنوات املاضية ،إال أن هذا التوسع مل يكن كافياً
املشايف تطورا ً ملحوظاً بني عامي  2001و.2010كام ازدادت أعداد ملواجهة متطلبات األعداد املتزايدة من الطالب ،الناجمة عن منو
الكوادر البرشية الصحية املؤهلة واملدربة والتي تعد من أهم سكاين مرتفع ،وتحسني مؤرش الكفاية الداخلية للنظام التعليمي
معايري كفاءة النظام الصحي ،ويالحظ التطور امللحوظ ملتوسطات املتمثل بكثافة الشعبة الصفية التي بقيت ثابته بني عامي 2000
أعداد السكان للطبيب والصيديل خالل الفرتة بني عامي  2001و 2010عند حدود  27طالب يف الشعبة ،إال أن التطور يف هذا
و  ،2010نتيج ًة لتوسع االستيعاب يف كليات الطب والصيدلة يف املجال كان يف تحسن متوسط عدد الطالب للمعلم الذي انخفض
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من  31طالب للمعلم عام  2000إىل  28طالب للمعلم عام  2005ثم إىل  17طالب للمعلم عام ( 2011وزارة الرتبية .)2012
تختلف هذه املؤرشات من محافظة إىل أخرى وحتى عىل مستوى املحافظة حيث يالحظ ارتفاع كثافة الشعبة يف عام  2011يف املناطق
الحرضية ملحافظات دمشق وريف دمشق وحمص لتصل تقريباً إىل  37تلميذا ً يف الشعبة وتصل يف بعض املدارس يف مراكز املحافظات
إىل  55تلميذا ً .وقد تنخفض هذه النسبة يف ريف بعض املحافظات لتصل إىل  15تلميذا ً كام يف ريف محافظتي الالذقية والحسكة.
انعكس التحسن النسبي ملقومات التعليم من بنى تحتية وموارد برشية وانتشارها يف كافة املناطق إىل تحسن املؤرشات التعليمية.
حيث ارتفع معدل االلتحاق بالتعليم األسايس من 89%عام  2000إىل  92%عام  2005ثم إىل  98%عام  ،2011وشهد معدل الترسب
من التعليم األسايس انخفاضاً جوهرياً من  12%عام  2000إىل % 3.8عام  2005ثم إىل  3.3%عام .2011
تخفي املتوسطات عىل املستوى العام التفاوت املوجود عىل املستويات الجغرافية حيث تتفاوت نسب الترسب بني املحافظات بشكل
كبري فقد وصلت يف بعضها إىل أقل من  ( 1%السويداء وطرطوس) وارتفع يف بعضها إىل ( 6%محافظات املنطقتني الشاملية والرشقية).
شهدت مؤرشات التعليم الثانوي تطورا ً خالل الفرتة بني عامي  2000و 2005حيث شهدت الكثافة الصفية تحسناً من  32طالب يف
الشعبة إىل  27طالب يف التعليم العام  ،كام شهد متوسط عدد الطالب للم ِّدرس تحسناً من  14طالب للمدرس إىل  9طالب خالل نفس
الفرتة .إال أن الفرتة  2005-2011شهدت ركودا ً يف هذا املجال ،وانعكس هذا الواقع عىل مؤرشات املرحلة الثانوية حيث تحسن مؤرش
االلتحاق بالتعليم الثانوي من  28%إىل  34%بني عامي  2000و 2005وحافظ االلتحاق بالتعليم الثانوي عىل نفس معدل حتى عام
.2011
أما بالنسبة ملؤرشات النوع االجتامعي فقد شهدت نسبة اإلناث إىل الذكور تحسناً يف مرحلتي التعليم األسايس والثانوي من  77%عام
 2000اىل  86%عام  2005وإىل  93.6%عام  2011للتعليم األسايس ،ومن 86%إىل  94%إىل  102%يف التعليم الثانوي خالل نفس
األعوام.
أما بالنسبة للتعليم العايل فقد شهد تطورا ً ملحوظاً بارتفاع معدالت االلتحاق بالتعليم من  10.5%إىل  28.8%بني عامي  2000و،2010
وعىل الرغم من دخول الجامعات الخاصة منذ العام  2005إال أن مساهمتها يف رفع معدالت االلتحاق ما تزال متواضعة وثابته عند
حدود  1%خالل الفرتة بني عامي  2005و 2010الجدول (.)3
الجدول ( :)3معدالت االلتحاق بالتعليم العايل
األعوام

2000

2001

2002

2005

2006

2007

2008

2010

الجامعات
الحكومية

10.50

10.80

10.80

11

13.50

15.70

16.11

20.80

التعليم
املفتوح

-

1

2

5

5

5.30

5.70

7

الجامعات
الخاصة

-

-

1

1

1

1

1

اإلجاميل

10.50

11.80

17

19.50

22

23

28.80

13

املصدر :بيانات وزارة التعليم العايل
لكن الخلل األسايس يف النظام التعليمي ،قبل األزمة ،يرتكز يف نوعية وجودة التعليم حيث يشري تقرير التنافسية الوطني األول ()2008
إىل أنها نقطة ضعف شديدة ولها أثر سلبي عىل التنافسية يف األجل البعيد ،يضاف إىل ذلك تعرث الربامج املتبناة يف مجال البحث العلمي
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واإلبتكار خالل العقد األول من األلفية .كام ارتفعت تكاليف
التعليم عىل األرس بسبب توسع االعتامد عىل التعليم الخاص.
أدت األزمة السورية إىل تغريات كبرية عىل مسارات التنمية
االقتصادية واالجتامعية ولتؤثر بشكل متسارع عىل كافة مؤرشات
التنمية ومنها املؤرشات التعليمية ،وذلك لتأثر البنية التحتية
واملؤسسية والبرشية يف األزمة بشكل مبارش من حيث ترضر
املدارس نتيجة للنزاع املسلح ونزوح األرس خارج مناطق تواجدها
وغياب البيئة اآلمنة ،مام قاد عدم متكن التالميذ من متابعة
التعليم ،إضاف ًة إىل تأثر الكادر التدريس بشكل مبارش جراء األزمة.
وبالتايل فقد انخفضت نسبة االلتحاق الصايف يف التعليم األسايس
من  98.4%عام  2011إىل  70%عام  ،20138وهذا االنخفاض
كان لدى كل من الذكور واإلناث حيث انخفضت هذه النسبة
لدى الذكور من  98.2%إىل  71.6%بني عامي  2011و2013
واالنخفاض األكرب كان لدى اإلناث حيث انخفضت النسبة من
 97.7%إىل  68.2%خالل نفس الفرتة .9لقد فقد الجيل الصاعد
حقه يف التعليم مام سيؤثر عىل مستقبله ومستقبل البالد طويالً.

اإلجراءات الحكومية يف مد شبكات املياه عىل كامل املناطق
الجغرافية ،حيث ارتفعت نسبة األرس التي تستعمل الشبكة
العامة كمصدر ملياه الرشب من  82%إىل  86%خالل نفس الفرتة.
إال أن نصيب الفرد من املياه انخفض من  101مرت مكعب عام
 2001إىل  72مرت مكعب سنوياً عام  ،2011نتيجة الرتاجع الذي
تواجهه سورية من حيث شح املياه املرتافق مع الزيادة السكانية.
لكن قطاع مياه الرشب يعاين من ضعف الكفاءة املؤسسية التي
أدت إىل ارتفاع معدالت الهدر وتردي نوعية املياه عرب الشبكات
العامة يف مناطق مثل ريف دمشق.

ترضر قطاع مياه الرشب جراء األزمة ترضرا ً مزدوجاً متثل وجهه
األول يف الجانب الكمي من خالل انخفاض يف نسبة السكان
املستفيدين من مياه الرشب اآلمنة وانخفاض يف نصيب الفرد من
 72مرت مكعب للفرد عام  2011إىل حوايل  58مرت مكعب يف عام
 ،2013متأثرا ً بترضر البنى التحتية للقطاع من شبكات ومحطات
 ،وانخفاض يف استثامرات القطاع ،وضغط يف بعض املناطق نتيجة
النزوح .بينام متثل الجانب الثاين بانخفاض يف نوعية مياه الرشب
ومدى صالحيتها لالستهالك نتيج ًة لتلوث املياه التي انعكست
كام أن طبيعة النزاع ،الذي يتّسم بالعنف املسلح واتساع رقعته
بدورها عىل شكل ارتفاع يف نسب األمراض الناجمة عن هذا
الجغرافية ،أ ّدت إىل إضعاف قدرة املجتمعات املحلية يف املحافظة
التلوث كاالسهاالت والتهاب الكبد.
عىل الحدود الدنيا املمكنة للمدارس لتكون مبثابة مناطق آمنة
لألطفال ليواصلوا تعلّمهم وتط ّورهم .فسالمة األطفال وتط ّورهم ،بالنسبة للرصف الصحي فقد ارتفعت نسبة األرس املزودة بشبكة
يف العديد من املناطق ،مع ّرضان للخطر ج ّراء نقص التغذية ،رصف صحي يف الحرض من  88%عام  2001إىل  98%عام .2009
والتعليم ،وفرص التواصل مع أقرانهم .واألسوأ من ذلك ،هو بينام تنخفض يف الريف إىل حدود  67%ويف املناطق النائية إىل
تع ّرض األطفال يف أنحاء البالد ،إىل العنف و/أو التجنيد يف األنشطة حدود  ،33%حيث يتم االعتامد يف هذه املناطق عىل الحفر
املرتبطة بالنزاع املسلح (املركز السوري لبحوث السياسات  .)2014الفنية بدالً من الشبكة العامة .ومن الجدير بالذكر أن مستويات
معالجة مخلفات الرصف الصحي مل تشهد تحسناً موازياً.
ومث ّة مبادرات أهلية عديدة ملواصلة التعليم والنشاطات التعليمية
تجري يف املناطق التي توقف فيها التعليم الرسمي .وتحاول بعض أثرت األزمة السورية عىل قطاع الرصف الصحي بشكل مبارش
املبادرات املحافظة عىل تدريس منهاج التعليم الرسمي من خالل من حيث ترضر شبكات الرصف الصحي يف مناطق النزاع املسلح
املعلّمني واملعلّامت والناشطني املجتمعيني يف تلك املناطق ،يف بشكل كامل أو جزيئ ،وخاص ًة يف محافظات ريف دمشق وحمص
حني تواجه مبادرات أخرى ظروفاً تتسم بالتح ّدي أثناء مامرسة وحلب ،حيث تعرضت أجزاء واسعة إىل عمليات دمار واسع.
النشاطات التعليمية أو تقديم الدعم النفيس االجتامعي لألطفال وبالتايل فإن عملية إعادة تأهيل وإصالح هذه الشبكة سوف
يتطلب تأهيالً كامالً ،إضاف ًة إىل توقف معظم املشاريع حيث أن
(املركز السوري لبحوث السياسات .)2014
الرصف الصحي ومحطات املعالجة مل يعد أولوية سورية يف ظل
3 3خدمات املرافق العامةاألزمة التي امتازت بانخفاض يف موارد املوازنة العامة للدولة،
ارتفعت نسبة األرس املستفيدة من مياه الرشب املحسنة التي وعدم املقدرة عىل الوصول إىل أماكن كثرية يف الريف السوري
تقدم بأسعار دون أسعار التكلفة من  83%عام  2001إىل  90%لتنفيذ مشاريع الرصف الصحي فيها.
عام ( 2009املسح الصحي األرسي  .)2009ويعود االرتفاع إىل
ثالثاً -سياسات سوق العمل
 - 8بيانات وزارة الرتبية بنا ًء عىل استخدام تقدير منطي للسكان دون احتساب السكان يف
سن التعليم املوجودين خارج سورية.

1 1سوق العملتشري بيانات سوق العمل يف سورية إىل أن تباطؤ منو قوة العمل
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مقارنة مع الزيادة يف عدد السكان يف سورية ،إذ انخفضت نسبة
املشاركة يف قوة العمل بني عامي  2001و 2010بينام ازداد أعداد
من هم خارج قوة العمل بشكل كبري خالل الفرتة ذاتها .يشري
الشكل ( )2إىل انخفاض نسبة املشاركة يف قوة العمل من 52%
يف عام  2001إىل  42.7%يف عام  ،2010وانخفاض معدل املشاركة
لدى اإلناث بشكل كبري من  21%عام  2001إىل  12.9%يف عام
 ،2010أما بالنسبة لنسبة مشاركة الذكور فقد انخفضت أيضاً من
 81%إىل  72.2%خالل الفرتة ذاتها.
إن تراجع معدالت مشاركة قوة العمل يف سورية يف العقد
األخري  ،2001-2010يناقض الفرضيات التنموية والسكانية التي
تشري إىل وجوب زيادة معدالت املشاركة يف قوة العمل خاصة
بالنسبة لإلناث مع النمو االقتصادي .لقد أدى ضعف منو قوة
العمل خالل العقد األخري إىل ثبات معدالت البطالة دون خلق
فرص عمل حقيقية وكافية لالقتصاد الوطني لذا فإن التحليل بناء
عىل معدالت البطالة دون النظر إىل معدالت التشغيل وتراجع
املشاركة يف قوة العمل يكون تحليالً مضلالً .وقد انخفض معدل
البطالة من  10.3%عام  2001إىل  8.6%عام  ،2010كام انخفض
معدل بطالة بني الذكور من  7%إىل  ، 6%بينام حافظ معدل
البطالة بني اإلناث عىل نفس القيمة تقريباً التي سجلها عام
 2001والتي قدرت بحوايل  .22%لكن لو حافظ معدل مشاركة
قوة العمل عىل نسبته يف العام  2001يف عام  2009لكان معدل
البطالة سيبلغ  24.4%مقارنة مع  8.1%من البيانات الفعلية يف
العام ( 2009نرص وآخرون  .)2011إن عدم التعامل مع هذه
الفئة من السكان التي مل تلتحق بقوة العمل وحرمت من
املشاركة االقتصادية يرتب نتائج خطرية عىل التنمية املستدامة
من النواحي االقتصادية واالجتامعية والسياسية.

أما بالنسبة للمشتغلني حسب النشاط االقتصادي فقد شهد قطاع
الزراعة ،أحد القطاعات الرئيسية للتشغيل يف سورية ،انخفاضا ً حادا ً
يف أعداد العاملني خالل الفرتة  2001وحتى  ،2010إذ انخفضت
مساهمة املشتغلني يف القطاع الزراعي يف إجاميل املشتغلني من
 30%إىل  .14%مل يكن الجفاف املستمر السبب الوحيد وراء هذا
االنخفاض ،ذلك أن االنخفاض يف أعداد املشتغلني يف الزراعة بدأ
قبل الجفاف عام  .2008باملقابل ازدادت نسبة املشتغلني خالل
هذه الفرتة يف قطاعات :الخدمات ( 23%إىل  ،)25%البناء (12%
إىل  ،)16%الصناعات التحويلية ( 13%إىل  ،)15%التجارة (14%
إىل  ،)18%النقل ( 5%إىل  ،)8%والعقارات ( 2%إىل  .)3%إال أن
الرتاجع يف الزراعة أدى لخروج بعض العاملني وخاصة اإلناث من
سوق العمل حيث الكثري منهم ال يستطيعون االنضامم لقطاعات
أخرى نتيجة طبيعة تأهيلهم والظروف االجتامعية السائدة.
وقد حافظ القطاع العام عىل حصته من املشتغلني فقد بلغت
وسطياً  27.1%من إجاميل عدد املشتغلني بني عامي  2001و،2010
وباملقابل ارتفعت مساهمة القطاع الخاص املنظم يف التشغيل
من  34.3%إىل  ،43.2%بينام انخفضت مساهمة القطاع الخاص
غري املنظم من  38.9%إىل .29.7%

يف هذا اإلطار وعىل الرغم من ارتفاع مساهمة القطاع الخاص
يف تكوين الناتج املحيل اإلجاميل من ( )58.5%إىل ()64.7%
بني عامي  2001و 2010إال أن مساهمته يف التشغيل انخفضت
بشكل طفيف من (  )73.2%إىل ( )72.9%وانخفضت مساهمته
يف تشغيل اإلناث من ( )63.2%إىل ( )43.5%وهذا يعطي
تفسريا ً واضحاً النخفاض مساهمة املرأة يف النشاط االقتصادي
يف ضوء محدودية قدرة القطاع العام عىل خلق فرص العمل،
حيث حافظ هذا القطاع عىل نفس النسبة اإلجاملية يف التشغيل
الشكل ( : )2معدل املشاركة يف قوة العمل حسب الجنس ( 2001وارتفعت فيه نسبة اإلناث املشتغالت من ( )36%إىل ()56%
نظرا ً لظروف العمل واألجر املتساوي واملزايا التي يوفرها لعمل
– )2010
املرأة ،ومساواتها يف الحقوق والحامية لعملها ( مثل وسطي األجر
الشهري البالغ يف القطاع العام  13029بينام ينخفض يف القطاع
الخاص إىل  7466لرية سورية).

خالل الفرتة  ،2010 – 2001كانت زيادة األجور االسمية ملحوظة
لكال الجنسني ،وانخفضت نسبة األشخاص الذين يحصلون عىل
أجور  4000لرية سورية أو أقل من  27%إىل حوايل  4%خالل
هذه الفرتة ،بينام ازدادت نسبة السكان ذوي األجور  14000لرية
سورية فام فوق من  1%إىل  28%خالل نفس الفرتة .مع ذلك
هذه الزيادة مل تتحقق إال يف األجور االسمية يف حني اقترص تزايد
املصدر :مسوح قوة العمل املكتب املركزي لإلحصاء و حسابات األجور الحقيقية عىل الفرتة املمتدة من  2001حتى  2006ثم
الباحثني
بدأت بالتناقص حتى عام  2010الشكل (.)3
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الشكل ( : )3تطور متوسط األجور الشهرية االسمية ودليل األجور من  20%إىل  .30%ومع استمرار النزاع املسلح ارتفعت معدالت
فقدان فرص العمل ووصل معدل البطالة حتى نهاية عام 2013
الحقيقية ()2010 – 2001
إىل  ،54.3%أي بطالة  3.39مليون شخص ،منهم  2.67مليون
فقدوا عملهم خالل األزمة ( املركز السوري لبحوث السياسات
.)2014
2 2العمل الالئقميكن التعرف عىل مدى توفر ظروف العمل الالئق يف سورية،
باالعتامد عىل البيانات اإلحصائية الصادرة عن منظمة العمل
الدولية إضافة إىل البيانات الوطنية املنشورة من قبل املكتب
املركزي لإلحصاء .وتبني مؤرشات سوق العمل إىل تراجع يف
معدالت املشاركة يف قوة العمل خالل العقد األول من األلفية
املصدر  :املكتب املركزي لإلحصاء حسابات الباحثني
وخاصة بالنسبة لإلناث ،وكذلك األمر بالنسبة ملعدالت التشغيل،
بشكل عام ،اتسم النمو االقتصادي يف الفرتة بني  2001و 2010مام يدل عىل الرتاجع النسبي يف فرص العمل حيث ينتفي الخيار
بأنه غري منارص للتشغيل حيث بلغت مرونة التشغيل بالنسبة بني العمل الالئق وغري الالئق.
للناتج وسطياً  0.15وهي نسبة ضعيفة جدا ً ،متأثرا ً بالرتاجع الحاد
يف فرص العمل يف الزراعة وتركز النمو يف قطاعات غري كثيفة وتظهر البيانات املشاركة الضعيفة يف سوق العمل وارتفاع معدالت
العاملة .وتدل املؤرشات السابقة عىل تدهور يف ظروف العمل البطالة لدى اإلناث .ومن حيث األجور ،ففي حني أنها تتقارب بني
من حيث تراجع املشاركة يف قوة العمل وتضاؤل فرص العمل الذكور واإلناث يف القطاع الحكومي ،فإنها تتفاوت بشكل كبري يف
الجديدة وزيادة موسمية العمل وتدين األجور الحقيقية ،بينام القطاع الخاص حيث تبلغ نسبة وسطي أجور اإلناث إىل الذكور
ازداد العمل يف القطاع الخاص املنظم عىل حساب غري املنظم يف القطاع الخاص املنظم  69%بينام تصل إىل  50%يف القطاع
إال أن مؤرشات التأمينات االجتامعية تشري ضعف التغطية لكال الخاص غري املنظم حسب بيانات مسح قوة العمل للعام .2010
القطاعني لجهة حامية العامل وضامن حقوقهم ،ويضاف إىل ذلك ويف عام  ،2010وكمؤرش عن العمل غري املقبول ،فإن نسبة تشغيل
زيادة التفاوت بني الذكور واإلناث يف مجال التشغيل واملشاركة األطفال بني  14-5سنة وصلت إىل حوايل  .4%أما ضعف استقرار
يف قوة العمل.
العمل يظهر يف أن  20%من املشتغلني يعملون بشكل متقطع
لقد أثرت األزمة السورية بشكل كاريث عىل سوق العمل ،ومل أو مؤقت و 9.3%منهم بشكل موسمي .وبالنسبة لبيئة العمل،
يقترص تأثريها عىل ضعف خلق فرص عمل جديدة بل تعداها فبلغ معدل إصابات العمل املميتة  0.06%كام وصلت التغطية
لخسارة فرص عمل كانت قامئة قبل األزمة وخاصة يف القطاع التأمينية لإلصابات املهنية إىل  .33%ويف إطار العمل الالئق ،تشري
الخاص ،وتدهور األجور الحقيقية وغياب البيئة اآلمنة للعمل البيانات إىل أن  58.7%من املشتغلني يعملون أكرث من  40ساعة
مبا يف ذلك خسارة حياة الكثري من العاملني عىل رأس عملهم .يف األسبوع ،بينام تبلغ نسبة من يعملون أقل من  25ساعة يف
حيث تشري نتائج مسح سوق العمل لعام  2011أن معدل األسبوع  .1.3%إضافة إىل ذلك ،فإن اإلطار الترشيعي واإلداري
التشغيل انخفض من  39%عام  2010إىل  36.1%عام  ،2011هذا ال يسمح للمشتغلني بفتح حوار اجتامعي فعيل وبالتايل متنع
االنخفاض كان محصورا ً يف القطاع الخاص ،وخاص ًة يف مجاالت اإلرضابات واملفاوضات الجامعية لألجور.
الزراعة والنقل والصناعات التحويلية ،بينام ارتفع عدد املشتغلني يف ظل األزمة تدهورت مقومات العمل الالئق بكافة جوانبها من
يف القطاع العام مبقدار  ،10%وتشري النتائج أيضاً إىل ارتفاع معدل حيث تراجع املشاركة يف قوة العمل وغياب بيئة العمل اآلمنة
البطالة من  8.6%إىل  14.9%بني  2010و .2011وما تزال بطالة وظروف العمل الصعبة وتراجع الدخل من العمل وتدهور األجور
اإلناث املرتفعة سمة أساسية من سامت سوق العمل يف سورية ،الحقيقية وازدياد نسبة العاملني يف األعامل القتالية وغري الرشعية،
فقد ارتفعت نسبة اإلناث املتعطالت من إجاميل العاطلني عن واستغالل األطفال وانتفاء الحوار املجتمعي حول حقوق العاملني
العمل من  39%عام  2010إىل  42%عام  .2011وارتفعت نسبة وانتشار التمييز واإلقصاء.
املتعطلني الشباب للفئة العمرية ( )15-29من إجاميل املتعطلني
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رابعاً  -تحديات أنظمة الحامية االجتامعية يف سورية.
1 1-التحديات املؤسسية

الكثري من الجوانب.
	-تضاعف عجز املؤسسات يف ظل األزمة التي تدمر الكثري
من مرتكزات التنمية يف سورية ،االقتصادية واالجتامعية
والسياسية والثقافية .وترافقت زيادة الحاجة إىل املتطلبات
اإلنسانية املتزايدة للمواطنيني مع تدهور القدرة عىل تقديم
الخدمات األساسية .بل تحول جزء كبري من املوارد إىل تفعيل
واستدامة العنف الذي يعمق معاناة السوريني.

	-غياب فكرة العدالة االجتامعية عن السياسات االجتامعية
بشكل عام وعن الحامية بشكل خاص ،يف ظل منوذج تنموي
غري محدد املعامل يركز عىل تنمية متوازنة عند الحد األدىن،
تهتم بالتوسع الكمي يف الخدمات العامة والدعم دون تطوير
مؤسسات تضمينية وفعالة ومساءلة .ازداد تعقيد وضع
الحامية يف ظل إصالحات أخذت مبعظمها شكل سياسات 	-إشكالية توفري املوارد املالية الالزمة لتغطية أوجه الحامية
تحرير اقتصادي تقليدية غاب عنها االهتامم بتمكني اإلنسان
االجتامعية تعد من أهم املشكالت التي يعاين منها القطاع
وتوسيع خياراته ،وشهدت تراجعاً يف الخدمات االجتامعية
يف سورية ،فعىل سبيل املثال يشكل الدعم تحدياً للموازنة
العمومية .مام زاد من حالة التهميش واإلقصاء لرشائح
العامة للدولة ،وما تزال التأمينات االجتامعية تعاين من عجز
مجتمعية واسعة ،ومل يحايك تطلعات الفئات الشابة الراغبة
متوييل ،وتضاعفت هذه التحديات التمويلية يف ظل األزمة.
مبجتمع أكرث إنتاجاً وتفاعالً وعدالة.
2 2تحديات األدوار	-مل تت َنب أنظمة الحامية االجتامعية الجانب الالمادي من
لقد أدى ضعف املؤسسات وعدم تشكل عقد اجتامعي قائم عىل
احرتام شخصية اإلنسان وحقوق املواطنة مام جعل اآلثار
تشاركية فعلية بني رشائح املجتمع ويستهدف الرفاه والعدالة
السلبية ترتاكم مؤثرة سلباً عىل كل من اإلنسجام االجتامعي
إىل تراجع كبري يف قدرة املجتمع املدين واألهيل عىل املشاركة يف
ورأس املال الثقايف واإلبداع الفكري وبالتايل عىل عملية
أنظمة الحامية االجتامعية بشكل فعال .وانحرص دور املجتمع
التنمية التضمينية.
املدين يف مبادرات غري رسمية يف مجال الحامية االجتامعية ومن
	-غياب رؤية متكاملة للحامية االجتامعية ،وعدم الرتابط بني أهم التحديات التي واجهها:
مكوناتها ،فعىل الرغم من احتوائها عىل سياسات محددة
	-ضعف البيئة الترشيعية التي من خاللها ميارس املجتمع
للتوسع األفقي والتكثيف العمودي ،فإن الخطط الخمسية
املدين دوره التنموي ،فقانون الجمعيات واملؤسسات األهلية،
السورية ما تزال بعيدة عن تحديد صورة مستقبلية للحامية
الصادر عام  1958ما يزال هو الناظم األسايس لعمل املجتمع
االجتامعية ولدورها يف االقتصاد واملجتمع السوري .وهذه
املدين .يف ظل مناخ من التضييق عىل الحريات العامة
املشكلة تنعكس عىل املقدرة يف تحديد متطلبات تنمية
وضعف املساءلة العادلة.
الحامية االجتامعية.
	-تضييق األجهزة التنفيذية الحكومية عىل استقاللية العمل
	-ضعف التشاركية يف تصميم وتنفيذ نظم الحامية االجتامعية،
املدين وحريته يف أداء مهامه وفقاً ألهدافه املتوافقة مع
وانعكس ذلك يف ضعف دور النقابات والفئات الفقرية
التوجهات العامة للدولة.
واملهمشة يف الدفاع عن حقوقها.
	-ضعف الطابع املؤسيس لتلك الجمعيات وغلبة مفاهيم
	-الرتكيز عىل دور الدولة وتجاهل الدور الكبري ملؤسسات
العمل التقليدي القائم عىل ردود الفعل .وضعف التنسيق
املجتمع املدين والعالقات األرسية يف توفري أرضية الحامية
بني الجمعيات املتامثلة األهداف وغياب التشبيك والربط
االجتامعية للمواطنيني.
بينها.
	-عدم وجود جهة واحدة معنية بتنسيق القطاع واإلرشاف
	-غلبة ثقافة اإلعالة واإلحسان يف العمل املدين واألهيل عىل
عىل مكوناته ،وضعف التنسيق بني الجهات املعنية بتنفيذ
مفهوم التنمية والتطوير ،انطالقاً من الثواب والجزاء ،والعادة
مكونات الحامية االجتامعية .افتقار نظم الحامية االجتامعية
والتقليد ،بغض النظر عن املردودية والفاعلية.
إىل وسائل الرصد وتقييم األداء ،وبالتايل غياب املقدرة
عىل تحديد األولويات ،واملساءلة .ويضاف إىل ذلك ضعف 	-قصور عملية املساءلة والرقابة الداخلية للجمعيات من
قبل أعضائها وما ينتج عن غياب الشفافية واملوضوعية يف
التغطية مبعظم مكونات الحامية االجتامعية ،وتراجعها يف
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عمليات االختيار والتمثيل .باإلضافة إىل غياب التخصص يف االقتصادية واالجتامعية ،وانعكس هذا الرضر عىل رشائح واسعة
أجهزة القضاء للنظر يف قضايا الجمعيات واملؤسسات األهلية من السوريني ،تبدت أشكاله من منظور الحامية اإلنسانية بعدة
واختصار إجراءات حسمها.
أوجه:
	-فقدان األمن اإلنساين :فالنزاع املسلح نرش الخوف والحاجة
عىل نطاق واسع يف ظل غياب األمن والتعرض ملخاطر القتل
والخطف والتعذيب واالستغالل وانتهاكات واسعة لكرامة
اإلنسان وممتلكاته.

مع تنامي الدور االقتصادي للقطاع الخاص يف سورية الذي ميكن
االستدالل عليه بارتفاع مساهمته يف الناتج املحيل ،أصبح القطاع
مطالباً بلعب دور أكرب بقضايا املسؤولية االجتامعية بشكل
عام والحامية االجتامعية بشكل خاص .إال أن القطاع يعاين من
مشكالت تساهم إىل حد كبري يف ضعف دوره يف توسيع التغطية
	-فقدان مقومات السكن املناسب واالستقرار :نزح أكرث من 6
ملكونات الحامية االجتامعية وزيادة فاعليتها:
ماليني سوري من مساكنهم ولجأ أو هاجر بسبب األزمة أكرث
	-ضعف الدور التشاريك للقطاع الخاص وغياب رؤية تنموية
من  4ماليني ،ويرتبط النزوح بالخوف وعدم االستقرار وفقدان
ملساهمته ،حيث تعاين مؤسساته من ضعف الكفاءة
مصادر الدخل وشبكة العالقات االجتامعية واالقتصادية التي
واالرتكاز إىل الريعية يف الكثري من أنشطته وتهميش صغار
كانت تلعب دورا ً رئيسياً يف الحامية االجتامعية ،باإلضافة
املستثمرين والعامل .حيث بقيت مشكلة التهرب من توفري
إىل الظروف غري اإلنسانية التي يعيشها الالجئون يف كثري من
أرضية الحامية االجتامعية مثل تغطية املشتغلني بالتأمينات
الحاالت.
االجتامعية وتدابري العمل الالئق مشكلة أساسية لعدم أمان
	-تدهور الخدمات الصحية والتعليمية :تعرضت الخدمات
العمل واستقراره.
الصحية والتعليمية إىل دمار شديد يف البنية التحتية وخسائر
	-تهرب جزء كبري من القطاع الخاص من دوره االجتامعي يف
كبرية يف رأس املال البرشي املرتاكم يف هذين القطاعني،
االستثامر يف رأس املال االجتامعي والبرشي والثقايف ،وضعف
وحرمان الكثريين من حق التعليم والخدمة الصحية يف
املساهمة الفعالة يف الخدمات االجتامعية األساسية.
الوقت التي تضاعفت الحاجة إليها مع اآلثار الكارثية للنزاع
املسلح .وبالرغم من محاوالت املجتمع املدين العمل سد
	-عجز مؤسسة السوق من االرتقاء بأداء القطاع الخاص الذي
الفجوة الناجمة عن تراجع الخدمات العامة إال أنها بقيت
اتسم بانتاجية ضعيفة وقطاع واسع غري منظم وإدارة تقليدية
أسرية ظروف النزاع املسلح مثل فقدان األمان والتمييز يف
واالعتامد عىل النفوذ السيايس يف تحقيق املكاسب دون رفع
تقديم الخدمات.
للتنافسية الوطنية.
	-فقدان مقومات األمن الغذايئ :تشري تقديرات أن حوايل20%
أما دور الدولة (الفاعل األسايس يف القطاع) ،فقد تم التطرق يف
من السكان يف سورية يعانون من الفقر الغذايئ يف العام
الفصل األول إىل هذا الدور الذي مل يتم املحافظة عليه مع تراجع
 ،2012كام تشري التقديرات إىل دخول معظم السوريني دائرة
تقديم الخدمات العمومية والدعم بحده األدىن .ويعود ذلك
الفقر بحسب خط الفقر الوطني يف العام ( 2013املركز
لعدم القدرة عىل إجراء إصالحاً مؤسسياً عميقاً يفعل املؤسسات
السوري لبحوث السياسات .)2014
ويستهدف العدالة االجتامعية.
	-فقدان كبري يف فرص العمل ومصادر الرزق :تجاوز معدل
خامساً  -الحامية االجتامعية ودورها يف األزمات
البطالة  54%مع نهاية عام  ،2013حيث خرس أكرث من 2.7
ترتبط الحامية االجتامعية بشكل كبري باألزمات عىل مختلف
مليون شخص فرص عملهم أغلبيتهم من القطاع الخاص،
أشكالها ،مبا تخلفه هذه األزمات من تأثري كبري عىل الفئات
بينام حافظ معظم العاملني يف القطاع العام عىل وظائفهم
املهمشة والهشة وتؤثر سلباً عىل مستويات معيشتهم وتؤدي إىل
يف ظل استمرار الحكومة يف تسديد مستحقاتهم .وبالنتيجة
اتساع ظاهرة الفقر ،وخصوصاً أن نظم الحامية االجتامعية عاجزة
خرس أكرث من  11مليون شخص املصدر الرئييس لدخلهم
أصالً عن حامية الفقراء ما قبل األزمات.
(املركز السوري لبحوث السياسات  .)2014يضاف إىل ذلك
الخسارة الكبرية يف املمتلكات من مساكن ومنشآت وآالت
شهدت سورية منذ مارس آذار  2011أزمة حادة بدأت بحراك
ومعدات وتجهيزات والتي أدت إىل تراجع كبري يف الرثوة
اجتامعي سيايس ثم تحولت إىل نزاع مسلح قاد إىل آثار إنسانية
املادية املرتاكمة لدى األرس وأصبحت عرضة للفقر والتهميش
غري مسبوقة منذ الحرب العاملية الثانية ،أرض بكافة القطاعات
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بشكل أكرب.
إىل حد كبري من التخفيف من األرضار التي لحقت باملواطنيني
إال أن شدة النزاع وفداحة الخسائر تجعل من املجتمع املدين
	-تراجع إمكانيات شبكات األمان األهلية واألرسية :لقد أدت
واألهيل مبؤسساته غري الرسمية غري قادر عىل تلبية االحتياجات
خسارة الرثوات والدخول وتراجع القوة الرشائية باإلضافة إىل
املتعاظمة .ويذكر بأن تحويالت املغرتبني السوريني لعبت سابقاً
تشتت األرس وتفكك املجتمعات املحلية وزيادة االستقطاب
وتعلب حالياً دورا ً كبريا ً يف مساعدة األرس السورية.
عىل حساب اإلنسجام االجتامعي ،مام أضعف إمكانيات
املجتمع املدين عىل توفري االمكانيات املطلوبة ملجابهة الفصل الرابع -التوجهات المستقبلية وإعادة توجيه
االحتياجات اإلنسانية امللحة.
السياسات
يف ظل تراجع اإلمكانيات املؤسسية واملالية للدولة متثلت االستجابة
الحكومية لتعزيز شبكات األمان االجتامعي بعدد من اإلجراءات
وأهمها الحفاظ عىل تسديد الرواتب واألجور يف القطاع العام،
واإلبقاء عىل فاتورة دعم كبرية ملشتقات الطاقة وبعض السلع
األساسية .ورصدت يف العام  2013مبلغاً متواضعاً حوايل  30مليار
لرية سورية إلعادة اإلعامر والتعويض عىل املترضرين و 50مليار
تم رصده يف العام  ،2014كام عملت عىل تأمني أكرث من 850
مركزا ً إليواء النازحني عن مناطقهم والتي تستوعب حوايل  4%من
اجاميل النازحني فقط.

لقد بينت األزمة السورية الحالية عن الخلل التنموي الكبري يف ظل
ضعف املشاركة واملساءلة والحرمان السيايس واالجتامعي لرشائح
مجتمعية كبرية ،حيث ركزت إجراءات الحامية االجتامعية عىل
توفري الدعم السلعي والخدمات العامة ،دون األخذ بعني االعتبار
أهمية تضمني العدالة االجتامعية يف كافة مفاصل السياسات
االقتصادية واالجتامعية واملؤسسية والثقافية .وحتى الحامية
االجتامعية املتمثلة بالدعم والخدمات تراجعت مع بدء انتهاج
سياسات تحريرية منذ الثامنينات مخلخلة «التوازن التنموي عند
الحد األدىن».

تعمل منظامت األمم املتحدة عىل سلسلة من خطط االستجابة
كان أولها يف مارس -آذار  2012خطة االستجابة األوىل لالحتياجات
اإلنسانية ،وجرى تحديثها يف سبتمرب -أيلول  2012تستهدف هذه
الخطط تخفيف أثر األزمة السورية عىل الفئات املترضرة من
السكان من خالل الرتكيز عىل قطاعات :املياه والرصف الصحي
والنظافة ،والصحة ،واملواد غري الغذائية واملأوى ،التعايف املبكر
وكسب العيش ،والغذاء والزراعة ،والتعليم ،التغذية ،والسالمة
واألمن.

لقد طرح الحراك املجتمعي يف آذار  2011قضايا يف غاية األهمية
ومرتبطة مبفهوم الحامية االجتامعية واملتمثلة بالحريات املدنية
وكرامة اإلنسان والعدالة االجتامعية ،إال أن تفاعالت األزمة قادت
إىل نزاع مسلح دام نتجت وتنتج عنه آثار كارثية غريت القواعد
الناظمة لحياة األفراد وأولويات املجتمع ،حيث صعد إىل رأس
األولويات وقف النزاع املسلح وتفكيك املؤسسات القامئة عىل
العنف والحفاظ عىل الحق يف الحياة لإلنسان يف سورية.
يتطلب إدماج الحامية االجتامعية مبفهومها الواسع يف سياسات
التنمية يف سورية وضع إطار مفاهيمي جديد للتنمية يحدد
رؤيتها ومبادئها ومرتكزاتها ،ضمن عقد اجتامعي يوحد جهود
كافة املواطنيني يف تجاوز األزمة وبناء منوذج تنموي للمستقبل
وتطوير السياسات االجتامعية واالقتصادية لتحقيق أهداف
مشرتكة تتمثل يف الرفاه املادي واملعريف والعدالة االجتامعية
واملؤسسات التضمينية واملساءلة .وهذا يستدعي مراجعة
السياسات القامئة لسببني رئيسني :األول هو اختالالت السياسات
االقتصادية واالجتامعية واملؤسسية والثقافية والثاين هو التغيري
الجذري الذي تحدثه األزمة مام يتطلب تحليالً معمقاً للوضع
الحايل وآليات تجاوزه.

ما تزال هذه الخطط عاجزة عن تلبية االحتياجات املتزايدة سوا ًء
من ناحية املوارد املالية أو من ناحية املقدرة عىل الوصول إىل
املستهدفني أو تغطية االحتياجات املتنوعة لهم ،حيث بلغت
احتياجات عام  2013حسب تقديرات خطة االستجابة  1.41مليار
دوالر أمرييك تم تأمني مبلغ  807مليون دوالر أمرييك أي بنسبة
تغطية  .56.2%ويضاف لذلك تردد املنظامت الدولية يف اختيار
الجهات الرشيكة فأطراف النزاع يحاولون تسخري املساعدات
لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية ،وباملقابل الوصول إىل
منظامت املجتمع املدين ذات البنى الضعيفة مؤسسياً بالغ
الصعوبة .كام تعاين املنظامت الدولية من تأثرها بنفوذ القوى
السياسية الكربى عىل املستوى العاملي وتأثرها بالجهات املمولة،
يعترب تكامل سياسات الحامية االجتامعية مبفهومها الواسع مع
باإلضافة إىل ضعف آليات الرصد والتقييم فيها.
سياسات التنمية االجتامعية واالقتصادية واملؤسسية رشطاً رضورياً
أضعف النزاع املسلح القوى املجتمعية الساعية للرفاه والعدالة لتحسني مقومات معيشة املواطنني ،فالحرمان من منظور الحامية
وكرامة اإلنسان ورسخ العنف ،وقد ساهم املجتمع املدين واألهيل االجتامعية يتعدى النظرة املادية إىل الحرمان الالمادي ،فالحامية
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ومساءلة وتشاركية للحامية اإلنسانية ،تقوم عىل مبادئ
العدالة والعمومية واملرونة واإلستناد إىل األدلة يف وضع
السياسات والتنفيذ ،وتقوم عىل التنسيق وتكامل األدوار،
واملشاركة يف تصميم النظام والرتكيز عىل بناء شبكات أمان
اجتامعية مستدامة ،وبناء آليات للرصد والتقييم.

االجتامعية تتعلق بحامية ومتكني الفئات العريضة من السكان
يف سورية التي تعرضت للحرمان والتهميش واإلقصاء املادي
واملعنوي قبل وأثناء األزمة .واملطلوب منوذج تنموي جديد يضع
العدالة االجتامعية والحامية االجتامعية يف صلب عملية التنمية
مع األخذ بعني االعتبار السياسات واالجراءات الجادة واملبتكرة
املطلوبة آنياً لتخفيف معاناة املواطنني مام لحق بهم من آرضار
نتيجة األزمة ،والتي تتطلب دورا ً تنموياً واسعاً للدولة والتزاماً
مببدأ التغطية العمومية والرشاكة مع املجتمع املدين والقطاع
الخاص.

·عىل املستوى الترشيعي :من خالل استعراض واقع الترشيعات
الناظمة ملكونات الحامية االجتامعية ،نالحظ القصور يف
مجاالت مثل حقوق العامل والترشيعات التي ترتاجع عن
الحامية العمومية أوتقوم بتحرير أسعار الخدمات العامة،
أما مع األزمة فهناك حاجة إىل حزمة متكاملة من الترشيعات
التي تصمم بناء عىل رؤية تنموية جديدة تضمن مشاركة
املواطنني وتضمن حقوقهم وتوسع فرص املشاركة االقتصادية
واالجتامعية واملؤسسية والثقافية ،مبا يف ذلك تطوير
الترشيعات املتعلقة باملجتمع املدين الذي كان قبل األزمة
يلعب دورا ً هاماً يف الحامية االجتامعية وتضاعف خالل فرتة
األزمة.

تتطلب الحالة السورية إعادة النظر جذرياً يف مفهوم الحامية
االجتامعية يف ظل جذور وآثار األزمة الراهنة والتطورات
الدولية الحديثة يف هذا املجال ،مبا يف ذلك الرتكيز عىل حامية
كرامة واعتبار اإلنسان كعامد قضية الحامية ويرتتب عىل ذلك
تأسيس أنظمة حامية قامئة عىل العدالة االجتامعية واملشاركة
املجتمعية يف بناء السياسات وتنفيذها وتقييمها ،والتي ال ميكن
أن تتم دون مصالحة وطنية شاملة قامئة عىل الحقوق وبناء دولة
تنموية وتضمينية وعادلة وتشاركية يتم من خاللها إعادة االعتبار
لإلنسان يف سورية ويتمكن من املشاركة بفاعلية يف تجاوز اآلثار
املدمرة لألزمة.

·عىل مستوى التمويل وتنويع املوارد :يعترب توفري التمويل
الالزم لتوسيع التغطية مبكونات الحامية االجتامعية رشطاً
أساسياً الستدامتها .ويف ظل االستحقاقات الكربى التي تفرضها
األزمة وتراجع املوارد واملدخرات والنشاط االقتصادي ،تظهر
رضورة تصميم نظام مايل تكافيل بني الحكومة والقطاع
الخاص واملجتمع املدين يقوم عىل توفري املوارد املالية
والبرشية لضامن الدولة الحد األدىن من الحامية االجتامعية.
واإلستفادة بشكل فعال من املساعدات اإلنسانية التي تقدم
يف ظل األزمة والتي تعاين من ضعف الكفاءة واملساءلة.

باإلضافة إىل ذلك يفرتض إعادة النظر بقضايا التوزيع وإعادة
التوزيع للرثوة والناتج ،بحيث يتم الرتكيز عىل ضامن الحياة
الكرمية للسوريني من حيث ظروف السكن الالئقة والعمل
والخدمات الصحية والتعليمية والدخل األسايس وتعويضات
أرضار األزمة .إن نظام الحامية االجتامعية املطلوب يسعى
إلنقاذ اإلنسان يف سورية من األرضار املادية واملعنوية واستعادة
اإلنسجام االجتامعي وضامن املشاركة الفعالة للجميع ويحرر
·عىل مستوى أدوار الفاعلني:
األفراد من الخوف والحاجة التي يعانون منها ،إنه نظام «للحامية
 -1دور الدولة:
اإلنسانية».
ويتطلب نظام الحامية الجديد رؤية تنموية واضحة ومشاركة
واسعة يف صياغة عقد مجتمعي جديد يضع القيم واألسس
التي تحكم املجتمع يف املستقبل واألهداف الكربى التي يُفرتض
بالحامية السعي لتحقيقها ،مبا يف ذلك العدالة واإلنسجام
االجتامعي .ويركز نظام الحامية اإلنسانية املطلوب عىل الجوانب
املادية كالعمل والضامن االجتامعي والخدمات العامة األساسية
والدعم واالستهداف ،وعىل الجوانب غري املادية كاحرتام اإلنسان
واملشاركة يف السلطة وحرية التعبري وعدالة الفرص والحصول عىل
املعرفة .ومن خصائص النظام الجديد:
·عىل املستوى املؤسيس :بناء مؤسسات كفء وشفافة

يتطلب دور الدولة املستقبيل توفري البيئة الترشيعية املالمئة
للحامية اإلنسانية ،ملختلف الفاعلني من مجتمع مدين وقطاع
خاص واملجتمع الدويل .باإلضافة إىل تطوير رؤية تشاركية للتنمية
يف سورية واسرتاتيجيات تجاوز آثار األزمة وضامن تناسق سياسات
الحامية اإلنسانية مع السياسات االقتصادية ،يف إطار رؤية
عمومية لتنمية تضمينية اقتصادية واجتامعية ومؤسسية .وتبني
اسرتاتيجيات وسياسات الحامية اإلنسانية وفق منظور حقوق
اإلنسان وأخذ الجوانب املادية وغري املادية بعني االعتبار .ويتوقف
نجاح االسرتاتيجيات عىل بناء مؤسسات تشاركية وكفء وعادلة
ومساءلة بحيث تتمكن من تنسيق الجهود بفاعلية ملواجهة آثار
األزمة ،وضامن التنسيق مع الفاعلني املحليني والدوليني .وتوفري
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التغطية العمومية يف ظل األزمة مبا يتعلق بالخدمات الصحية الحامية االجتامعية يف سورية من خالل قراءة نقدية شملت
الضامن االجتامعي والخدمات االجتامعية وسياسات سوق
والتعليمية وظروف السكن ودعم السلع الرئيسية.
العمل ،ثم تعرضت الورقة ألهم مؤرشات الحامية االجتامعية قبل
 -2دور مؤسسات املجتمع املدين:
األزمة وخاللها بشكل مفصل ،وأخريا ً استعرض الفصل األخري رؤية
يتطلب تبني وتنفيذ برنامج متكامل للحامية اإلنسانية يف ظل شمولية لخصائص نظام الحامية االجتامعية املطلوب للمستقبل.
األزمة قاعدة مشاركة واسعة خاصة للمجتمع املدين الذي يلعب
ومن أهم التحديات التي واجهت أنظمة الحامية االجتامعية
دورا ً رئيسياً يف الوقت الحايل ،وحيث يعاين املجتمع املدين حالياً
يف سورية قبل األزمة ،غياب الرؤية التنموية ،وعدم استهداف
من تشتت يف الجهود ،وضعف يف اإلمكانات املادية والقدرات
العدالة االجتامعية ،إهامل لدور املجتمع املدين واألهيل يف
املؤسسية .مام يتطلب تطوير مشاركة املجتمع املدين من خالل
الحامية ،ضعف عىل مستوى الحجم والتنفيذ واالستدامة ،النتائج
توفري الترشيعات املناسبة ومساندته يف تطوير مؤسساته نحو
السلبية لسياسات التحرير االقتصادي وضعف إنفاذ القانون.
مزيد من الكفاءة والشفافية ومامرسته لدوره التنموي بفاعلية.
وهذا يعتمد إىل حد كبري عىل عقد اجتامعي يضمن الحريات أثناء األزمة الراهنة انهارت معظم مقومات أنظمة الحامية
العامة وتشاركية حقيقية يف صناعة السياسات وتنفيذها وتقييمها .السابقة نتيجة األرضار الكارثية للنزاع املسلح ،الذي أدى إىل
نزوح ولجوء املاليني من السوريني ،وخسارة مئات آالف األرواح
 -3دور القطاع الخاص
والجرحى واملشوهني  ،وانتشار الخوف والكراهية والتعصب مام
يف ظل الرؤية التنموية املقرتحة للخروج من األزمة يشكل القطاع أرض برأس املال االجتامعي والثقايف ،وأضعف دور الدولة التنموي
الخاص رشيكاً رئيسياً يف مجال الحامية اإلنسانية ،من خالل نظرة وفاقم التحديات أمام املجتمع املدين.
اسرتاتيجية ملصلحة القطاع الخاص يف تكوين رأس املال البرشي
يتطلب نظام الحامية اإلنسانية ،الذي تقرتحه الورقة للخروج
واالجتامعي واالنسجام االجتامعي واالستقرار السيايس باإلضافة
من األزمة ،رؤية تنموية واضحة ومشاركة واسعة يف صياغة
إىل التحفيز االقتصادي الذي تسهم الحامية اإلنسانية يف توفريه.
عقد مجتمعي جديد يضع القيم واألسس التي تحكم املجتمع
وال ميكن للسياسات االقتصادية وحدها قبل وأثناء األزمة أن
يف املستقبل واألهداف الكربى التي يُفرتض بالحامية السعي
تفعل الدور االسرتاتيجي للقطاع الخاص يف العملية التنموية أو
لتحقيقها ،مبا يف ذلك العدالة واإلنسجام االجتامعي .ويركز نظام
يف بناء رشاكات حقيقية عىل املستوى الوطني.
الحامية اإلنسانية املطلوب عىل الجوانب املادية كالعمل والضامن
 -4دور املجتمع الدويل:
االجتامعي والخدمات العامة األساسية والدعم واالستهداف ،وعىل
للمجتمع الدويل دور هام يف الحامية اإلنسانية يف سورية حيث الجوانب غري املادية كاحرتام اإلنسان واملشاركة يف السلطة وحرية
الحاجات الكربى لتطوير املؤسسات ولسد فجوات التمويل وحل التعبري وعدالة الفرص والحصول عىل املعرفة.
مشاكل اللجوء والهجرة ،مام يتطلب مساعدات كربى من املجتمع
الدويل ضمن رؤية التنمية لسورية املستقبل ومن ضمنها نظام
الحامية اإلنسانية الوطني .حيث ميكن للمجتمع الدويل أن
يساهم يف تبادل املعارف ونقل الخربات والتجارب الناجحة يف
مجال توسيع نطاق التغطية مبكونات الحامية االجتامعية يف ظل
األزمات .باإلضافة لتقديم الدعم املايل والفني لسورية يف إطار
مؤسيس كفء ومساءل.
الخاتمة

ومن خصائص النظام عىل املستوى املؤسيس بناء مؤسسات كفء
وشفافة ومساءلة وتشاركية للحامية اإلنسانية ،تقوم عىل مبادئ
العدالة والعمومية واملرونة .أما عىل املستوى الترشيعي فاملطلوب
تبني حزمة متكاملة من الترشيعات التي تصمم بناء عىل رؤية
تنموية جديدة تضمن مشاركة املواطنني وتضمن حقوقهم وتوسع
فرص املشاركة االقتصادية واالجتامعية واملؤسسية والثقافية.
وأخريا ً عىل مستوى التمويل تظهر رضورة تصميم نظام مايل
تكافيل بني الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدين يقوم عىل
توفري املوارد املالية والبرشية لضامن الحد األدىن من الحامية
االجتامعية.

قدمت الورقة تشخيصاً ألنظمة الحامية االجتامعية يف سورية مميزا ً
بني مرحلتني رئيسيتني ،األوىل مرحلة ما قبل األزمة بني عام 2000
وعام  ،2010والثانية مرحلة األزمة الراهنة بني  2011و .2013املراجع بالعربية:
حيث تم تحليل دور الدولة يف الحامية االجتامعية باإلضافة إىل 1.1املجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء (« :)2008إطار العمل
دور املجتمع املدين ،كام تم عرض اإلطار الترشيعي الناظم ألنظمة الترشيعي والسيايس للتمويل األصغر يف سورية» ،كانون الثاين.
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