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ويق ّدم الجزء الثاين اإلطار القانوين للحامية االجتامع ّية ،باعتباره
األداة األساسية لتجسيم الحق يف الحامية االجتامعية وإعامله،
والسالح األمثل للمدافعة واملنارصة واملساءلة حول هذا الحق،
ولتطوير املقاربات الجديدة التي تعتمد عىل الحقوق يف الربمجة
واملتابعة واملساءلة يف كل املجاالت املتصلة بالتنمية البرشيّة.

بيّنت الثورات العربيّة بكل وضوح فشل النامذج واالختيارات
االقتصادية املتّبعة مبا تو ّخته من أمناط تنمويّة غري عادلة بني
الفئات والجهات وسوء الحوكمة والفساد ،وما ترتّب عىل ذلك من
اختالالت يف توزيع مثار النمو ّ،إن وجد ،وبطالة وتفقري وإقصاء يف
ظل غياب كامل للدميقراطيّة وضعف املشاركة يف الحياة العامة
ويف رسم السياسات .واعتبارا ً لذلك ،فقد بات من الرضوري إعادة
النظر يف الخيارات والتوجهات املعتمدة ،مبا يحقق االستقرار
للمجتمعات العربية ،ويسهم يف معالجة األزمة االقتصادية
واالجتامعيّة والسياسية واألمنيّة الحا ّدة التي تجابهها.

ويخصص الجزء الثالث إلشكاليّات متويل الحامية االجتامعيّة ودور
ّ
الدول يف ذلك ،باعتبار مسؤول ّياتها يف إعامل الحق يف الحامية
االجتامعية.
أما الجزء الرابع ،فإنه يتعلق بنطاق التغطية بالضامن االجتامعي
ومستوياتها ونوع ّيتها ،وأبرز النتائج الحاصلة ،واإلشكال ّيات القامئة
يف املجالني ،قبل التط ّرق يف الجزء الخامس إىل أه ّم التوجهات
املستقبلية من خالل توصيات وانتظارات مك ّونات املجتمع
املدين يف املجال اعتبارا ملسؤولياتها املتزايدة يف الدفاع واملنارصة
واملساءلة ،وكذلك يف التعبري عن هواجس الفئات الضعيفة
وامله ّمشة ومتثيلها يف املساهمة يف تحديد السياسات ورسم الربامج
واملخططات عىل املستويني الوطني والقومي والدويل.

وتشكّل الحامية االجتامع ّية ،مبا لها من دور أسايس يف تحقيق
التامسك االجتامعي وإرساء األمن والوئام االجتامعيني وتكريس
جانب من الحقوق األساس ّية لألفراد واملجموعات ،إحدى األدوات
الرئيسة لإلسهام يف تأمني االستقرار للمجتمع العريب وإعادة توزيع
مثار النم ّو بأكرث عدالة وتهيئة األرضية املالمئة لتعايف االقتصاد
وإدخاله يف ديناميك ّية إيجاب ّية.
ولكن ،ما هو واقع الحامية االجتامعية يف البلدان العربية؟ وما
هي النواقص واإلختالالت التي تح ّد من فاعل ّيتها وقدرتها عىل
املساهمة يف تكريس الحقوق األساسية للمواطن العريب وحفظ
كرامته وتأمني اندماجه يف الحياة االقتصادية واالجتامعية؟ ذلك
ما سيسعى إىل بيانه تقرير الراصد العريب للحقوق االقتصادية
واالجتامعية لسنة  ،2014والذي سيخصص باألساس لهذه املسألة.

وإذ اقترصنا يف هذه الورقة عىل بيان اإلطار العام الدويل مع بعض
اإلشارات إىل وضع ّية املنطقة العربية ،تاركني املجال يف ذلك إىل
التقارير القطريّة لتشخيص واقع أنظمة الحامية االجتامع ّية يف
الوطن العريب وبيان توجهاتها الحالية وتحدياتها القامئة والقادمة
وتحليل مواطن الضعف والق ّوة فيها ،فإنه ال ب ّد من التّأكيد أ ّن
هذا الواقع يختلف بني البلدان العرب ّية باختالف سياساتها ،وكذلك
لتباين خصوصياتها واألوضاع ال ّراهنة التي تعيشها ،والتي ميكن
وسنحاول يف هذه الورقة املرجعيّة ،تقديم اإلطار العام الذي
تقسيمها إىل  3مجموعات كربى:
ميثل األرض ّية التي تنبني عليها التقارير القطرية حول الحامية
§بلدان تعيش أزمات أمنيّة وحروب
االجتامعية يف الوطن العريب من خالل خمسة محاور رئيسيّة .ففي
مد ّمرة أو احتالل عىل غرار سوريا
الجزء األ ّول تستعرض الورقة تطور موضوع الحامية االجتامعية
والعراق وليبيا واليمن وفلسطني .أين
يف النقاش الدويل حول التنمية ،واأله ّمية املتزايدة التي أصبحت
تطرح إشكال ّية الحامية االجتامع ّية
تكتسيها مسألة التنمية اإلنسان ّية واملبادرات التي تم إطالقها أو
بكل ح ّدة باعتبار
زمن األزمات ّ
اعتامدها لتوسيع الحامية االجتامعية ودعم الحقوق االقتصادية
املاسة للحامية أكرث من زمن
واالجتامعية ال سيام للفئات الضعيفة.
الحاجة ّ
السلم ،ولك ّن تأمينها قد يصبح صعباً
ّ
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وأحياناً ثانوياً بفعل التحديات األمنية.

االجتامعيّة ،يف حني مل تقدم البقيّة
أي تدابري من شأنها أن
عىل اتخاذ ّ
تدعم سياساتها االجتامعيّة ،رغم توفّر
اإلمكانيات املاديّة لعدد منها.

§بلدان تشهد شبه استقرار وبداية
انتقال سيايس بعد الثورة ،ولكنها
تجابه تح ّديات اقتصاديّة كربى
تجعل من مسألة تطوير الحامية
االجتامع ّية وتوسيعها مطروحة بكل
إلحاح ،للرشوع يف تلبية استحقاقات
الثورة ،والتي أصبحت الشعوب
تطالب بتحقيقها بجرأة وح ّدة أكرث.
لك ّن اإلصالحات وإعادة النظر يف
الخيارات وأمناط التنمية ،تبقى
رهينة الضغوطات االقتصادية واملالية
ومحدودية اإلمكانيات الرضورية
لذلك.

كام تجدر اإلشارة إىل أن الظروف التي مت ّر بها املنطقة
من حروب وأزمات أمنية ،قد تس ّببت يف هجرة ولجوء
ماليني املواطنني نحو البلدان املجاورة (عىل غرار تونس
أثناء األزمة الليبية واألردن ولبنان وكردستان العراق
أثناء األزمتني السورية والعراقية .)...وهو ما يطرح بح ّدة
مسألة الحامية االجتامع ّية لالجئني واملهاجرين ومجابهة
متطلباتهم الحياتيّة التي أصبحت متثّل عبئاً يثقل كاهل
بلدان االستقبال ،خاصة بالنظر إىل طاقاتها املحدودة.
وتتطلّب دراسة أوضاع الالجئني واملهاجرين يف الوطن
العريب وحقوقهم ،حسب رأينا ،بحثاً خاصاً ومع ّمقاً
يشمل مختلف أبعاد هذه القضيّة.

§بلدان مستق ّرة نسب ّيا أدخل البعض
منها إصالحات عىل منظومة الحامية

اإلطار :1حول مفهوم الحامية االجتامع ّية

()1

يستخدم مصطلح «الحامية االجتامع ّية» بطريقة مختلفة وأحيانا متباينة بني البلدان وعرب العصور .فهو يكتيس غالباً مفهوماً أوسع من مصطلح «الضامن
يل .ولك ّنه يستعمل أحياناً ويف بعض السياقات يف مفهوم أضيق
االجتامعي» ،ليشمل كذلك الحامية املقدمة من األرسة أو أفراد ومجموعات املجتمع املح ّ
من مفهوم الضامن االجتامعي ويقترص عىل الحامية املوجهة إىل الفئات االجتامعية أو األفراد األكرث فقرا ً أو املع ّرضة لإلقصاء االجتامعي.
وتجدر املالحظة أن املنظامت الدولية تستخدم يف أدبياتها املصطلحني االثنني للتدليل عىل املفهوم نفسه.
ويف هذه الورقة ،فقد ت ّم التطرق إىل الحامية االجتامعيّة يف مفهومها الواسع الذي يشمل:
 - 1مفهوم الضامن االجتامعي الذي يغطي جميع التدابري واملنافع النقدية أو العين ّية لتأمني الحامية من:
§انعدام أو عدم كفاية الدخل من العمل بسبب املرض أو اإلعاقة أو األمومة أو إصابات العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو الوفاة.
§عدم الوصول إىل الرعاية الصح ّية أو عدم القدرة عىل تح ّمل تكاليفها.
 - 2مختلف الخدمات والتدابري االجتامعية والتضامنية األساسية والرامية إىل التقليل من الفقر اإلقصاء االجتامعي ومعالجة نقص الدخل وفقدان السند
العائيل لألطفال أو الكبار غري القادرين عىل القيام بشؤونهم وتأمني الرعاية الصحية واالجتامعية.
رصف.
	) -(1عن وثيقة « توسيع التغطية االجتامع ّية للجميع» – منظمة العمل الدول ّية جنيف – ( 2009الصفحتان  ) 59-60بت ّ
“Extending Social Security to All: A review of challenges, present practice and strategic options” ILO Geneva 2009. P59-60.
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I.Iالحماية االجتماعية ف ي� النقاش التنموي العام

مئتني ومثانية ماليني ( )208سنة .2015
ويبي التقرير العاملي حول الشغل لسنة « 2014تنمية غن ّية
ّ
مبواطن الشغل» ،الذي أصدرته منظمة العمل ال ّدولية يف شهر
ماي من هذه السنة ،أن عدد العاطلني عن العمل يف العامل قد
عم
ازداد بـ  4ماليني فرد سنة  .2013وهو أرفع بـ  30.6مليوناً ّ
كان عليه قبل األزمة العامل ّية.
ويق ّدر هذا التقرير مواطن الشغل التي يجب إحداثها خالل
الخمس سنوات املقبلة ملجابهة ارتفاع عدد السكان النشيطني
الذين سيصلون إىل سوق العمل بـمئتني وثالثة عرش مليوناً

شهد العامل منذ بداية مثانينات القرن العرشين تحوالت عميقة
يف دور الدولة وتدخلها يف املجالني االقتصادي واالجتامعي.
فبفعل تع ّدد األزمات ،وتقلّص نسب النم ّو بانتهاء حقبة «الثالثني
املجيدة» يف البلدان الصناع ّية ،وتراجع أسعار البرتول وتأثريه عىل
االقتصاديات ال ّريعية ،وهيمنة الليربال ّية الجديدة ،بدأ مفهوم
الدول الراعية أو دولة العناية يرتاجع ،إذ جنح العديد من ال ّدول
التكيز عىل االهتامم بالجانب االقتصادي للتنمية والح ّد من
إىل ّ
النفقات االجتامع ّية يف إطار رؤى صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل ومقارباتهام لإلصالحات الهيكلية القاضية بالخصوص
بالضغط عىل مصاريف الدولة والتقليص من تدخلها املبارش يف ( )213منهم مئتا مليون يف البلدان الصاعدة والنامية.
االقتصاد والسعي إىل تحريره واتباع سياسات انكامش ّية ومعالجة وبالنسبة إىل بلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،فإن عدد
عجز امليزانية وميزان املدفوعات.
العاطلني يق ّدر بـ  15.9مليون شخص سنة  2013مقابل 12.6
وقد أ ّدى ذلك إىل التضييق عىل اإلنفاق االجتامعي والذي ازداد مليوناً سنة  .2007ومن املرشح أن يبلغ هذا العدد  16.8مليون
وخاصة عىل البلدان شخص سنة .2015
ح ّدة يف ظل التأثريات السلبية للعوملة،
ّ
ال ّنامية والضعيفة وحتى عىل الفئات الفقرية يف البلدان ذات ويبني التقرير العاملي حول الحامية االجتامعية لسنة – 2014
الدخل املرتفع.
 ،2015أن نسب البطالة يف البلدان العربية تبقى مرتفعة عموماً،
ما عدا البلدان النفطية يف الخليج العريب .وقد تراوحت سنة 2013
أو ( 2012حسب البيانات املتوفرة والتي تهم  12بلدا ً) بني 0.5%
يف قطر و 23%يف فلسطني .وترتاوح هذه النسبة لدى النساء بني
 2.8%يف قطر و  37.1%يف سوريا.

فقد ترتّب عىل العودة القويّة لليربالية املتو ّحشة وهيمنة
املؤسسات متع ّددة الجنسيات واالقتصاد املايل عىل االقتصاد
الحقيقي ،احتدام املنافسة الرشسة بني البلدان واملؤسسات،
وأصبح بفعلها ينظر إىل اإلنفاق االجتامعي كمج ّرد كلفة يجب
الضغط عليها واعتباره أحد العنارص التي ميكن التحكّم فيها ويشري التقريران حول التشغيل ،املشار إليهام آنفاً ،إىل أ ّن
لتحسني القدرة التنافسية سواء عىل مستوى املؤسسة أو عىل االختالالت الهيكل ّية األساس ّية يف سوق الشغل ،تبقى عميقة
الكل.
املستوى ّ
وتتمثل باألساس يف البطالة طويلة املدى ،ال سيام يف البلدان
كام أصبح ينظر إىل الخدمات االجتامعية وكأنّها سلع يجب العمل املتقدمة ،والنسبة املرتفعة للعمل يف القطاع غري املنظم يف
عىل إخراجها شيئاً فشيئاً من دائرة املسؤوليّات الحكوميّة ومن البلدان ال ّنامية .وإن تضافر عاميل البطالة وتط ّور أشكال العمل
الهش يف القطاع غري املنظم ،تؤدي حتامً إىل ارتفاع نسبة الفقر
ّ
الخاص.
الفضاء العمومي ليتولّ ها القطاع
ّ
والهشاشة االجتامعية ،حتى يف أوساط بعض الفئات العاملة التي
وقد تداخلت هذه العوامل لتؤ ّدي ،خاصة بعد أن زادتها عمقاً
ال تنتفع بحقها يف األجر العادل والحامية االجتامع ّية التي تؤ ّمنها
األزمة املال ّية العاملية بداية من سنة  2008وانكامش االقتصاد
ضد املخاطر االجتامع ّية ،وتحميها من التأثريات السلب ّية لغوائل
العاملي الذي تالها ،إىل اتساع اله ّوة يف مستويات التنمية بني
ال ّدهر .وتعترب املرأة أكرث عرضة للعمل يف القطاع غري املنظم،
البلدان وارتفاع نسب البطالة وحجمها وتفاقم التفاوت يف األجور
حيث يشتغل فيه  48.7%من النساء مقابل  46.9%من الرجال.
والدخل بني الفئات االجتامعية وبني األقاليم والجهات داخل البلد
ولنئ يبلغ الفارق بني الجنسني يف هذا املجال نحو نقطتني ،بالنسبة
الواحد.
للمع ّدل العاملي ،فإنّه يصل إىل  25نقطة يف بلدان شامل إفريقيا،
ويتضح من التقرير حول الشغل يف العامل الذي أصدرته منظمة و 5.9نقاط يف منطقة الرشق األوسط .ويربز ذلك وجهاً من
العمل الدولية يف جوان  2013تحت عنوان «إعادة بناء النسيج وجوه عدم املساواة بني املرأة والرجل يف مجال الشغل والحامية
االقتصادي واالجتامعي» ،أن عدد العاطلني عن العمل يف العامل قد االجتامع ّية.
بلغ يف منتصف سنة  2013مئتي مليون شخص ،وأنه من املقدر
ّ وإذ تبني إحصائيّات برنامج األمم املتحدة للتنمية أن الفقر املدقع
أن يرتفع هذا العدد ،إذا تواصل النسق الحايل لتط ّور البطالة ،إىل
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االقتصادي واالجتامعي ،حتى يف صفوف املشتغلني .وهو ما يعيق
توسع نطاق الحامية االجتامعية وتط ّور برامجها وتدابريها ،فضالً
ّ
عن تأثريه عىل التوازنات املالية لألنظمة املبنية عىل املساهامت،
ال سيام يف ظل التحوالت الدميغراف ّية ،املتمثلة بالخصوص يف
ارتفاع مؤ ّمل الحياة وعدد السكان املسنني يف العديد من البلدان،
وما يسلطه ذلك من ضغوط عىل منظومات التغطية الصحية
واالجتامعية.

قد تراجع بصفة عامة ،فإ ّن  1.2مليار شخص ال يزالون يعيشون
تحت خط الفقر املدقع ،وإ ّن عدد األفراد املشتغلني الفقراء
(الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر يف اليوم) ،ال يزالون ميثلون
 15.1%من السكان املشتغلني سنة  2012و 13%سنة .2013
كام أ ّن  60.9%من السكان النشيطني يف العامل ال ّنامي ال يزالون
يعيشون بأقل من  4دوالرات للفرد الواحد يف اليوم سنة .2011
وبالنسبة للبلدان العربية ،تربز إحصائيات منظمة العمل الدولية،
أن نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر يف اليوم
ترتاوح بني  0.1%يف األردن و 46.1%يف جزر القمر و 23.4%يف
موريتانيا .أما السكان الذين يعيشون بأقل من دوالرين يومياً،
فترتاوح نسبتهم بني  1.6%يف األردن و  65%يف جزر القمر و
 47.7%يف موريتانيا.

ورغم قلة البيانات املتوفرة حول األجور يف املنطقة العربية وقلّة
يبي التقرير أ ّن غالبية املعطيات
جودتها وما يشوبها من شكوكّ ،
املتاحة تشري إىل عدم الزيادة يف األجور الحقيقية بصورة كبرية أو
حتى تراجعها يف معظم البلدان العربية خالل السنوات القليلة
املاضية وإثر األزمة العاملية .وبالنسبة للفرتة  1999-2011يبني
التقرير أن منو األجور الحقيقية قد تزامن مع منو إنتاجية العمل
ولو بصفة متفاوتة يف  7دول عربية هي قطر والكويت واألردن
وسوريا ومرص وتونس واملغرب ،بينام شهدت البحرين والجزائر
وفلسطني وعامن ارتفاعاً طفيفاً يف األجور الحقيقية رغم تراجع
إنتاجية العمل .أ ّما يف اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة ،فقد حصل تراجع مزدوج يف إنتاجية العمل ويف
األجور الحقيقية.

وعىل مستوى توزيع مثار النم ّو ،يتضح وفقاً للتقرير العاملي حول
األجور الذي صدر عن منظمة العمل الدولية سنة  2013بعنوان
«األجور وال ّنمو العادل» ،أنّه «لعقد من الزمان أو أكرث قبل األزمة
ّ
انفك االرتباط بني األجور وإنتاج ّية العمل يف العديد من البلدان،
وهو ما أسهم يف العديد من اإلختالالت االقتصادية العاملية»...
مضيفاً «أنه منذ مثانينات القرن املايض شهد نصيب العاملة من
أقل من الدخل
حصة ّ
الدخل اتجاهاً نزوليّاً مبا يعني تخصيص ّ
وحصة أعىل إىل رأس املال ،سواء يف حالة
الوطني إىل العاملة ّ
ركود األجور الحقيقية أو حتى يف البلدان التي شهدت فيها األجور
الحقيقية من ّوا ً رسيعاً».

وعن تأثريات الربيع العريب ،يربز التقرير نفسه أن نتائج البحوث
تشري إىل أن “األجر العادل وارتفاع تكلفة املعيشة ،يتصدران
أولويات الشباب العريب .ويبدو أن الربيع العريب قد دفع عدة
بلدان إىل إجراء زيادات أكرث يف أجور العاملة املحلية يف القطاع
العام .غري أنه بالنسبة للقطاع الخاص ،يعد الحد األدىن لألجور
واملفاوضات الجامعية ضعيفاً يف املنطقة العربية .ولذلك تبعات
عديدة من بينها :عدم تكافؤ القدرة التفاوضية بني العامل وأرباب
العمل ،وإمكانية حدوث اضطرابات اجتامعية وسياسية .وبرغم
استمرار مرونة التحويالت املالية من بلدان مجلس التعاون
الخليجي أكرث من املتوقع ،إال أن بلدان املقاصد األخرى رمبا
ح ّملت تكلفة األزمة للعاملة املهاجرة .وتجدر اإلشارة يف هذا
الصدد إىل أن تراجع التحويالت املالية يؤثر بحدة عىل دخول
األرس يف البلدان املصدرة للمهاجرين بشكل صاف ،كام أن له
تبعات يف شكل انخفاض االستهالك الكيل واملدخرات ،وارتفاع
معدالت البطالة ،وانخفاض األجور داخل البلد.

وما من ّ
شك يف أ ّن هذا املنحى الخطري يؤثر سلبيّاً عىل مدى انتفاع
األجراء بحقّهم األسايس يف األجر العادل الذي تضمنه املواثيق
ال ّدوليّة ،ويربز التّآكل أو الرتاجع الحقيقي الذي بدأت تشهده
املكاسب االجتامعية التي تراكمت خالل عقود من الزمن بفضل
نضاالت الطبقة العاملة والقوى التقدمية .وعالوة عىل ذلك ،فإن
لهذا االتجاه انعكاسات سلب ّية كذلك عىل االستهالك والتداين
العائيل ،وبالتايل عىل الطلب الداخيل كعامل من عوامل دفع
ال ّنم ّو املندمج واالستثامر والقدرة عىل خلق فرص العمل.
وبي التقرير نفسه أن هذا الرتاجع يف نصيب العاملة من الدخل
ّ
الوطني ،إذ يعود من جهة إىل التق ّدم التكنولوجي والعوملة
التجاريّة وتوسع األسواق املاليّة ،فإنه يعود كذلك إىل تراجع
كثافة وفاعل ّية االتحادات النقاب ّية ،األمر الذي أ ّدى إىل تآكل
القوى التفاوضية للعاملة .ويف ذلك خطر يه ّدد مدى قدرة الطبقة
العاملة عىل الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها األساس ّية ،بغض
عم ينتج عن ذلك من تفاقم للفقر والتهميش واإلقصاء
الطرف ّ

وعىل صعيد الفوارق يف توزيع الدخل ،يبني تقرير برنامج األمم
املتحدة للتنمية ،أن معامل دجيني هو اليوم يف مستوى أرفع
عم كان عليه يف مثانينات القرن املايض يف عديد الدول ،ما يشري
ّ
إىل تع ّمق الفوارق يف ال ّدخل داخل البلدان املعنيّة .وبالنسبة
إىل املنطقة العربية التي تتوفر بشأنها املعطيات (  12بلدا ً ويف
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والتي كانت تعمل دوماً عىل الح ّد من اإلنفاق العمومي ويف
الربامج االجتامعية ،وتسعى إىل تحرير االقتصاديات وسلعنة
وباألخص البنك الدويل
الخدمات االجتامعية كالصحة والتعليم،
ّ
وصندوق النقد الدويل ،أصبحت تق ّر اليوم بأهمية الحامية
االجتامعية يف تحقيق التامسك االجتامعي وإعادة انطالق النشاط
االقتصادي ،وأضحت تدعم ،ولو برشوط ،بعض الربامج الهادفة إىل
وضع تدابري لحامية الفئات الضعيفة ومقاومة الفقر كوسيلة من
وسائل تخفيف وطأة برامج اإلصالح الهيكيل القتصاديات البلدان
التي تلتجئ إليها عند األزمات ،عىل الفئات األقل حظاً .وقد
جاء يف تقرير صادر عن صندوق النقد الدويل يف  21ماي 2014
حول «نصائح الصندوق حول املسائل املتصلة بالتشغيل» أنّه
«من امله ّم كذلك وضع جهاز للحامية االجتامعية لحامية الفئات
األكرث هشاشة .ففي أوروبا عمل صندوق النقد الدويل بالتعاون
الوثيق مع البنك الدويل واللجنة األوروبية عىل حامية النفقات
االجتامعية والتشغيل ،قدر اإلمكان ،حتى ملا كان من الرضوري
تقليص الحجم الكيل للنفقات العمومية».

سنوات مختلفة) ،فإن هذا املؤرش يرتاوح بني  30.9يف العراق
و 64.3يف جزر القمر و 40.9يف ملغرب.
كل هذه العوامل ،باإلضافة إىل نضال مختلف مكونات املجتمع
ّ
املدين والقوى املجابهة للعوملة املتوحشة ،وانتشار الوعي بأنّه ال
ميكن الفصل بني التنمية االقتصادية والتنمية البرشية ،جعلت من
موضوع الحامية يكتيس شيئاً فشيئاً أهم ّية بالغة ،ويتب ّوأ موقعاً
بارزا ً يف النقاش العام حول التنمية سواء عىل املستوى الوطني
أو اإلقليمي أو ال ّدويل ،ويف كل املنظامت الدولية واإلقليمية ذات
العالقة املبارشة أو غري املبارشة.
1)1الحامية االجتامع ّية :اهتامم متزايد ومكانة مركزيّة يف سلم
أولويات املنظامت الدول ّية
أصبحت مسألة الحامية االجتامعية ،منذ العقد األخري من القرن
تحتل مكانة مركزيّة يف سلّم اهتاممات املنظامت ال ّدولية،
املايضّ ،
أخص،
ويف مقاربات التنمية بصفة عامة والتنمية البرشية بصفة ّ
باعتبارها إحدى املق ّومات الرئيسة لتكريس الحقوق االقتصادية
ويتجل اإلجامع الدويل الحاصل يف السنوات األخرية
ّ
واالجتامعية.
حول الحامية االجتامعيّة بالخصوص من خالل السعي إىل إعادة
النظر يف االختيارات والسياسات ،وتطوير املقاربات ومزيد األخذ
باالعتبار الجانب الحقوقي لهذه املسألة .ويف هذا الصدد أشار
تقرير املدير العام ملكتب العمل الدويل إىل مؤمتر العمل الدويل
لسنة  2008إىل «أن األزمة دافع إلعادة التفكري يف السياسات».
ويف السياق نفسه أبرز املدير العام ملنظمة العمل العرب ّية يف
تقريره للدورة  39ملؤمتر العمل العريب امللتئمة يف ماي  2012أن
«التاريخ يشري إىل أ ّن تطوير الحامية االجتامع ّية الجذري خرج من
رحم أزمات اجتامعيّة طاحنة».

وتجدر اإلشارة كذلك إىل أن البنك الدويل أصبح يدعم جهود
بعض الدول الساعية إىل إدخال إصالحات هيكلية عىل منظومات
الحامية االجتامعية فيها مبا يسهم يف استدامتها وضامن تواصل
الصدد وضع البنك اسرتاتيجية للحامية
خدماتها .ويف هذا ّ
االجتامعية والتشغيل  2012-2022جاء يف مقدمتها أنّه «بعد
مشاورات مكثفة وحوار مع املتعاملني واألطراف املعنية
واملامرسني بشأن االحتياجات الرضورية يف هذا العامل رسيع التغري،
صممنا االسرتاتيجية برتكيز جوهري :وهو نقل الحامية االجتامعية
والعمل من املداخالت املعزولة إىل حافظة متسقة ومرتابطة من
الربامج .ويساعد هذا النهج الشامل البلدان عىل معاجلة التجزئة
واالزدواجية عرب الربامج ،وعىل خلق متويل ،وحوكمة ،وحلول
مصممة خصيصاً لسياقاتها الخاصة».

فحتى املنظامت التي كانت ال تعري أهمية للربامج االجتامعية،
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اإلطار  – 2اسرتاتيجية البنك الدويل للحامية االجتامعية والعمل :2022 – 2012
املرونة واإلنصاف والفرص
يدعم البنك الدويل الحامية االجتامعية والعمل يف البلدان التي تع ّد من عمالء البنك ،باعتبار ذلك جزءا ً أساسياً من مهمته املتمثلة يف التخفيف من الفقر
من خالل النمو املستدام والشامل.
وتنص اسرتاتيجية البنك الدويل الجديدة للحامية االجتامعية والعمل ( )2012-2022عىل طرق تعميق مشاركة البنك الدويل وقدراته ومعارفه وأثره يف
ّ
مجال الحامية االجتامعية والعمل.
لالسرتاتيجية ثالثة أهداف شاملة ،واتجاه اسرتاتيجي واضح:
■ تتمثل األهداف الشاملة لالسرتاتيجية يف املساعدة عىل:
×تحسني املرونة )resilience( ،من خالل التأمني ضد تدين مستويات ال ّرفاه نتيجة مجموعة من الصدمات.
× واإلنصاف ،من خالل الحامية من العوز وتعزيز تكافؤ الفرص وبرامج املساعدة االجتامعية املعروفة كذلك بربامج شبكة األمان مبا يف ذلك
التحويالت النقدية والعينية.
×والفرص للناس يف البلدان ذات الدخل املتدين واملتوسط.
■ ويتمثل االتجاه االسرتاتيجي يف مساعدة البلدان النامية عىل االنتقال من النهج املجزأ إىل أنظمة أكرث اتساقاً للحامية االجتامعية والعمل.
وتنظر هذه االسرتاتيجية الجديدة يف املامرسة الحالية عن طريق املساعدة يف جعل الحامية االجتامعية والعمل أكرث استجابة ،وأكرث شموالً للمناطق
واملجموعات املستبعدة ،السيام البلدان املتدنية الدخل والفقراء املدقعني ،وذوي اإلعاقات ،وأولئك الذين هم يف القطاع غري الرسمي ،ويف حاالت عديدة،
املرأة.
خدمات البنك الدويل للبلدان
يف مجال أنظمة الحامية االجتامعية والعمل :الهيكل والتنفيذ:
يتمثل دور البنك الدويل يف مساندة البلدان يف تطوير أنظمة الحامية االجتامعية والعمل عىل كال جانبي «الهيكل» و»التنفيذ» .وحسب حاجات البلدان
املتعاملة ،عمل البنك الدويل مع السلطات القطرية يف خمسة مجاالت
رئيسية مع دمج بناء القدرات يف كل جوانب املساعدات التي قدمها.
v vعىل مستوى الهيكل
 .1التحليل التشخييص للحاجات وتقييم فاعلية برامج الحامية االجتامعية والعمل الراهنة.
 .2صياغة اسرتاتيجية ورسم خريطة للمسار من األوضاع الحالية إىل األهداف االسرتاتيجية.
 .3التعرف إىل خيارات السياسات وتحديد هيكل مختلف الربامج لضامن اتساق السياسات داخل نظام الحامية
االجتامعية والعمل (مبا يف ذلك من خالل تبادل التعلم يف ما بني بلدان الجنوب).
v vعىل مستوى التنفيذ
 .4وضع تدابري مفصلة للسياسات والتنفيذ لتحقيق النتائج وتحسني األداء ،مبا يف ذلك وضع األنظمة الفرعية املفصلة
(مثل قواعد البيانات وسجالت املستفيدين) ،ووضع عمليات وإجراءات وإضفاء الطابع املؤسيس عىل آليات الرصد
والتقييم ومتحيص تنسيق السياسات.
 .5متويل الربامج واملساعدات املالية ملساندة املرشوعات التجريبية والتوسع ،وحزمتي االستثامر أو متويل الربامج مع املساعدات الفنية وتقييم األثر.
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ولبيان التطور الحاصل ،عىل املستوى الدويل ،يف مجال السعي
إىل تطوير منظومات الحامية االجتامع ّية يجدر الرتكيز بالخصوص
عىل املحطات اآلتية :

أهداف األلفية سنة  2013أنه ت ّم بلوغ هذا الهدف قبل
األفق املحدد ،فإنه يشري باملقابل إىل بقاء ما يقارب 1.2
مليار شخص ال يزالون يعيشون تحت عتبة الفقر املدقع.
وهو ما ميثل تحدياً هاماً يف املستقبل لكل املجتمع الدويل
للعمل عىل حاميتهم وإخراجهم من دائرة الخصاصة
والحرمان.

§  1 -1إطالق «برنامج العمل الالئق» من
قبل منظمة العمل الدولية سنة  1999الذي
يتأسس عىل واجب احرتام املبادئ والحقوق
األساسية يف العمل .ويقوم هذا الربنامج عىل
أربعة عنارص أساس ّية هي:
× الحق يف االستخدام برشوط منصفة،

ولكن تحقيق غاية التخفيض يف عدد الفقراء الذين
يعيشون بأقل من  1.25دوالر يف اليوم يبقى ،وفقا للتقرير
العريب حول أهداف األلفية ،مستبعدا ً بالنسبة لبعض
البلدان العربية.

× الحق يف الحامية االجتامعيّة،

فبعد سنوات من الرتاجع ،يبدو أ ّن عدد الفقراء عاد ليزداد
ورمبا يبلغ ح ًّدا ال تقدر عىل رصده املقاييس الدولية.
فاملكاسب التي تحققت يف الح ّد من الفقر تب ّددت يف بعض
البلدان العربية بسبب التح ّوالت السياس ّية والنزاعات .وإذ
بلغت نسبة الفقر املدقع يف املنطقة العربية  4.1%سنة
 2010بعد أن كانت  5.5%سنة  ،1990فإنها تق ّدر يف سنة
 2012بنحو .7.4%

× الحق يف التمثيل النقايب،
الحق يف الحوار االجتامعي.
× ّ
وإذ تعترب الحامية االجتامعية أحد العنارص
الرئيسية املك ّونة للربنامج ،فإ ّن بق ّية العنارص
مجتمعة أو منفصلة تشكّل يف الحني ذاته وجهاً
من وجوه حامية املشتغلني وضامن كرامتهم
ومستوى دخلهم ،مبا يسهم يف التكريس
الفعيل لحقوقهم األساسية يف العمل والتغطية
االجتامعية.

ب) توفري العاملة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع،
مبن فيهم النساء والشباب .غري أنه يتبني أ ّن األزمة
االقتصادية أ ّدت إىل ازدياد عدد العاطلني بـ  28مليون
شخص منذ عام  ، 2007وخرج من سوق العمل يف الفرتة
نفسها  39مليون شخص تاركني فجوة بـ  76مليون وظيفة.
كام ال تزال الفوارق بني املرأة والرجل يف الشغل ها ّمــة
حيث يق ّدر الفــارق يف نسبة العاملة إىل السكان النشيطني
لدى الجنسني بـ  .24.8%أما الشباب فهم الذين ترضروا
أكرث من األزمة ،فقد انخفضت نسبة العاملة لديهم 41%
منذ سنة .2007

§  2 -1أهداف األلفية للتنمية التي اعتمدتها
ق ّمة األلفيّة سنة  2000والتي اختتمت ببيان
تجسم تعهد املجتمع الدويل،
حدد  8أهداف ّ
يف رشاكة بني الحكومات واملجتمع املدين،
لبناء عامل من دون مه ّمشني وإليالء النهوض
باإلنسان مكانة مركزية يف كل الربامج .وقد
وصفها األمني العام لألمم املتحدة يف تصديره
للتقرير األممي حول تنفيذ هذه األهداف
لسنة  2013بأنها «أنجح مسعى عاملي يف
التاريخ اتُّخذ ملكافحة الفقر».

وتقدر نسبة البطالة لدى الشباب يف البلدان النامية سنة
 ،2013وفق التقرير العاملي حول الشغل  ،2014بـ 12%
وهو ما ميثل ثالثة أضعاف هذه النسبة لدى الكهول.
وترتفع هذه النسبة بصفة خاصة يف بلدان شامل إفريقيا
والرشق األوسط حيث يعاين من البطالة شاب من كل
ثالثة شبان يف س ّن العمل .وترتفع هذه النسبة إىل 45%
لدى الفتيات يف هذه املنطقة.

وتتمثل هذه األهداف التي ضبطت آجال تحقيقها يف
سنة  2015يف:
 üالهدف  : 1القضاء عىل الفقر املدقع والجوع،
من خالل:

وسجلت املنطقة العربية أدىن مع ّدل ملشاركة املرأة يف
القوى العاملة حيث مل يتجاوز  26%يف حني أن معدل
مشاركة الرجل يقارب املستوى العاملي بـ .77%

يقل دخلهم اليومي عن
أ) تخفيض نسبة السكان الذين ّ
دوالر واحد إىل النصف يف الفرتة ما بني  1990و.2015
ولنئ يربز تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية حول تنفيذ

ج) تخفيض نسبة السكان الذين يعانون الجوع إىل النصف
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يف الفرتة ما بني  1990و .2015وهو هدف أصبح تحقيقه
عىل الصعيد الدويل يف اآلجال يف املتناول.

تحقيق الغاية .وانخفض مع ّدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة حواىل  36%منذ عام .1990
وال يختلف وضع التق ّدم املحرز كثريا ً يف تخفيض
مع ّدل وفيات الرضع ،وإن اتسم الرتاجع بقدر أكرب
من البطء ،حيث سجلت املنطقة انخفاضاً بنسبة
 34يف املائة.

غري أ ّن التقديرات تشري إىل أ ّن املنطقة العربيّة ال تزال
بعيدة ج ًّدا عن تحقيق غاية تخفيض مع ّدل سوء التغذية
إىل النصف.
üالهدف  : 2تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ:
ü
نسق تجسيم هذا الهدف يوحي بأنه لن يتس ّنى
تحقيقه يف األجل .ويشار إىل أن الفقر هو السبب
الرئييس لبقاء األطفال خارج املدارس ويحول دون
متتعهم بتعليم أو تدريب يؤهلهم الحقاً لالندماج
يف الحياة النشيطة واالرتقاء بوضعهم االجتامعي
ويؤمن مستقبلهم.

وقد متكنت مجموعة بلدان املرشق ومجموعة
بلدان املغرب وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج
من تخفيض مع ّدل وفيات األطفال مبقدار يتجاوز
 ،50%وبات تحقيق غاية تخفيض مع ّدل وفيات
األطفال يف متناول هذه البلدان بحلول عام .2015
أما يف أقل البلدان منوا ً ،فاقترص االنخفاض عىل
 13%يف العقدين املاضيني.

ويشري التقرير العريب إىل أن املنطقة العربية
شهدت تحسناً كبريا ً يف مع ّدالت االلتحاق بالتعليم
االبتدايئ التي بلغت  92%سنة  .2011وقد اقرتبت
 9بلدان عربية من تحقيق غاية تعميم التعليم
االبتدايئ هي اإلمارات والبحرين وتونس والجزائر
وعامن وقطر والكويت واملغرب ومرص .أما البلدان
العربية األقل من ًّوا فإنها ال تزال تواجه تح ّديات كبرية
مع وجود مؤرشات مثرية للقلق تنذر بالرتاجع.

üالهدف  : 5تحسني الصحة النفاسية :بالنظر إىل ما
ü
تحقق عىل هذا الصعيد ووفقاً لنفس التقرير فإ ّن
تحقيق هذا الهدف ،عىل املستوى العاملي ،ال يزال
بعيد املنال.
وعىل مستوى البلدان العربية انخفض مع ّدل
وفيات األمهات يف املنطقة بنسبة  27%بني عامي
 1990و .2010وقد تجاوز انخفاض هذا املع ّدل
يف مجموعتي بلدان املرشق وبلدان املغرب ،60%
وأصبحت هاتان املجموعتان قريبتني من تحقيق
الغاية التي تقيض بتخفيض مع ّدل وفيات األمهات
مبقدار ثالثة أرباع .ومتكنت بلدان مجلس التعاون
لدول الخليج العربية من تخفيض مع ّدل وفيات
التغي يف
األمهات مبقدار النصف .غري أن وقع
ّ
املنطقة تباطأ منذ عام  .2000وإذا ما قورن املع ّدل
السنوي لتخفيض الوفيات يف التسعينات مع
املع ّدل الذي ُسجل يف الفرتة من  2000إىل ،2010
يُالحظ أن التق ّدم قد توقف يف ثالث مجموعات
من املجموعات األربع التي تتكون منها املنطقة.
ومن أصل  22بلدا ً ،سجلت تسعة بلدان فقط
تق ّدماً أرسع منذ عام  2000مقارنة مبا كان عليه
الوضع يف التسعينات .ومن أسباب وفيات األمهات
عدم توفر الرعاية الصحية بالقدر الكايف وبالنوعية
الجيدة ،وصعوبة الحصول عىل خدمات اإلجهاض
ومنع الحمل بالطرق التي تحمي صحة املرأة،
وذلك بسبب العوائق القانونية.

üالهدف  : 3تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني
ü
املرأة :يف حني يربز التقرير إحراز تق ّدم مطّرد يف
تحقيق املساواة يف مجال التعليم ،فإ ّن هناك حاجة
ماسة إىل املزيد من اإلجراءات الهادفة يف عديد من
ّ
تبي عمل ّية التقويم أ ّن املرأة ال تزال
املناطق .كام ّ
أقل أمناً مع
يف مناطق العامل النامي تشغل وظائف ّ
أقل من ال ّرجال .أ ّما يف ما
استحقاقات اجتامع ّية ّ
تحسنت
يتعلّق باملجال السيايس ،فإن مساهمتها ّ
خاصة نتيجة نظام الحصص.
وتجدر اإلشارة إىل أن املنطقة العربية حقّقت
تقدماً كبريا ً نحو التكافؤ بني الجنسني يف مجال
التعليم.
üالهدف  : 4تقليل وف ّيات األطفال :أبرز التقرير
ü
رضورة مضاعفة الجهد وترسيع نسق اإلنجاز
لبلوغ الهدف.
ولنئ انخفض مع ّدل وفيات األطفال قرابة الثلث
يف املنطقة العربيّة ،فإن التق ّدم ال يزال بطيئاً نحو
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وعدم االستقرار من توفر املياه.

وعىل الرغم من ارتفاع نسبة الوالدات التي تجرى
وتحسن
تحت إرشاف اختصاصيني صحيني مهرة،
ّ
التغطية بخدمات الرعاية ما قبل الوالدة ،ال تزال
الفوارق كبرية بني األرس الفقرية واألرس الغنية .ويف
معظم البلدان العربية ،باستثناء اليمن ،أصبحت
التغطية شبه تامة يف املؤرشين يف حالة ال ُخمس
األغنى من السكان ،يف حني ال تزال فئة ال ُخمس
األفقر واملناطق الريفية تعاين من حرمان من هذه
الخدمات .ففي مرص ،عىل سبيل املثال ،تتم نسبة
 55%من الوالدات فقط تحت إرشاف اختصاصيني
صحيني مهرة ،يف األرس الفقرية ،مقابل  97%يف
األرس الغنية .والتباينات يف هذا املجال شاسعة يف
السودان واليمن.

üالهدف  :8إقامة رشاكة عامل ّية من أجل التنمية:
ü
أشار التقرير إىل أن أموال املعونة يف انخفاض ،وأنها
تبتعد عن البلدان األكرث فقرا ً وهو ما يعيق التقدم
يف إنجاز مختلف األهداف األخرى.
ومن أبرز ما يستنتج من التقرير األممي حول
تنفيذ أهداف األلف ّية ،ووفقاً ملا جاء يف مقدمته
بقلم األمني العام ملنظمة األمم املتحدة أنه «أحرز
تقدم هام وكبري يف تحقيق الغايات...غري أن تحقيق
أهداف األلفية مل يكن متوازناً يف ما بني البلدان
وداخلها ...وأنه ال ب ّد من تكثيف الجهد من أجل
بناء مستقبل أكرث أمناً واستدامة للجميع».
أما التقرير العريب فإنه يربز أن « املنطقة العربية
متكّنت من تحقيق تقدم كبري ،وال سيّام يف تعميم
التعليم والرعاية الصحية ،غري أ ّن الطريق إىل
تحقيق األهداف املنشودة كاملة ال يزال طويالً...
وأن قضايا التنمية يف املنطقة العربية ال ميكن
معالجتها يف معزل عن الواقع الراهن .فمع
استمرار احتالل إرسائيل فلسطني ،ال تزال املنطقة
العربية ترزح تحت احتالل هو الوحيد املتبقي يف
التاريخ الحديث ،والحياة االقتصادية واالجتامعية
والسياسية فيها ال تزال رهينة حاالت مستجدة من
الرصاع وعدم االستقرار...وأ ّن أي خطة إمنائية ملا
بعد عام  2015لن تحقق الفعالية املرجوة ،ما مل
يرت ّدد فيها صدى صوت املاليني من العرب الذين
ينادون بالحرية والكرامة والعدالة االجتامعية.
والتحديات الكربى ،عىل جسامتها ،ال تحجب األمل
يف املستقبل .فاملنطقة تختزن موارد وإمكانات،
أه ّمها ثروة من الطاقات الشابة وإرادة اندفعت
تجليّاتها واضحة يف شوارع املنطقة وساحاتها .وإذا
ما استثمرت هذه الطاقة تح ّولت محركاً للتغيري
وأساساً لبناء اقتصادات قوية ،ومجتمعات وأوطان
منيعة متلك مق ّومات االزدهار يف املستقبل».

üالهدف :6مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية/
ü
اإليدز واملالريا وغريهام من األمراض :يشري التقرير
إىل أ ّن حاالت اإلصابات باإليدز آخذة يف االنخفاض،
غري أ ّن هناك  2.5مليوين شخص يصابون سنوياً مبا
يتطلب مواصلة الجهد .كام يشري إىل أنه ال بد من
تجديد االلتزام من أجل املحافظة عىل املكاسب
التي تحققت يف مجابهة املالريا.
üالهدف :7كفالة االستدامة البيئ ّية :يتطرق تقرير
ü
متابعة التنفيذ إىل أن الغابات مازالت تختفي
مبع ّدالت تنذر بالخطر وانبعاث الغازات الدفيئة
تعود إىل االرتفاع من جديد وتواصل االستغالل
املفرط لألرصدة السمكية ّ.وال يخفى ما لهذه
العوامل من تأثري عىل مستويات الدخل والفقر
وتأمني القوت واستدامة التنمية وشموليتها .أما
بخصوص املاء الصالح للرشاب ،فقد ت ّم بلوغ
الهدف بصفة عامة ،يب̊ـد أن الوضع بالنسبة
للفقراء يف املناطق الريفية ال يزال يثري قلقاً بالغاً.
تحسنت نسبة الحصول عىل
ويف البلدان العربية ّ
مياه الرشب املأمونة بني عامي  1990و،2011
فوصلت إىل  .81%وبينام متيض بعض البلدان عىل
املسار الصحيح نحو تحقيق هذه الغاية ،تراجعت
نسبة الحصول عىل املياه يف الجزائر والسودان
والعراق وفلسطني واليمن .وت ُعزى الصعوبات التي
تواجهها هذه البلدان إىل الشح يف املياه ،وكذلك
إىل عدم الكفاءة يف إدارة املوارد املائية ،والنقص يف
املوارد املالية ،وضعف االستثامر .وتح ّد الرصاعات

وقد حرصنا عىل تقديم هذا التقييامت ملدى تق ّدم
تجسيم أهداف األلف ّية ألنه يربز بكل وضوح أ ّن
مقاومة الفقر وضعف الدخل وعدم استقراره
وانعدام املساواة تعترب املدخل الرئييس ملعالجة
مختلف هنات التنمية وبلوغ هذه األهداف عىل
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يبي كذلك أ ّن الحامية
اختالف مجاالتها ،وهو ما ّ
االجتامعية باعتبارها من أبرز آل ّيات مقاومة الفقر
وعدم املساواة تصبح ذات مكانة مركزيّة وأساسيّة
يف إشكالية التنمية الشاملة والدامجة واملستدمية.

املتحدة للتنمية االجتامعية منظمة العمل الدولية
إىل تعزيز اسرتاتيجيتها للحامية االجتامع ّية.
وأق ّرت ق ّمة األلفية سنة  0102بأهمية سياسات
أرضية الحامية االجتامعية يف ترسيع وترية تحقيق
األهداف اإلمنائيّة لأللفيّة .وقد ت ّوجت هذه
املساعي واملبادرات باعتامد التوصية  202ملنظمة
العمل الدولية حول «األرضيّات الوطنيّة للحامية
االجتامع ّية» يف جوان .2102
§ 6 -1عىل املستوى العريب :عالوة عىل اعتامد
اتفاقيتني عربيتني تتعلقان بالتّأمينات االجتامع ّية،
فقد وضعت منظمة العمل العربية ،خالل الدورة
السادسة والعرشين ملؤمتر العمل العريب يف مارس-
آذار  ،9991اسرتاتيجية عربية للتأمينات االجتامعية
تتضمن مجموعة من األهداف القومية والوطنية
واآلليات الهادفة إىل تطوير منظومات الحامية يف
البلدان العربية.

§ 3 -1إطالق الحملة الدولية لتوسيع التغطية
االجتامع ّية سنة  2003التي أق ّرتها الدورة التاسعة
ومثانني ملؤمتر العمل الدويل سنة  ،2001وهو ما
مكن من توجيه املزيد من العناية ملوضوع الحامية
االجتامع ّية عىل الساحة الدولية والوصول إىل
إجامع حولها.
§ 4 -1اعتامد ﻣﺆﻤﺗﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻲﻟ سنة  2008إﻋـﻼناً
ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻋﻮﻤﻟــﺔ
ﻋﺎدﻟــﺔ أق ّر فيه أن وﺿﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪاﺑﺮﻴ ﻟﻠﺤﺎﻤﻳﺔ
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﻜﻴﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،تعترب أحد األهداف االسرتاتيجية األربعة
للمنظمة .ويتضمن هذا الهدف بالتحديد:

كام ت ّم تخصيص الدورة  39ملؤمتر العمل العريب
يف ماي ـ أيار  2012لحيز هام من أعاملها لتدارس
موضوع «الحامية االجتامعية سبيالً للعدالة
االجتامعية وضامناً لجيل املستقبل» .وإذ خلص
تقرير املدير العام ملكتب العمل العريب إىل جملة
من املقرتحات باتجاه الق ّمة والحكومات العربية
مربزا ً دور أصحاب األعامل واملنظامت النقابية
العربية واملنظمة نفسها من أجل تدعيم الحامية
االجتامعية ،فإنه أشار بكل أسف إىل أنّه يبدو من
املبكّر وضع اسرتاتيجية جديدة للحامية االجتامع ّية
تدعم العاملة االجتامعية يف بلداننا رغم أنّها أكرث
عرضة لألزمات وبالتايل فهي أكرث حاجة للحامية
الحل.
االجتامعية باعتبارها جزءا ً من ّ

× ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻀﺎﻤن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻤﺑﺎ
ﻲﻓ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺑﺮﻴ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻰﻟ ﺗﻮﻓﺮﻴ دﺧﻞ أﺳﺎﻲﺳ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻰﻟ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ ،وﺗﻜﻴﻴﻒ
ﻧﻄﺎﻗﻪ وﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟّﺪها ﺮﺳﻋﺔ
اﻟﺘﻐﺮﻴات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛
× ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ وﺁﻣﻨﺔ؛
× ﺳﻴﺎﺳﺎت أﺟﻮر وﻣﻜﺎﺳﺐ وﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ
وﻏﺮﻴ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻤﺗﻜﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ ﻗﺴﻂ ﻋﺎدل ﻣﻦ ﻤﺛﺎر اﻟﺘﻘﺪم،
وﺗﻮﻓﺮﻴ أﺟﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺪا ً أدﻰﻧ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻤﻟﻌﻴﺸﺔ؛ لجميع اﻤﻟﺴﺘﺨﺪﻣﻦﻴ واﻤﻟﺤﺘﺎﺟﻦﻴ إﻰﻟ
ﻣﺜﻞ هذﻩ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ.
§ 5 – 1الربوز التدريجي ملفهوم أرضيّة الحامية
االجتامع ّية واعتامد مبادرة شاملة «من أجل
أرضيّة للحامية االجتامعيّة» سنة  9002من قبل
رؤساء سكريتريية األمم املتحدة كإحدى املبادرات
التسع ملجابهة األزمة العامليّة .ودعت لجنة األمم
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اإلطار  :3االسرتاتيجية العربية للتأمينات االجتامع ّية
حددت االسرتاتيجية العربية للتأمينات االجتامعية أهدافها وآل ّياتها عىل النحو الذي ميكن تلخيصه يف ما يأيت:
أ ّوال :األهداف عىل املستوى الوطني:
1.1توسيع نطاق شمولية مظلة الـتأمينات االجتامعية
2.2تطوير منافع ومزايا الـتأمينات االجتامعية
3.3تبسيط إجراءات االستفادة من منافع الـتأمينات االجتامعية،
4.4حامية القيمة الحقيقية ملنافع ومزايا التأمينات االجتامعية،
5.5تعزيز مساهمة استثامرات أموال التأمينات االجتامعية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية
6.6تطوير مستويات الخدمات االجتامعية التي تقدمها التأمينات االجتامعية للمؤمن عليهم
ثانيا :األهداف عىل املستوى القومي:
1.1تطوير فاعل ّية التأمينات االجتامعية
2.2متاثل مستويات التأمينات االجتامعية العربية وتطويرها
3.3تطوير أداء املنظامت العربية املعنية بالتأمينات االجتامعية
4.4التعاون بني مؤسسات التأمينات االجتامعية العربية.
ثالثا :اآللــــيّـــــات:
1.1قيام مؤسسات التأمينات االجتامعية بإجراء دراسات تتناول املشكالت واملعوقات والصعوبات التي تحول دون التوسع يف شمول مختلف
الفئات العاملة.
2.2متابعة مكتب العمل العريب لبعض التجارب املنتقاة من البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف مجال شمول العامل غري املشمولني بالتأمينات
االجتامعية ...وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية للضامن االجتامعي
3.3تبادل نتائج الدراسات من قطر آلخر من خالل مكتب العمل العريب...
4.4سعي مكتب العمل العريب لدى الجمعية الدولية للضامن االجتامعي لعقد اتفاقيات للتعاون يف املجاالت الفنية...
5.5قيام مكتب العمل العريب واملركز العريب للتأمينات االجتامعية بتعميم التجارب العربية الناجحة يف مجاالت تطبيق التأمني الصحي...
6.6قيام مكتب العمل العريب واملركز العريب للتأمينات بوضع مناذج أدوات قانونية لكل تأمني من التأمينات االجتامعية.
7.7تسهيل وتبسيط إجراءات تقديم املنافع للمؤمن عليهم من خالل اعتامد مبدأ الالمركزية وتعميم وإنشاء الفروع واملكاتب والوحدات بحيث
تكون أقرب إىل الفعاليات العاملية وكذلك التوسع يف مكننة أعامل املؤسسات التأمينية...
8.8التنسيق بني مراكز التدريب والدراسات والبحوث التأمينية العربية ،مع تبادل هذه املراكز التجارب واآلليات والخرباء واملتدربني عىل املستوى
القومي ،عىل أن يقوم املركز العريب للتأمينات االجتامعية بتعميم معلومات كافية عن هذه املراكز عىل الدول العربية.
9.9تضمني الترشيعات التأمينية مبادئ وآليات لحامية القيمة الحقيقية لتعويضات الضامن والتأمينات االجتامعية وذلك من خالل تقرير زيادات
عىل املعاشات بشكل دوري.
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 .10تشجيع تبادل املعلومات والخربات يف مجال استثامرات أموال التأمينات االجتامعية ،وفتح قنوات االتصال يف ما بني املؤسسات العربية من
خالل مكتب العمل العريب ،أو من خالل تعاون ثنايئ للتشاور والتنسيق يف الشؤون االستثامرية التي تهم مؤسساتهم.
 .11قيام مؤسسات التأمينات االجتامعية يف الدول العربية بتزويد مكتب العمل العريب بالبيانات واإلحصائيات الالزمة بهدف إنشاء بنك
للمعلومات التأمينية العربية.
 .12عقد ندوات عربية للتأمينات االجتامعية لدراسة األسباب التي حالت أو تحول دون تصديق وتطبيق االتفاقيات العربية الخاصة بالتأمينات
االجتامعية.
 .13عقد اجتامعات دورية ،يف إطار مكتب العمل العريب ،بني املسؤولني يف مؤسسات التأمينات االجتامعية العربية ،لدراسة وتحديد سبل التعاون
والتفاعل ،وتبادل الخربات يف ما بينها ،ومتابعة بنود هذه االسرتاتيجية ،وتطويرها كلام دعت الحاجة إىل ذلك.
 .14دعوة إدارات التأمينات االجتامعية يف األقطار العربية لالنضامم إىل الجمعية الدولية للضامن االجتامعي ،من أجل تدعيم دورها يف النشاطات
الفنية واإلدارية للجمعية ،وأهمها اعتامد اللغة العربية لغة رسمية لديها.

2)2أرض ّية الحامية االجتامعية واالسرتاتيجية ذات البعدين
لتوسيع التغطية االجتامع ّية:

ﺣﺎﻟﺔ اﻤﻟﺮض واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ واﻹﻋﺎﻗﺔ؛
(د) تأمني اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﻲﺳ ،ﻋﻰﻠ اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ اﻤﻟﺴﺘﻮى
اﻷدﻰﻧ اﻤﻟﺤﺪد ﻋﻰﻠ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻤﻟﺴﻨﻦﻴ.

وفقاً للتوﺻﻴﺔ  202ملنظمة العمل الدولية ،فإن أرﺿﻴﺎت اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ
االجتامعيّة هي ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺿﺎﻤﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﺤﺪا أدﻰﻧ وﻃﻮال اﻟﺤﻴﺎة،
اﻟﻀﺎﻤن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻔﻞ ًّ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻤﻟﺤﺘﺎﺟﻦﻴ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وأﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﻲﺳ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻀﻤﻨﺎن ﻣﻌﺎً اﻟﺤﺼﻮل اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻰﻠ
ﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ﻋﻰﻠ أﻧﻬﺎ ﺮﺿورﻳﺔ ﻋﻰﻠ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ا ّ

ومتثل األرضية ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اسرتاتيجية ذات ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق
ﺗﻀﻢ من جهة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﺎﻤﻧﺎت اﻟﻀﺎﻤن
اﻟﻀﺎﻤن اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲّ ،
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ (اﻟﺒﻌﺪ اﻷﻓﻘﻲ) ومن جهة أخرى
اإلرساء اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻤﻟﻌﺎﻳﺮﻴ أﻋﻰﻠ (اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮدي) يتم تنفيذها
وتتمثل الضامنات األ ّولية للضامن االجتامعي التي حددتها وفقا لسياسة كل دولة وكلام سمحت بذلك قدراتها االقتصادية
ّ
واملالية .وتؤكد التوصية أن تتوىل البلدان تدريجياً بناء أنظمة
التوصية  202يف:
ضامن اجتامعي شاملة ومالمئة ومتناسقة مع األهداف الوطنية
لكل بلد ،واملحافظة عليها والسعي إىل تحقيق التكامل والتناسق
(أ) اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت،
بني سياسات الضامن االجتامعي وبقية السياسات العمومية.
ﻣﺤﺪدة ﻋﻰﻠ اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ ،ﻋﻰﻠ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﺘﻮﻓﺮة وﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وذات ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺟﻴﺪة؛
(ب)تأمني اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﻲﺳ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،ﻋﻰﻠ اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ
اﻤﻟﺴﺘﻮى اﻷدﻰﻧ اﻤﻟﺤﺪد ﻋﻰﻠ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﺗﻮﻓﺮﻴ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻰﻠ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وأي ﺳﻠﻊ
وﺧﺪﻣﺎت ﺮﺿورﻳﺔ أﺧﺮى؛
(ج) تأمني اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﻲﺳ ،ﻋﻰﻠ اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ اﻤﻟﺴﺘﻮى
اﻷدﻰﻧ اﻤﻟﺤﺪد ﻋﻰﻠ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻲﻓ ﺳﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺮﻴ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻰﻠ كسب دﺧﻞ كاف ،ﻻ ﺳﻴﺎﻤ ﻲﻓ
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اإلطار  : 4أرض ّية الحامية االجتامع ّية

املصدر :عن دراسة «توسيع التغطية االجتامعية واملسؤولية االجتامعية للمؤسسات متعددة الجنسيات»
« Extension de la sécurité sociale et responsabilité sociale des entreprises multinationales: étude exploratoire » Lou Tessier
Helmut Schwarzer avec la collaboration de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE)- BIT 2013

وكام يوضح الرسم البياين فإن اسرتاتيجية توسيع التغطية االجتامعية ذات البعدين التي تبنتها املنظمة ،تتك ّون من  3طوابق:
×طابق قاعدي يشمل كل األفراد وبحد أدىن من الحامية،
×طابق أوسط يؤمن مستوى أعىل من التغطية يتامىش والطاقة التمويلية للمساهامت لألشخاص املنضوين ،وهو
يتطابق مع التغطية اإلجبارية والتي تضمنها الدولة،
×طابق ثالث يتضمن تغطية اختيارية ال يضمنها القانون (علامً أن قطاع التأمني هو محكم التنظيم من قبل السلطات
العمومية).
وتحث التوصية عدد  202عىل رضورة السعي إىل توسيع التغطية لتشمل األشخاص العاملني يف القطاع غري املنظم كهدف
أسايس لهذه االسرتاتيجيات عالوة عىل تدعيم منو االقتصاد املهيكل وتقليص الهشاشة وإسناد الفئات الضعيفة واألشخاص ذوي
االحتياجات الخصوصية.
وتدعيامً ملبدأ املشاركة وتأكيدا ً عىل دور األطراف االجتامعية ومكونات املجتمع يف تحديد االختيارات ورسم السياسات ،تدعو
التوصية  202إىل رضورة تصور االسرتاتيجيات الوطنية لتوسيع التغطية باالستناد إىل استشارات وطنية واسعة ومن خالل
حوار اجتامعي فعيل.
ولنئ ال متثل أرضية الحامية االجتامع ّية واسرتاتيجية توسيع التغطية وصفة سحرية أو صيغة وحيدة ،وال معيارا ً عاملياً لحل املشاكل
واملخاطر االجتامع ّية ،فإنها تشكل اليوم خريطة طريق مرنة وتدريجية تساعد البلدان عىل امليض قدماً ،وفقاً لنسقها وقدراتها واختياراتها
رسع من وترية جهود مقاومة الفقر وعدم املساواة
للنمط املجتمعي ،نحو إرساء منظومة شاملة ومتكاملة للحامية االجتامعية مبا ي ّ
واإلقصاء االجتامعي .وينتظر من األطراف االجتامعية والقوى السياسية واملجتمع املدين أن تدفع السلطات العمومية يف ذلك االتجاه
وتضاعف الجهود من أجل إدراج توسيع الحامية االجتامعية وشموليتها كعنرص قائم بذاته يف األجندا ال ّدولية ملا بعد  2015باعتباره
ح ّقاً أساسياً وعنرص تنمية للجميع.
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ن
املتعلقة بالحق يف العمل ورشوطه والصحة واألرسة
القانو� للحماية االجتماع ّية:
الطار
 IIIIإ
ي
واألمهات واألطفال ومستوى العيش( .املواد 10-11-
إ ّن مساءلة السياسات ال ميكن أن تت ّم إال يف نطاق املقاربة القامئة
.)12
عىل الحقوق .لذلك ال ب ّد من استعراض أهم الصكوك واملواثيق
واملبادئ التي تضمن الحق يف الحامية االجتامع ّية وتدرجها يف وإذ تع ّزز الرتابط بني مختلف الحقوق بعد أن ت ّم اإلقرار
ظل تط ّور منظومة حقوق اإلنسان من جهة ،ومنظومة ترشيعات خالل املؤمتر العاملي لحقوق اإلنسان يف فيينا سنة 1993
بأن حقوق اإلنسان عامل ّية وغري قابلة للتجزئة ،وبكونها
ومعايري العمل الدولية واإلقليمية والوطنية من جهة أخرى.
مرتابطة ال مفاضلة بينها وال ميكن ترتيبها حسب األولويّة،
فقد مثّل دخول الربوتوكول االختياري املتعلق بالحقوق
1)1الحامية االجتامع ّية يف املنظومة الدّ ول ّية لحقوق اإلنسان:
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،الذي ت ّم اعتامده
باإلجامع من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة منذ 10
يعترب الحق يف الحامية االجتامعية من أ ّول الحقوق
ديسمرب ـ كانون األول  ،2008حيز التطبيق بداية من 5
املعرتف بها لإلنسان منذ اعتامد اإلعالن العاملي لحقوق
ماي ـ أيار  ،2013الحلقة املفقودة يف سلسلة الرتابط بني
اإلنسان سنة  .1948فقد نصت املادة  22عىل أن «لكل
الحقوق وتشابكها واستكامل تكريس املساواة الفعلية
شخص بصفته عضوا ً يف املجتمع الحق يف الضامنة
بني الحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية
االجتامعية ،ويف أن تحقق بواسطة املجهود القومي
واالجتامعية .فقد خول الربوتوكول إمكانية رفع
والتعاون الدويل ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها،
البالغات بشأن انتهاكات هذا الصنف من الحقوق إىل
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والرتبوية التي ال غنى
اللجنة الدولية املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته» .ويتبني من خالل
والثقافية إذا ت ّم استنفاد جميع سبل اإلنصاف املحلّية.
نص هذه املادة أنه تم ربط هذا الحق مبجمل الحقوق
ومن الواضح أن مقتضيات هذا الربوتوكول من شأنها أن
االقتصادية واالجتامعية والثقافية من جهة وبينها وبني
تد ّعم قدرة األفراد واملجموعات من االنتفاع بحقوقهم يف
كرامة الفرد ومنو شخصيته.
الحامية االجتامعية وفقاً للترشيعات الوطنية وللمعايري
كام وردت بعض مكونات الحامية االجتامعية يف الفقرة
الدولية ،وذلك ليس لدى منظمة األمم املتحدة فحسب،
 3من املادة  23ضمن الحقوق املتصلة بالعمل والتي جاء
بل وكذلك عىل املستوىني اإلقليمي والوطني .وسيمكّن
فيها أنّ « :لكل فرد يقوم بعمل الحق يف أجر عادل ٍ
مرض
ذلك من تدقيق التزامات الدول ومزيد سعيها لتفعيل
يكفل له وألرسته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف
هذه الحقوق.
إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى للحامية االجتامعية».
واعتبارا ً لذلك فإن املصادقة عىل هذا الربوتوكول ال زالت
أما املادة  25فقد أق ّرت الحق للفرد واألرسة يف مستوى
محدودة جدا ً .فإىل ح ّد بداية جويلية ـ متوز  2014مل تتم
من املعيشة كافية للمحافظة عىل الصحة والرفاه،
املصادقة عليه سوى من قبل  15دولة فقط من بني 45
وكذلك حق تأمني معيشته عند البطالة واملرض والعجز
دولة وقّعت عليه وهو ما يح ّد من نطاقه وفاعل ّيته .علام
والرتمل والشيخوخة...
أنه ال يوجد أي بلد عريب ضمن قامئة البلدان املصادقة
أو حتى املوقّعة.
ثم تأكّدت هذه الحقوق بصدور العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامع ّية والثقاف ّية سنة 1966
والذي تزامن مع العهد الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية إلبراز الرتابط بني هذه الحقوق والتي يبقى
هدفها األسمى أن يكون البرش أحرارا ً متمتعني بالحرية
املدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة .وقد
كرس هذا العهد الحق يف الحامية االجتامعية من خالل
املادة  9التي تق ّر بحق كل شخص يف الضامن االجتامعي
مبا يف ذلك التأمينات االجتامعية ولكن وكذلك يف املواد

وهنا يربز دور املجتمع املدين ،الذي لعب دورا ً
بالغ األهمية إىل حد اآلن يف التوصل إىل اعتامد هذا
الربوتوكول وبداية دخوله حيز التطبيق ،يف مواصلة
الجهد من أجل اإلقناع والضغط عىل القوى السياسية
والفاعلة والحكومات يف كل املجتمعات من أجل
املصادقة عىل هذه اآللية الهامة لتكريس هذه الحقوق
عىل أرض الواقع ال سيام يف وطننا العريب خاصة يف فرتة
االنتقال الدميقراطي انطالقاً من مبدأ «أن الدميقراطية
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كذلك ال تتج ّزأ».

مجال الحامية االجتامعية ليشمل منافع وخدمات أخرى
من شأنها أن تستجيب للحاجيات البرشية ذات األولوية
للفئات الضعيفة خاصة يف البلدان النامية.

وعالوة عىل هذه الصكوك التأسيسية فقد تبعتها جملة
من النصوص الخاصة التي ميكن اعتبارها من مقومات
الحامية االجتامعية لع ّدة فئات نذكر منها بالخصوص:

واعتبارا ً لذلك كان من الرضوري اعتامد أدوات قانونية
«كل يشء
الحق يف الحني ذاته ّ
فنية ليك ال يبقى هذا ّ
وال يشء» .وقد ت ّم ذلك من خالل النصوص املعتمدة
من قبل منظمة العمل الدولية باعتبارها الوكالة الدولية
املختصة يف هذا املجال.

×االتفاقية الدولية بشأن القضاء عىل كل أشكال
التمييز ضد املرأة ()1979
×اتفاقية حقوق الطفل ( 20نوفمرب ـ ترشين الثاين
)1989

3)3الحامية االجتامع ّية يف اتفاقيات منظمة العمل الدول ّية

×االتفاقية الدولية حول حامية حقوق جميع
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم (  18ديسمرب ـ
كانون االول )1990

تتمثل األدوات القانونية الدولية الفنية للحامية
االجتامعية يف مجموعة الصكوك التي اعتمدتها منظمة
العمل الدولية منذ نشأتها سنة  .1919وقد وفرت هذه
األدوات محتوى للحقوق املتصلة بالشغل ومنها الحق يف
الضامن االجتامعي.

×اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها
االختياري (  13ديسمرب ـ كانون األول .)2006
2)2الحامية االجتامع ّية يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان:

وقد اعتمدت املنظمة إىل تاريخه  189اتفاقية دولية و5
بروتوكوالت و 202توصيتني .وتجدر اإلشارة إىل أن أوىل
االتفاقيات التي ميكن اعتبارها تندرج يف إطار الحامية
االجتامعية هي االتفاقية عدد  3بتاريخ  29نوفمرب ـ
ترشين الثاين  1919حول حامية األمومة.

أما عىل املستوى اإلقليمي العريب فإن امليثاق العريب
لحقوق اإلنسان الذي تم اعتامده من قبل القمة العربية
بتونس يوم  23ماي ـ أيار  2004الذي أق ّر بعاملية حقوق
اإلنسان وغري قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها،
كل مواطن يف
«حق ّ
نص يف مادته عدد  36عىل ّ
قد ّ
الضامن االجتامعي مبا يف ذلك من التأمني االجتامعي».
وذلك باإلضافة إىل ما انطوت عليه املقتضيات املتعلقة
بالحق يف العمل ورشوط العمل العادلة واملرضية
والتي تؤ ّمن الحصول عىل أجر مناسب لتغطية مطالب
الحياة األساسية .كام تنص املادة  37عىل « الحق يف
التنمية» وعىل مسؤولية الدولة يف السعي إىل تفعيل
قيم التضامن والتعاون عىل املستوى الجهوي والدويل
للقضاء عىل الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتامعية
يحق لكل مواطن اإلسهام يف تحقيقها والتمتع بثامرها.
ّ
الحق يف الصحة وتأمني أعىل مستويات
وإىل جانب إقرار ّ
خص
خدمات الصحة البدنية والعقلية (املادة  )39فقد ّ
امليثاق مادته األربعني إىل حامية األشخاص املعوقني.

وإذ ميكن اعتبار االتفاقيات املتعلقة بحقوق العامل من مجاالت
الحامية االجتامعية يف مفهومها الواسع وال سيام االتفاقيات
الثامين األساسية وهي:
üاالتفاقية عدد  87حول الحرية النقابية وحامية
ü
الحق النقايب ()1948
üاالتفاقية عدد  98حول حق التنظم واملفاوضة
ü
الجامعية ()1949
üاالتفاقية عدد  29حول العمل القرسي ()1930
ü
üاالتفاقية عدد  105حول القضاء عىل العمل
ü
القرسي ()1957
üاالتفاقية عدد  138حول السن األدىن ()1973
ü

ولنئ تعترب هذه الصكوك الدولية واإلقليمية تأسيسية
للحق يف الحامية االجتامعية ،فإنها تبقى ذات صبغة
عا ّمة ومل تضبط بصفة دقيقة محتوى الحامية أو التغطية
االجتامعية حيث اقترصت عىل تحديد غري شامل
ملتطلبات الحاجيات يف هذا املجال .بيد أن البعض يرى
أن هذا التعريف الواسع يفسح املجال لتوسيع الحق يف

üاالتفاقية عدد  182حول أسوأ أشكال عمل
ü
األطفال ()1999
üاالتفاقية عدد  100حول املساواة يف األجر
ü
()1951
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üاملنافع العائلية
ü
üمنافع األمومة
ü
üمنح العجز
ü
üمنافع املتبقني عىل قيد الحياة.
ü
وحددت هذه االتفاقية املستويات الدنيا لخدمات الضامن
االجتامعي ورشوط إسنادها وفقاً ملستوى األجر يف كل بلد .وسعيا
إىل أن ترتجم مقتضيات االتفاقية يف الترشيعات الوطنية فقد
خولت إمكانية التصديق عليها بقبول يف مرحلة أوىل  3فروع عىل
األقل .وهو ما يح ّد من نطاقها وفاعليتها .وعىل ال ّرغم من هذه
ّ
املرونة ،فإن عدد البلدان التي صادقت عليها مل يتجاوز  47بلدا ً
منها  3بلدان عربية فقط هي ليبيا وموريتانيا واألردن مؤخرا ً.

üاالتفاقية عدد  111بشأن التمييز ( الشغل
ü
واملهنة) ()1958
إن االتفاقيات املتعلقة بالضامن االجتامعي بصفة
محددة والتي ال تزال نافذة هي االتفاقيات عدد 102-
118-128-130-157-168و.183
وتعترباالتفاقية  102بشأن املعايري الدنيا للضامن
االجتامعي (اعتمدت بتاريخ  28جوانـ حزيران 1952
ودخلت حيز التطبيق يف  27أفريل ـ نيسان ) 1955
النص املرجعي الجامع الذي حدد مختلف مجاالت
التغطية االجتامعية وفروعها الرئيسية التسعة وهي:
üالخدمات العالجية
ü
üمنح املرض
ü
üمنح البطالة
ü
üمنافع الشيخوخة
ü
üالتغطية ضد حوادث الشغل واألمراض املهنية
ü
الفروع
كل الفروع
الخدمات العالجية
املرض
البطالة
الشيخوخة
العجز
املتبقون عىل قيد
الحياة
حوادث الشغل
واألمراض املهنية
املنافع العائلية
األمومة
املساواة يف املعاملة

ونورد يف الجدول التايل أهم االتفاقيات املتعلقة بالضامن
االجتامعي النافذة وحالة التصديق عليها والذي يربز ضعف إقبال
عديد الدول عىل االلتزام بالتعهدات التي تتضمنها هذه الصكوك
رغم أن ترشيعاتها الداخلية تنطوي جزئياً عىل عدة منافع تتطابق
أو تتجاوز األحكام الواردة يف هذه االتفاقيات.
سنة االعتامد

االتفاقية

عدد البلدان املصادقة
العربية منها
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 1ليبيا
 2ليبيا وموريتانيا
 1املغرب
 7تونس ومرص واألردن
وسوريا والعراق وليبيا
وموريتانيا

وميكن تقسيم صكوك منظمة العمل الدوليّة املتعلقة
بالضامن االجتامعي إىل ثالثة أجيال:

اعتمدت  19اتفاقية عمل عربية منها اتفاقيتان
تعنيان بالتأمينات االجتامعية وهي:

§جيل أ ّول يحتوي عىل  15اتفاقية اعتمدت خالل
الفرتة  1919-1939مستوحاة من أنظمة التأمني
التي كانت سائدة يف أوروبا آنذاك وباالستناد إىل
املامرسات الحسنة.

·االتفاقية عدد  3لعام  1971بشأن املستوى
األدىن للتأمينات االجتامعية
·االتفاقية عدد  14لسنة  1981بشأن حق العامل
العريب يف التأمينات االجتامعية عند تنقله للعمل
يف أحد األقطار.

§جيل ثان من االتفاقيات خالل الحقبة 1944-
 1964التي شهد فيها الضامن االجتامعي تطورا ً
هاماً وتع ّدت فيها التغطية االجتامعية من تغطية
فئوية بغاية تأمني دخل تعوييض لألجراء أثناء
فرتات عدم النشاط ،إىل تغطية شاملة قامئة عىل
مبدأ «تأمني دخل أدىن يكفل الحياة لكل فرد».
وقد تم يف تلك الفرتة توسيع التغطية لتشمل
كذلك الخدمات العالجية واملنافع العائلية.

وتتمحور أبرز نقاط الضعف األساسية يف الترشيع الدويل حول
الضامن االجتامعي حول املسائل اآلتية:
وأخذا ً باالعتبار هذه النقائص التي تحد من انتفاع الفئات ذات
الدخل املحدود من حقها يف الحامية االجتامعية ،جاء التوجه
الجديد القايض بوضع اسرتاتيجيات وطنية لتوسيع التغطية أفقياً
وعمودياً وإرساء أرضيات للحامية االجتامعية ،عىس أن ميكّن من
التدرج نحو التغطية الشاملة وفقاً ملا تضمنته التوصية عدد 202
التي ت ّم التعرض إليها يف الجزء األول من الورقة.

وأسست تلك النصوص لبعض املبادئ الرئيسية التي
ستقود الحقا توجهات تطور التغطية االجتامعية
وهي بالخصوص :التضامن االجتامعي واالنخراط
االجباري والتح ّمل الجامعي للمخاطر والتمويل
املشرتك واملراقبة من قبل السلط العمومية
والترصف التشارىك ودور األطراف االجتامعيني
واملسؤولية االجتامعية للدولة.

كيف ميكن تجسيد تلك األهداف يف إطارهذا التّو ّجه الجديد يف
مجتمعاتنا العربية؟ ذلك هو التح ّدي األكرب اليوم .وينتظر من
املنظامت النقابية والجمعيات الحقوقية أن تدفع نحو انخراط
بلداننا نحو هذا االتجاه من أجل تفعيل حق الحامية االجتامعية
وتكريسه مبا يؤمن مستقبل أجزاء هامة من شعوبنا العربية
وأبنائها ويسهم يف إخراجها من دائرة الخصاصة والهشاشة.

§أما الجيل الثالث من االتفاقيات والتي تم
اعتامدها بني  1965و  1988فقد جاء لريفع من
مستوى الخدمات واملنافع ويوسع التغطية لفئات
أخرى يف فرتة بلغت فيها أنظمة الضامن االجتامعي
يف البلدان املتقدمة مرحلة النضج.

4)4مسار االنتقال الدميقراطي ودسرتة الحقوق االجتامعية
واالقتصادية والثقافية يف البلدان العربية
إن استحقاقات الثورات العربية التي تبقى باألساس تأمني كرامة
اإلنسان العريب وحريته وتوفري فرص العمل الالئق واملنصف
وتحقيق التوزيع العادل لثمرات النمو دون إقصاء أو تهميش،
يستوجب اليوم العمل باتجاه تكريس الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية عامة والحق يف الحامية االجتامعية خاصة
من خالل التصديق عىل املواثيق واملعاهدات الدولية وعىل األقل
األساسية منها ،مبا يدفع الحكومات والسلطات التي ستنبثق عن
املخاض العسري لصريورة االنتقال نحو املؤسسات الدامئة لتعمل
بكل جدية وتشاركية إلعامل هذه الحقوق وخدمة أهداف
الثورات.

وبعد ذلك التاريخ ومع هيمنة التوجهات الليبريالية
الجديدة وعوملة االقتصاد وتحرير التجارة ،التجأت
منظمة العمل الدولية إىل نصوص أكرث مرونة وذات
طابع غري إلزامي عىل غرار «اإلعالن حول املبادئ
والحقوق األساسية يف الشغل» يف جوان ـ حزيران
 1998والذي مل يتضمن الحق يف الضامن االجتامعي،
و«اإلجامع الدويل حول الضامن االجتامعي» سنة
 2001والذي تدارك األمر وأكّد بكل وضوح أ ّن
حق أسايس لإلنسان«و»إعالن
«الضامن االجتامعي ّ
سنة  2008حول العدالة االجتامعية والتنمية :من
أجل عوملة عادلة».

وتشكل عملية مراجعة الدساتري أو وضع دساتري جديدة فرصة
سانحة للسعي إىل دسرتة الحقوق االقتصادية واالجتامعية

وتجدر اإلشارة إىل أن منظمة العمل العربية قد
40

املحدود ،وتضمن الحق يف التغطية االجتامعية
طبق ما ينظمه القانون.

والثقافية والحق يف الحامية االجتامعية مبا يضمن تكريسها
وإدراجها وجوباً يف الترشيعات االجتامعية والعمل عىل تحقيق
مقاصدها فعليا يف السياسات والربامج .ونسوق يف هذا املجال،
عىل سبيل املثال ،ما تم إدراجه يف الدستور التونيس الجديد
الذي متّت املصادقة عليه من قبل املجلس الوطني التأسييس يوم
 26جانفي ـ كانون الثاين  .2014ففي حني مل يتضمن الدستور
التونيس لسنة  1959والتنقيحات التي أدخلت عليه أي إشارة
رصيحة إىل الحقوق االجتامعية سوى ضامن حقوق اإلنسان يف
كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها (يف الفصل  5بعد تنقيح 1
جوان ـ حزيران  ) 2002والحق النقايب (الفصل  ،)8فقد تضمنت
املسودة األخرية للدستور الجديد عددا ً من الفصول من شأنها أن
تضمن عددا ً من الحقوق االجتامعية عىل غرار:

ينص عىل أن العمل حق لكل
§الفصل  40الذي ّ
مواطن وتتخذ الدولة التدابري الرضورية لضامنه
لكل
عىل أساس الكفاءة واإلنصاف .وعىل أ ّن ّ
مواطن ومواطنة الحق يف العمل يف ظروف الئقة
وعادلة.
§الفصول  46و 47و 48التي تضمن عىل التوايل
حقوق املرأة والطفل واألشخاص املعوقني.
ونورد يف اإلطارين  5و 6الفصول والبنود املتصلة
بالحامية االحتامعية بالدستورين الجديدين لكل من
املغرب ومرص.

ينص عىل
§الفصل  12يف باب األحكام العامة الذي ّ
أن الدولة تسعى إىل تحقيق العدالة االجتامعية
والتنمية املستدامة والتوازن بني الجهات استنادا ً
إىل مؤرشات التنمية واعتامدا ً عىل مبدأ التمييز
اإليجايب .كام تعمل عىل االستغالل الرشيد للرثوات
الوطن ّية.
§الفصل  36يف الباب الثاين املتعلق بالحقوق
ينص عىل أن الحق النقايب مبا يف
والحريات والذي ّ
ذلك حق اإلرضاب مضمون.

غري أ ّن تضمني الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية
بالدساتري الوطنية ،ولنئ يعترب خطوة إيجاب ّية تد ّعم األطر
القانون ّية الوطن ّية ،فإنّه يبقى غري كاف إلعاملها وتأمني
متتّع مختلف الفئات واألفراد بها يف غياب تج ّند القوى
السياسية ومك ّونات املجتمع املدين وتكاتفها من أجل
الدفع نحو العمل الج ّدي عىل تكريس هذه الحقوق عىل
أرض الواقع والتوظيف األمثل للقدرات الوطن ّية لذلك
الغرض.

ينص عىل أ ّن الصحة حق لكل
§الفصل  38الذي ّ
إنسان وأ ّن الدولة تضمن الوقاية والرعاية الصحية
لكل مواطن وتوفر اإلمكانيات الرضورية لضامن
ّ
السالمة وجودة الخدمات الصحية .وأن الدولة
تضمن العالج املجاين لفاقدي السند ولذوي الدخل
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اإلطار  :5مقتطفات من الدستور املغريب الجديد (  ) 2011تتصل بالحامية االجتامع ّية.
جاء يف التصدير أ ّن «...إرساء دعائم مجتمع متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة ،وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتامعية،
ومقومات العيش الكريم »...،هي من مرتكزات الدولة املغربية الحديثة .كام جاء يف التصدير أ ّن الدولة املغربية تلتزم بـ:
§حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو املعتقد أوالثقافة أو االنتامء االجتامعي أو الجھوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع
شخيص ،مھام كان؛
§حامية منظومتي حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والنھوض بھام ،واإلسھام يف تطويرھام؛ مع مراعاة الطابع الكوين لتلك الحقوق ،وعدم
قابليتھام للتجزيء؛
وتتصل الفصول التالية بالحق يف الحامية االجتامعية:
§الفصل  :8تساھم املنظامت النقابية لألجراء ،والغرف املھنية ،واملنظامت املھنية للمشغلني ،يف الدفاع عن الحقوق واملصالح االجتامعية
واالقتصادية للفئات التي متثلھا ،ويف النھوض بھا .ويتم تأسيسھا ومامرسة أنشطتھا بحرية ،يف نطاق احرتام الدستور والقانون.
يجب أن تكون ھياكل ھذه املنظامت وتسيريھا مطابقة للمبادئ الدميقراطية.
تعمل السلطات العمومية عىل تشجيع املفاوضة الجامعية ،وعىل إبرام اتفاقيات الشغل الجامعية ،وفق الرشوط التي ينص عليھا القانون.
يحدد القانون ،بصفة خاصة ،القواعد املتعلقة بتأسيس املنظامت النقابية وأنشطتھا ،وكذا معايري تخويلھا الدعم املايل للدولة ،وكيفيات
مراقبة متويلھا.
§الفصل  :19يتمتع الرجل واملرأة ،عىل قدم املساواة ،بالحقوق والحريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية...
§الفصل  :29حريات االجتامع والتجمھر والتظاھر السلمي ،وتأسيس الجمعيات ،واالنتامء النقايب والسيايس مضمونة ويحدد القانون رشوط
مامرسة ھذه الحريات.
حق اإلرضاب مضمون .ويحدد قانون تنظيمي رشوط وكيفيات مامرسته.
§الفصل  :31تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية ،عىل تعبئة كل الوسائل املتاحة ،لتيسري أسباب استفادة املواطنات
واملواطنني ،عىل قدم املساواة ،من الحق يف:
 −العالج والعناية الصحية؛
 −الحامية االجتامعية والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة؛
 −الحصول عىل تعليم عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛
 −التنشئة عىل التشبث بالھوية املغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة؛
 −التكوين املھني واالستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛
 −السكن الالئق؛
 −الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية يف البحث عن منصب شغل ،أو يف التشغيل الذايت؛
 −ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛
 −الحصول عىل املاء والعيش يف بيئة سليمة؛
 −التنمية املستدامة
§الفصل  :34تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجھة إىل األشخاص والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة .ولھذا الغرض،
خصوص عىل ما يأيت :
تسھر
ً
 −معالجة األوضاع الھشة لفئات من النساء واألمھات ،واألطفال واألشخاص املسنني والوقاية منھا؛
 −إعادة تأھيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية ،أو حسية حركية ،أو عقلية ،وإدماجھم يف الحياة االجتامعية واملدنية ،وتيسري
متتعھم بالحقوق والحريات املعرتف بھا للجميع.
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اإلطار  :6مقتطفات من الدستور املرصي الجديد تتصل بالحامية االجتامع ّية
محل للسعادة املشرتكة بني بنيه» وأكّدت أن «الحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتامع ّية
نصت ديباجة الدستور املرصي الجديد عىل أ ّن «الوطن ٌّ
ّ
لكل مواطن».
حق ّ
وميكن اعتبار الفقرات أو املواد التالية األسس الدستورية للحامية االجتامع ّية بجمهوريّة مرص العرب ّية:
املادة  :8يقوم املجتمع عىل التضامن االجتامعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتامعية وتوفري سبل التكافل االجتامعي ،مبا يضمن الحياة الكرمية لجميع املواطنني ،عىل النحو الذي ينظمه القانون.
املادة  :9تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني ،دون متييز.
املادة  :11تكفل الدولة تحقيق املساواة بني املرأة والرجل ىف جميع الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور...
وتلتزم الدولة بحامية املرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل متكني املرأة من التوفيق بني واجبات األرسة ومتطلبات العمل .كام تلتزم بتوفري الرعاية والحامية
لألمومة والطفولة واملرأة املعيلة واملسنة والنساء األشد احتيا ًجا.
املادة  :12العمل حق ،وواجب ،ورشف تكفله الدولة .وال يجوز إلزام أي مواطن بالعمل ج ًربا ،إال مبقتىض قانون ،وألداء خدمة عامة ،ملدة محددة ،ومبقابل
عادل ،ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفني بالعمل.
املادة  :13تلتزم الدولة بالحفاظ عىل حقوق العامل ،وتعمل عىل بناء عالقات عمل متوازنة بني طريف العملية اإلنتاجية ،وتكفل سبل التفاوض الجامعي،
وتعمل عىل حامية العامل من مخاطر العمل وتوفر رشوط اآلمن والسالمة والصحة املهنية ،ويحظر فصلهم تعسف ًيا ،وذلك كله عىل النحو الذي ينظمه
القانون.
املادة  :15اإلرضاب السلمي حق ينظمه القانون.
املادة  :17تكفل الدولة توفري خدمات التأمني االجتامعي.
ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمني االجتامعي الحق يف الضامن االجتامعي ،مبا يضمن له حياة كرمية ،إذا مل يكن قاد ًرا عىل إعالة نفسه وأرسته ،وىف
حاالت العجز عن العمل ،والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة عىل توفري معاش مناسب لصغار الفالحني ،والعامل الزراعيني والصيادين ،والعاملة غري املنتظمة ،وفقا للقانون.
وأموال التأمينات واملعاشات أموال خاصة ،تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحامية املقررة لألموال العامة ،وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ،وت ُستثمر
استثام ًرا آم ًنا ،وتديرها هيئة مستقلة ،وفقًا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات واملعاشات.
املادة  :18لكل مواطن الحق يف الصحة ويف الرعاية الصحية املتكاملة وفقاً ملعايري الجودة ،وتكفل الدولة الحفاظ عىل مرافق الخدمات الصحية العامة
التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل عىل رفع كفاءتها وانتشارها الجغرايف العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن  3%من الناتج القومي اإلجاميل تتصاعد تدريج ًيا حتى تتفق مع املعدالت العاملية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمني صحي شامل لجميع املرصيني يغطى كل األمراض ،وينظم القانون إسهام املواطنني ىف اشرتاكاته أو إعفائهم منها طبقًا
ملعدالت دخولهم.
يجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله املختلفة لكل إنسان يف حالتي الطوارئ ،أو الخطر عىل الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسني أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملني يف القطاع الصحي.
وتخضع جميع املنشآت الصحية ،واملنتجات واملواد ،ووسائل الدعاية املتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ،وتشجع الدولة مشاركة القطاعني الخاص واألهيل
يف خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
الفقرة  3من املادة  :27ويلتزم النظام االقتصادي اجتامعيًا بضامن تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بني الدخول وااللتزام بحد
أدىن لألجور واملعاشات يضمن الحياة الكرمية ،وبحد أقىص يف أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر ،وفقًا للقانون.
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IIIIIتمويل الحماية االجتماع ّية

§التدخالت االجتامعية للدولة للوقاية من الفقر
ومعالجة آثاره ،وتقليص البطالة ،واملرض وتقديم
الخدمات العالجية للمعوزين ومحدودي الدخل
وفاقدي السند ،ورعاية الفئات الضعيفة واملهددة
وذات االحتياجات الخصوصية ،ولكن وكذلك
لس ّد الفجوة يف الضامن االجتامعي لضعف مظلة
التغطية أو تدين منافعها.

1)1نظم الحامية االجتامعية وطرق متويلها:
تصنف نظم الحامية االجتامعية عادة إىل 3
مناذج رئيسة وهي:
·النموذج البيسامريك نسبة إىل مؤسسه املستشار
األملاين الذي أنشأ أ ّول نظم الحامية االجتامعيّة
املأمسسة يف العامل الحديث ،خالل العقد التاسع
من القرن التاسع عرش ،ملجابهة تنامي النضال
العاميل والنقايب يف القطاع الصناعي .وهو منوذج
مو ّجه إىل املشتغلني ويتأسس عىل املساهامت
ومبادئ التأمني ونسبية االشرتاكات ويتم الترصف
فيه بصفة تشاركيّة بني األجراء واملؤجرين .وهو
يكرس ما يسمى بالتضامن املهني.

ويشكل مجموع هذين الصنفني من النفقات ،إذا أضفنا
إليه بقية نفقات دعم املواد األساسية والرتبية والتدريب
والصحة العمومية ،التحويالت االجتامعية التي متثل
األداة الرئيسية إلعادة التوزيع ومعالجة االختالالت وعدم
التوازن التي ينتجها اقتصاد السوق.
) 2متويل الحامية االجتامعية:
يتبني من تقارير ومعطيات منظمة العمل الدولية
أنّ:

·النموذج البفريدجي نسبة إىل وليام هرني بفريدج
الذي أرىس قواعد هذا النظام بربيطانيا من
خالل تقريريه سنتي  1942و .1944وهو يقوم
عىل شمول ّية التغطية لكل فرد ض ّد كل املخاطر
االجتامعية ويق ّدم الخدمات نفسها للجميع عىل
أساس الحاجة وليس عىل أساس الدخل .وباعتباره
ميول من الرضائب فهو يسري من قبل الدولة.
ويكرس هذا النموذج التضامن الوطني.

·مع ّدل  17.2%من إجاميل الناتج الدويل
يخصص للضامن االجتامعي .أما إذا أدخل فيه
ّ
عامل الوزن السكاين فإن هذا املعدل ينحدر
إىل .8.4%
·ومتثل الخدمات الصحية  5.9%من إجاميل
الناتج الدويل من دون اعتبار وزن السكان.

·النموذج الليربايل املتداول يف الواليات املتحدة
األمريكية والذي يقوم عىل حامية املسنني (65
سنة فام فوق) والفقراء من قبل الدولة .ولألجراء
إمكانية اللجوء إىل صناديق التأمني يف حني يبقى
جزء هام من السكان من دون تغطية.

·ولكن هذه النسبة العامة تخفي كذلك تفاوتاً
كبريا ً بني الدول حيث ترتاوح بني:
§ 19.4%يف البلدان ذات الدخل املرتفع
§ 8.9%يف البلدان ذات الدخل املتوسط

وتتخذ أغلب منظومات الحامية االجتامعية السائدة
اليوم مزيجاً من هذه النامذج وفق خصوصيات الدول
وتوجهاتها واختياراتها للنمط املجتمعي .واعتبارا ً
لذلك فإنه من الصعب إجراء املقارنات بخصوص
متويل الحامية االجتامعية ،خاصة وأن مفهوم الحامية
االجتامعية ميتد من نظرة ضيقة تتطابق مع مفهوم
الضامن االجتامعي إىل نظرة واسعة تشمل مختلف
أوجه النفقات االجتامعية للدولة.

§ 3.5%يف البلدان ذات الدخل الضعيف.
وهذا ال يعني أن هذه األخرية ليست لها املتسع الجبايئ والسيايس
الكايف لتخصيصه للحامية االجتامع ّية ،حيث إن بلدان متشابهة
يف مستويات الدخل لها هامش من االختيارات واالتجاهات
بخصوص املوارد التي ميكن أن تخصصها للحامية االجتامعية.
§ ويبلغ معدل هذه النسبة يف بلدان شامل
إفريقيا  13%منها  2.5%للنفقات الصحية و
ترتفع إىل  13.6%باعتبار وزن السكان.

وقد اخرتنا أن نقسم مجمل النفقات االجتامعية كام
يأيت:

§ ويف بلدان الرشق األوسط يبلغ هذا املع ّدل
 11.6%منه  2.8%للخدمات الصحية .وينخفض

§نفقات الضامن االجتامعي
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املعدل إىل  9.8%عند اعتبار العامل السكاين.

والترشيعات وتنفيذها ،وهي التي تح ّدد مستوى
اإلنفاق العمومي واتجاهاته وفق هذه الخيارات
والسياسات ،وهي كذلك املساهم األبرز يف متويل
أنظمة التأمني االجتامعي باعتبارها أكرب أو من أكرب
املشغلني ،وهي كذلك الضامنة الستدامة أنظمة
الحامية االجتامعية والتزاماتها تجاه املنخرطني فيها
فضالً عن دورها األسايس يف الحوكمة والترصف يف
احتياطيات املنظومة ومدى شفافيتها.

·وبينام متثل الخدمات الصحية جزءا ً هاماً من
نفقات الضامن االجتامعي يف البلدان ذات
الدخل الضعيف ،فإن الجرايات متثل الجزء األكرب
يف البلدان األخرى .وال متثل املوارد املخصصة
لفرعي البطالة واملنافع العائلية نصيباً ذا وزن
إال يف البلدان ذات الدخل املرتفع.
·ويربز التقرير العاملي حول الضامن االجتامعي
 2014-2015أن املتوسط العاملي لنسبة
النفقات العمومية للتغطية االجتامعية
والصحية من الناتج اإلجاميل قد شهد نسقاً
تصاعدياً خالل األربعة وعرشين سنة األخرية،
بيد أنه عرف تراجعاً طفيفاً بني  2009و2010-
 .2011وذلك بالتأكيد نتيجة لألزمة العاملية.

ويتبي من البيانات والتحاليل الواردة بالتقريرين
· ّ
األول والثاين ملنظمة العمل الدولية حول الضامن
االجتامعي أن هناك ترابطاً وثيقاً بني مبالغ املوارد
املخصصة للضامن االجتامعي ومستوى الهشاشة
يف كل بلد (والتي تتمثل يف تراكب نسبتي الفقر
وعدم الهيكلة) .فالبلدان التي تستثمر أكرث يف
الضامن االجتامعي هي التي تسجل أدىن نسب
الفقر والهشاشة.

·فقد تعدت هذه النسبة من  5.8%سنة 1999
إىل  8.8%سنة  2009ثم انخفضت إىل 8.6%
سنة  .2010-2011ويحق التساؤل يف هذا
املجال كيف ميكن تفسري هذا التطور الحاصل
يف وزن نفقات الحامية االجتامعية من الناتج
املحيل اإلجاميل يف ظل الشعور السائد بأن
النفقات االجتامعية العمومية تشهد تراجعا
بفعل العوملة؟ وميكن أن نجد التربيرات لهذا
التطور من خالل مزيد التع ّمق يف توزيع هذه
النفقات بني مختلف املساهمني أي الدولة
ومساهامت الضامن االجتامعي املتأتية من
األفراد واملؤسسات والبحث عن البيانات
اإلحصائية غري املتوفرة حالياً عىل املستوى
الدويل.

وعالوة عىل ضعف املوارد املخصصة للضامن االجتامعي يف
البلدان ضعيفة الدخل ،فإن هيكلة النفقات ال تتطابق أحياناً مع
األولويات الواضحة لهذه البلدان.
وال يجب أن يستنتج من الرتابط الوثيق بني ارتفاع حجم املوارد
املخصصة ومستوى دخل البلدان أن الحامية االجتامعية هي من
الكامليات .بل إن البلدان ذات الدخل املحدود والنسب العالية
من الفقر والتي تتميز باتساع االقتصاد غري املهيكل هي يف
حاجة أكرث إىل الضامن االجتامعي ،حتى وإن كانت لها أولويّات
أخرى يجب احرتامها ،خاصة وأن الدراسات تبني جل ّياً أن الحامية
االجتامعية يف هذه البلدان تبقى ذات كلفة معقولة عالوة عىل
رضورتها باعتبارها عامالً هاماً من عوامل التنمية.
كام تأكدت الصلة الوثيقة بني حجم مجمل النفقات العمومية
ونفقات الضامن االجتامعي .وهي تعمل يف االتجاهني :فلنئ يعترب
وجود ح ّد أدىن من الفضاء الجبايئ رضورياً لتمويل نظم الحامية
االجتامعية و برامجها ،فإن توسع الحامية االجتامعية من شأنه أن
يخلق حوافز وفرصاً إضافيّة لخلق حجم أرفع من املوارد.

·وقد تراوحت هذه النسبة يف البلدان العربية
يف السنة األخرية التي تتوفــر بشأنها املعطيات
بيـن  13.21%مبرص و 1.12%بلبنان .وتفوق
هذه النسبة املتوسط العاملي يف  5دول عربية
فقط وهي عىل التوايل مرص واألردن والعراق
والكويت وتونس.

وملختلف البلدان ،مهام اختلف حجم مواردها أو حجم نفقاتها
العمومية ،هامش من الحرية لتحديد أولوياتها واختياراتها وفقا
لرغبة طبقتها الحاكمة ودافعي الرضيبة والناخبني (هذا يف ظل
املجتمعات الدميقراطية طبعاً) .فهناك دامئاً تكاليف لكل اختيار
بني األولويات وترتيبها ،ولكن برمجة النفقات العموم ّية ينبغي أن
التمش الدميقراطي وما يعكسه من خيارات
يوفّق بني متطلبات
ّ

3)3دور الدولة
·يكتيس دور الدولة يف الحامية االجتامعية
كل يشء املسؤولة
أبعادا ً متع ّددة ،فهي قبل ّ
عن الخيارات والتوجهات ووضع السياسات
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الضامن االجتامعي اليوم يف عديد من الدول
أهمية قصوى بالنظر إىل التطورات الدميغرافية
وتراجع نسق النمو االقتصادي والتشغيل .وإذ
تتطلب هذه األنظمة إصالحات عميقة لتأمني
توازنها ،فإن التكاليف االجتامعية والتداعيات
السياسية واالقتصادية لكل تأخري يف اإلصالحات
أو لتنفيذها من دون تحقيق القدر الكايف من
الحوار والتشاور واإلجامع بني مختلف مكونات
املجتمع ،ال ميكن أن تكون إال شديدة الخطورة.

مجتمعيّة ،من جهة والتحاليل الكمية الدقيقة للثمن االجتامعي
لكل خيار من جهة أخرى.
·الحامية االجتامعيّة والسياسة الرضيبية :مهام
كان النموذج الحاميئ الذي تختاره البلدان
واملتأسس عىل املساهامت أو غريه ،فإنه ال مناص
من اللجوء إىل متويل الدولة وما ميكن أن توفره
من موارد واعتامدات ال بوصفها كمشغل فحسب
ولكن كمتدخل أسايس يف تنفيذ السياسات
االجتامعية التي ترسمها .وهو ما يطرح مسألة
السعي إىل مزيد من النهوض بقدرتها عىل إيجاد
مصادر ومكامن جديدة للمداخيل العمومية
ال سيام من خالل تحقيق مستويات أعىل من
العدالة والفعالة الجبائية وتحسني األداء الجبايئ
ومقاومة الته ّرب الرضيبي وتفضيل نفقات
الحامية االجتامعية عىل عدد من أوجه النفقات
العمومية األخرى ذات الصبغة الكاملية أو
العسكرية أو غريها.

4)4الحامية االجتامعية ومجابهة األزمات
يتبني من التقريرين الدوليني حول الضامن االجتامعي ،ومن
التقرير العاملي حول التشغيل ،أ ّن توسيع نطاق الحامية
االجتامعية يعترب مفتاحاً ملعالجة األزمات وأداة للتنمية الشاملة
والدامجة .وقد أبرزت الدراسات أن البلدان التي استثمرت أكرث يف
الشغل ذي الجودة منذ سنة  2000هي التي سجلت أعىل نسب
التق ّدم يف مستويات العيش (بقياس معدل نسبة من ّو الدخل
الفردي السنوي).

·وتتبوأ مسألة الحوكمة والشفافية يف مجال
الجباية والترصف يف أنظمة التغطية االجتامعية
أهمية بالغة يف نجاعتها وقدرتها عىل تحقيق
أهدافها القصوى تجاه الفئات املستهدفة
باعتبارها صاحبة الحق .لذلك ال بد من وضع
املزيد من اآلليات والتدابري التي من شأنها أن
تضمن التصويب العادل للخدمات االجتامعية
وتجنب التوظيف السيايس لها وترشيك األطراف
االجتامعيني (ال سيام عرب الحوار االجتامعي
الحقيقي واملهيكل) وكذلك الفئات املستهدفة
يف رسم السياسات وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها
تدعيام ملبدأ الرتابط يف الحقوق وإرساء̋
للدميقراطية االجتامعية.

وقد أبرزت األزمة املالية واالقتصاديّة األخرية أهم ّية الحامية
االجتامعيّة كحق إنساين وكرضورة اجتامعيّة ،متكّن يف الحني ذاته
من تخفيف وطأة الصدمات عىل الفئات الضعيفة واملحافظة ،إىل
حد ما ،عىل النشاط االقتصادي .فباإلضافة إىل توفري دخل تعوييض
لفاقدي الشغل وحاميتهم من الفقر ،فإن الخدمات االجتامع ّية
لها تأثري اقتصادي هام مبا تتيحه من استقرار للطلب الداخيل.
وخالفاً ملا قد يتبادر للذهن ،فإن أنظمة منح البطالة وبرامج
املساعدات االجتامعية واألشغال العمومية ،إذا ما أحسن تصورها
وتنفيذها ،ميكن أن تقي بفعال ّية من البطالة طويلة األمد ،وتسهم
يف تقليص مدد فرتات االنكامش االقتصادي.
كام يتضح أن وجود أنظمة تغطية قامئة قبل األزمات يسهل نجاح
برامج املعالجة ويتيح اتخاذ اإلجراءات املناسبة يف اإلبّان.

·والدولة بوصفها مسؤولة وملزمة بضامن أنظمة
الضامن االجتامعي ،فهي مطالبة مبتابعة تطور
التوازنات املالية ملنظومة التغطية االجتامعية،
وإجراء االستشارات الواسعة بشأن مستقبل
آليات الحامية االجتامعية ،وترشيك الجميع يف
تحديد الخيارات املستقبلية ،وتقاسم األعباء
والتضحيات بعدالة بني الفئات واألجيال ،ومن
دون إغفال حق األجيال الالحقة يف الحامية
والتغطية .وتكتيس مسألة توازنات أنظمة

ويشري التقرير العايل حول الضامن االجتامعي لسنة  2014أن
الحامية االجتامعية لعبت يف املرحلة األوىل لألزمة (– 2008
 ،)2009دورا ً قويًّا يف معالجة األزمة بفضل التدابري املجابهة
للتقلبات الدوريّة التي تم اتخاذها .فقد لجأت  48دولة ذات
دخل مرتفع أو متوسط إىل اإلعالن عن إجراءات تحفيزية جبائية
بلغ حجمها  2400مليار دوالر خصص ربعها إىل تدابري حامية
اجتامعية.
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أما يف املرحلة الثانية لألزمة (إىل حدود  ،)2010فقد اتجهت الدول ويقدم التقرير جملة من العنارص التي من شأنها أن
إىل التحكّم يف املالية العمومية ويف الجباية رغم الحاجيات امللحة متكّن من توفري مساحة جبائية أوسع إلرساء أرضيات
لدعم الفئات الضعيفة .ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدويل ،الحامية االجتامعية :
فإن نسبة النفقات العمومية من الناتج املحيل اإلجاميل ستشهد
•إعادة توجيه املصاريف العمومية نحو
تقلّصاً ملحوظا يف  122دولة من بينها  82بلدا نامياً.
النفقات واالستثامرات ذات الجدوى
كام تجدر اإلشارة إىل أن العديد من البلدان النامية ،اتخذت
االجتامعية العالية والحد من التبذير
إجراءات تقتيض التقليص من دعم املواد األساسية أو النفطية أو
ومقاومة الفساد.
رفعه ،والتخفيض يف األجور أو تجميدها وترشيد نفقات الحامية
•الرتفيع يف املداخيل الجبائية من خالل
االجتامعية ومزيد تصويبها أو تضييق مداها.
إيجاد موارد إضافية من خالل رضائب عىل
ويربز التقرير أن أعباء اإلصالحات الهيكلية يف البلدان املتقدمة،
العمليات املالية ومجابهة التهرب الجبايئ
الهش
قد ت ّم تحميلها عىل عاتق السكان الذين يعانون العمل ّ
من دون الرتفيع يف الرضائب عىل القيمة
والدخل الضعيف مل ّدة تفوق  5سنوات ،وهو ما أثر عىل
املضافة التي تحد من املقدرة الرشائية
االستهالك الداخيل وخفّض من الطلب وقلّص من نسق معالجة
للطبقات الضعيفة.
األزمة ،وأ ّدى بالتايل إىل ته ّرؤ النمط االجتامعي األورويب نتيجة
•توسيع املساهامت يف أنظمة الضامن
اإلصالحات قصرية املدى.
االجتامعي والتي ميكن أن تتزامن مع تدابري
ويف املقابل ،فإن عددا ً من البلدان ذات الدخل املتوسط ،هي
تهدف إىل تطوير القطاع املهيكل.
بصدد توسيع أنظمتها للحامية االجتامعية ،مبا يدعم اسرتاتيجية
•االقرتاض أو إعادة هيكلة الدين العمومي.
النمو القائم عىل الطلب الداخيل عىل غرار الصني والربازيل .كام
•التقليص من التدفقات املالية غري املرشوعة
وسعت من نطاق
أن عددا ً من البلدان ذات الدخل الضعيفّ ،
والتي ميثل حجمها أكرث من  10مرات حجم
الحامية االجتامعية من خالل شبكات األمان االجتامعي املؤقتة
املساعدة العمومية الدولية.
مبنافع ذات مستوى منخفض .ويف عديد من البلدان يجري النقاش
واملباحثات حول إرساء أرضيّات الحامية االجتامعية تكون عنرصا ً
•توسيع املساعدات الدولية والرتفيع يف
من عنارص منظومات الحامية االجتامعية الشاملة.
التحويالت ،علام أن املساعدات الدولية قد
شهدت تراجعاً يف قيمتها الحقيقية بـ 2%
سنة .2012

وتتمثل أبرز التدابري املتخذة من قبل الدول ملجابهة األزمة وفقا
ملا جاء يف التقرير استنادا إىل معطيات صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل يف:

			
üرفع الدعم أو تقليصه:
ü

 100بلد

üتخفيض األسعار أو تسقيفها:
ü

 98بلدا ً

üالرتفيع يف معاليم االستهالك:
ü

 94بلدا ً

üإصالح الجرايات:
ü

 86بلدا ً

üترشيد وتصويب املساعدات االجتامعية:
ü

 80بلدا ً

			
üإصالح األنظمة الصحية:
ü

 37بلدا ً.

•الولوج إىل االحتياطيات الجبائية
واحتياطيات التبادل الدويل والصناديق
السيادية.
كل أكرث مالءمة
•اعتامد إطار اقتصادي ّ
وتفادي تأثريات السياسات قصرية املدى
عىل الحامية االجتامعية.
وعىل مستوى البلدان العربية وبعد فرتة بناء الدولة الوطنية عىل
مناذج الدولة االجتامعية الراعية التي تقوم عىل التدخل وإعادة
التوزيع ،شهدت هذه البلدان بداية من أواسط الثامنينات،
تراجعاً تدريجياً يف الدور االقتصادي واالجتامعي للدولة .فمع
تقلص نسب النم ّو االقتصادي وانخفاض أسعار النفط وبداية
التحوالت الدميغرافية ،ولو بتفاوت بني البلدان ،دخلت املنطقة
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يف مرحلة إعادة الهيكلة بفعل الضغوط التي أصبحت مسلطة IVIVنطاق التغطية بمختلف فروع الضمان االجتماعي
عىل امليزانيات العمومية ،مبا دفعها إىل مراجعة سياساتها يف
ومستوياتها ونوعيتها
مجال التنمية االجتامعية حيث أضحت غري قادرة عىل مواصلة
سنخصص هذا الجزء من الورقة إىل تقديم أبرز املؤرشات الواردة
متويل منظومات واسعة وسخ ّية .ولإلبقاء عىل وظيفة اجتامعية
يف التقريرين األول والثاين حول الضامن االجتامعي 2011-2012
هامة وجدت نفسها أمام معادلة صعبة للتوفيق بني مقتضيات
و  2014-2015اللذين أصدرتهام منظمة العمل الدولية .وقد
االنتقال إىل منطق السوق مع لزوم املحافظة عىل خدمات الرتبية
أكّد التقرير الثاين الذي صدر يوم  3جوان ـ حزيران  2014تحت
والصحة والتدريب والسكن باعتبارها من مقومات النهوض
عنوان« :بناء إعادة االنطالق االقتصادي والتنمية الشاملة والعدالة
برأس املال البرشي من جهة ،ومعالجة الضغوطات الناجمة عن
االجتامع ّية» عىل أن سياسات الحامية االجتامعية تلعب دورا
تحرير االقتصاد وارتفاع نسب البطالة واتساع دائرة الفقر من
أساس ًّيا يف تكريس الحق يف الضامن االجتامعي للجميع والتخفيض
جهة أخرى .وهو ما ه ّيأها الندالع الثورات بعد أن تداخلت فيها
من البطالة ومن عدم املساواة .كام أنها تسند التنمية الدامجة
هذه املخاطر االجتامعية مع غياب كيل للدميقراطية والعدالة
باعتبارها تن ّمي رأس املال البرشي وترفّع من اإلنتاجية وتدعم
والحوكمة الرشيدة.
الطلب الداخيل وتس ّهل التغيريات الهيكلية القتصاديّات البلدان.
وتشهد املنطقة العربية يف السنوات األخرية ،باإلضافة إىل تواصل
ولنئ يق ّر الجميع برضورة الحامية االجتامعية فإن الحق اإلنساين
االحتالل الصهيوين لفلسطني وحصار قطاع غ ّزة وشن حرب مدمرة
ّ يف الضامن االجتامعي يبقى غري مل ّبى لألغلب ّية الواسعة من
عليه ،حروب داخلية طاحنة ومناخ سيايس وأمني متقلّب أث ّر عىل
سكّان املعمورة ،إذ ال ينتفع بتغطية اجتامع ّية شاملة سوى 27%
تواصل النمو االقتصادي وال ّرقي االجتامعي يف العديد من البلدان
من مجمل سكان العامل ،يف حني يبقى  73%بتغطية جزئ ّية أو
التي شهدت تراجعاً يف مؤرشات التنمية االقتصادية واالجتامعية،
منعدمة متاماً .وهو ما ميثل عائقاً هاماً أمام التنمية االجتامعية
مبا يجعل من الحامية االجتامعية يف الحني ذاته رضورة حياتية
واالقتصادية.
ومطلباً شعبياً مل ًّحا ،ولكن قد يعرس تطويرها يف ظل التحديات
فانعدام التغطية االجتامعية أو ضعفها يقرتنان دوماً باستقرار
األمنية والضغوطات االقتصادية املسلطة عىل هذه البلدان.
الفقر يف مستويات عالية ،وبعدم األمان االقتصادي ،وبارتفاع
وقد جاء يف تقرير املدير العام ملنظمة العمل العربية للدورة
نسب عدم املساواة ،ومحدوديّة االستثامر يف العنرص البرشي ويف
 39للمؤمتر العريب يف ماي أيار « 2012إننا مقتنعون بأن تطوير
تنمية قدراته فضالً عن ضعف الطلب الداخيل يف فرتات االنكامش
الحامية االجتامع ّية ال تحكمه موازنات اقتصادية أو ترابط بني
وبطء النمو.
اإلنفاق عىل هذه النظم ،ولكنها تتعلق أكرث باملرشوع املجتمعي
هل هو يطمح إىل قدر أفضل من العدالة أم يقبل بقدر كبري ورغم التّوجه العام نحو توسيع نطاق الحامية االجتامعيّة خاصة
املتوسط ،فإ ّن فعال ّية أنظمة الضامن
من التفاوت يف الدخل والحامية ليمثل ذلك لدى البعض حافزا يف البلدان ذات الدخل
ّ
االجتامعي تعترب يف خطر يف العديد من البلدان بفعل االجراءات
لإلنتاج».
والتدابري املتخذة يف مجال التحكّم يف املال ّية العموم ّية.
ويبقى األمل يحدونا ليك تعمل الحكومات املنبثقة عن الثورات
العربية عىل تكريس الخيارات االجتامعية بتدعيم نظم وبرامج وتتمثل أبرز النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل إليها يف ما
الحامية االجتامعية وتخصيص املوارد الرضورية لذلك من خالل يأيت:
التوظيف األمثل للموارد العمومية وتعزيز الشفافية والحوكمة
الرشيدة وتوسيع الحوار االجتامعي والتشاركية يف رسم الربامج
والخيارات واملتابعة والتقييم وتعميم التجارب الناجحة 1)1شمولية التغطية:
واملامرسات الحسنة يف هذا املجال مبا يؤمن تعايف اقتصادياتنا
§لنئ ال يوجد أي بلد يف العامل بدون أي صيغة من صيغ
وبلوغها مستويات أرفع من نسق النمو وإحداث فرص العمل
التغطية االجتامعية ،فإن ثلث البلدان فقط (و 27%
الالئق والخروج من األزمة الحاليّة الخانقة.
من سكان املعمورة) تتوفر عىل أنظمة حامية اجتامعية
موسعة تشمل كل الفروع املحددة باالتفاقية عدد
 ،102يف حني يبقى  73%بتغطية جزئ ّية أو منعدمة
متاماً.
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§إذا ما اعتربنا عدد األفراد الذين ال ينتمون إىل السكان
النشيطني ،فإن  20%فقط من سكان العامل الذين هم
يف س ّن الشغل (باإلضافة إىل أفراد عائالتهم) يتمتعون
بتغطية اجتامعية كاملة ومناسبة.

مستويات النم ّو االقتصادي يف السنوات األخرية.
وتواجه البلدان العربية متدنية الدخل أكرب التحديات
عىل مستوى توفري الخدمات الصحية األساسية .وتسود
املخاوف بشأن عدم وصول بعض الفئات إىل بعض
الخدمات الصحية األساسية بسبب ارتفاع اإلنفاق
الشخيص يف هذا الباب .ففي مرص ولبنان والسودان
وسوريا واليمن تتم تغطية أكرث من نصف إجاميل
اإلنفاق عىل الصحة من اإلنفاق الشخيص.

2)2التغطية الصحية واملرض:
§ 90%من سكان الدول ذات الدخل الضعيف و39%
حق يف
من مجمل سكان املعمورة ال يتمتعون بأي ّ
التغطية الصح ّية يجعل من السعي إىل تحقيق شمول ّية
التغطية الصحية رضورة مل ّحة.

§كام يشري التقرير نفسه ،يف هذا املجال ،إىل تزايد
االعتامد عىل خدمات القطاع الخاص املتاحة عموماً
للرشائح غري الفقرية فقط.

§اعتبارا ً لعدم متتعهم بتغطية صحية مالمئة ،فإن بعض
النفقات الصحية التي ال مف ّر منها تعني بالنسبة ألعداد
كبرية من البرش كارثة مالية نظرا ً لعدم قدرتهم عىل
خالص تكاليفها .وميثل ذلك عائقاً أمام التمتع بالحق
يف الصحة وعامالً من عوامل عدم املساواة والتمييز
أمام املرض.

3)3التقاعد وحامية كبار السن:
§رغم أن الحق يف الدخل اآلمن لكبار السن يشمل
الحق يف جراية مالمئة ،فإ ّن  48%من السكان
يف سن الحصول عىل جراية ال يتمتعون بذلك.
وبالنسبة للعديد ممن ينتفعون بجراية فإ ّن
مستواها يعترب غري كاف أو مالئم .وهو ما يجرب
أعدادا ً هائلة من املسنني عىل مواصلة العمل
بأجور متدنّية وبرشوط عمل غري الئقة.

§وقد أ ّدى ضعف التغطية الصحية إىل ابتالع املرض لـ
 40%من النفقات الصحية العامة يف العامل.
§وتقدر منظمة العمل الدولية أن العامل يف حاجة اليوم
إىل  10.3ماليني عون يف القطاع الصحي رضوري لتأمني
خدمات صحية ذات جودة لكل من هم يف حاجة
لذلك.

§ووفقاً للترشيعات الوطنية القامئة حاليًّا فإن
 42%من السكان املشتغلني بإمكانهم الحصول
عىل جراية عند بلوغهم السن القانونية مستقبالً،
أقل بكثري ،إذا ما نظرنا
غري أن هذه النسبة هي ّ
إىل التغطية الفعليّة .واعتبارا ً لذلك تتأكّد الحاجة
إىل حامية هذه الفئة من خالل برامج وأنظمة
غري مبنية عىل املساهامت ،وهو ما يشري إىل
التوسع الهام الذي ستشهده هذه األنظمة.

§وتؤكّد هذه البيانات رضورة تضافر الجهود للعمل
باتجاه التغطية الصحية الشاملة يف الحني ذاته
وباملوازاة مع إرساء أرضيات الحامية االجتامعية وفقاً
لتوصيات الجمعية العامة لألمم املتحدة.
§بالنسبة للبلدان العربية متثل النفقات العمومية
املخصصة للرعاية الصحية نحو  2.8%من إجاميل
الناتج العاملي .وترتاوح هذه النسبة يف البلدان العربية
التي تتوفر بشأنها البيانات اإلحصائية بني 1.13%
باليمن و 7.07%بالعراق.

§وبالنسبة لبلداننا العربية يرتاوح سن التقاعد بني
 50سنة يف الكويت و 65سنة يف ليبيا ،غري أن
أغلبية الدول العربية حددته بـ  60سنة علام بأن
 10بلدان مكنت النساء من التمتع بالتقاعد قبل
الرجال بـ  5سنوات.

§وإذ بادرت بلدان مجلس التعاون الخليجي ،وفقاً
للمعطيات والتحاليل الواردة بتقرير منظمة العمل
الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ «نظرة جديدة
إىل النم ّو االقتصادي :نحو مجتمعات عربية منتجة
حصة الفرد من اإلنفاق الصحي
وشاملة» ،إىل زيادة ّ
وأنشأت مرافق تل ّبي املعايري الدول ّية ،فإن البلدان
العربية األخرى مل يواكب اإلنفاق الصحي لديها

§وفيام يتعلق بنسبة املساهمني يف نظام للتقاعد
من مجمل ق ّوة العمل والتي تنبئ مبستوى
تغطية كبار السن مستقبالً عند بلوغهم السن
القانونية لإلحالة عىل التقاعد ،فقد تراوحت بني
 86.6%يف الجزائر تليها تونس بـ 79%
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§و 3.9%يف قطر وال يشء يف لبنان .علام أن
املتوسط العاملي يف هذا الباب يبلغ .41.1%

يف أنظمة التقاعد يف مستويات عالية ما جعلها
تصبح عائقاً أمام التشغيل وتحفز عىل تحويل
العاملة إىل القطاعات غري املنظمة ( 23%يف
مرص و 36يف بعض البلدان األخرى).

§ويف ما يخص كبار السن املتمتعني حالياً بجراية،
فترتاوح هذه النسبة بني  68.8%بتونس و7.9%
يف قطر وال يشء بلبنان مقابل معدل عاملي بـ
.51.5%

ü üعدم قابلية نقل حقوق التقاعد بني القطاعات
واختالف املنافع بينها يحوالن دون حراك
العامل بني القطاعات وبني الوظائف.

§ويف تقوميه لألوضاع القامئة يف البلدان العربية،
يق ّدم تقرير «نظرة جديدة إىل النم ّو االقتصادي:
نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة» ،املشار
إليه سابقاً يف باب أنظمة التقاعد االستنتاجات
اآلتية:

ü üيعترب توسيع التغطية يف هذا املجال تح ّدياً
أساس ًّيا يتفاقم مع تسارع التش ّيخ السكّاين
حيث يق ّدر من ّو عدد املسنني مبعدل  4.3%حتى
سنة  2050مقابل  1%لباقي السكان.

ü üيف ضوء الطفرة الدميغرافية يف املايض ،كانت
الربامج تقدم رشوطاً سخية من املنافع
والتأمينات أثبتت كلها عدم استدامتها مع
الوقت بحكم تزايد نسبة املتقاعدين إىل
املشرتكني ،ونقص اإلبالغ باألجور ،والته ّرب من
دفع املساهامت .ففي الجزائر عىل سبيل املثال
تح ّول الفائض إىل عجز بداية من  1994وكذلك
الشأن بتونس أصبحت أنظمة القاعد تسجل
عجزا ً متصاعدا ً خاصة يف القطاع العمومي.

ü üوينبه التقرير من مغبّة تحويل التقاعد إىل
القطاع الخاص ال سيام بعدما أثبتته تداعيات
األزمة املالية عىل صناديق املعاشات الخاصة.
4)4البطالة:
§بالنسبة ملنح البطالة فإنها تتجه ،وفقاً لبيانات
التقرير العاملي حول الضامن االجتامعي لسنة
 ،2014شيئاً فشيئاً نحو االقتصار عىل العاملني يف
القطاعات املنظمة ويف البلدان ذات الدخل املرتفع.
§ 78بلدا ً من جملة  184بلدا ً لها نظام قانوين لتغطية
البطالة ولكنها ال تغطّي سوى أقلّية من العاملني.

ü üحددت مستويات معاشات التقاعد يف العديد
من البلدان بواقع  70إىل  80%من الرواتب يف
نهاية الخدمة .وبلغ متوسط اكتساب املنافع 13
عاماً مقابل  18عاماً يف بلدان منظمة التعاون
االقتصادي.

§ 28%فقط من املشتغلني بإمكانهم ،بحكم
الترشيعات القامئة ،الحصول عىل منافع يف صورة
تع ّرضهم إىل البطالة .وترتاوح هذه النسبة بني
 80%يف أوروبا و  8%يف إفريقيا .ويف العامل العريب
ال توجد سوى  3بلدان تؤ ّمن بشكل من األشكال
ضد مخاطر البطالة هي البحرين والجزائر وتونس
(البطالة الفنية) وبنسب تغطية فعل ّية ضعيفة
(عىل التوايل  9.8%و 8.8%و.)3%

ü üيعترب سن التقاعد متدنّياً بشكل خاص بالنسبة
للنساء فضالً عن إمكانية الحصول عىل معاشات
التقاعد املبكر.
ü üومن أهم االستنتاجات يشري التقرير إىل أ ّن
إدارة االحتياطيات املالية متت بشكل غري
مناسب ،حيث تم استخدامها لدعم األولويات
الحكومية .ففي الجزائر مثالً تم استخدام
احتياطي صندوق التقاعد لتمويل سوق العمل
وسواها من برامج املساعدات .أما يف تونس
فقد تم استعاملها يف السكن االجتامعي حتى
عام .1992

§كام ال يتمتّع فعل ًّيا سوى  12%من العاطلني
مبنافع التغطية عند البطالة مع فوارق شاسعة بني
املناطق ،حيث تتع ّدى هذه النسبة من  64%يف
أقل من  3%يف إفريقيا.
أوروبا الغربيّة إىل ّ
§وتجدر اإلشارة إىل أن عددا ً من البلدان ذات
االقتصاديات الصاعدة قد وضعت مؤخرا ً أنظمة
للتغطية ض ّد البطالة عىل غرار البحرين أو الفيتنام

ü üوللتصدي إىل العجز ت ّم تحديد نسب املساهامت
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كأدوات لتأمني الدخل للعاطلني مبا يس ّهل عليهم
البحث عن شغل مالئم ملهاراتهم يف القطاع
املهيكل.

فإن هذه املنح تقترص عىل املشتغلني يف القطاع
املهيكل .وإن الفوارق يف الوصول إىل الخدمات
محل انشغال سواء
الصحية لألم والطفل تبقى ّ
بني البلدان ذات مستويات الدخل املختلف أو
بني مختلف املناطق داخل البلد نفسه.

§يف البلدان التي تتوفر فيها أنظمة تغطية بلغت
مرحلة النضج ،نسبة عالية من املواطنني تتمتع
بتغطية ضد البطالة وبذلك فإن اإلعانات االجتامعية
ال تلعب إال دورا ً تكميلياً ثانوياً.

§ 35%فقط من النساء يف الوسط الريفي يف
البلدان ذات الدخل الضعيف يتم ّك َّن من
النفاذ إىل مصالح الصحة املهنية مقابل  70%يف
الوسط الحرضي و  90%يف البلدان ذات الدخل
املرتفع.

§ويستعرض التقرير التجارب الناجحة يف مجال
التغطية غري القامئة عىل املساهامت يف بلدان
تتسم بأهمية القطاع غري املنظم والتي مل تقم
بخفيض نسبة الفقر فحسب ،بل مكنت من ردم
فجوة ضعف التغطية إىل حد كبري .وتتمثل أبرز
عنارص هذه التجارب املجددة الناجحة يف أنظمة
تحويالت مالية مرشوطة أو غري مرشوطة متول
من الرضائب عىل غرار «بولسا فاميليا» يف الربازيل
و»اوبورتينادوس» يف املكسيك واملنافع االجتامعية
يف إفريقيا الجنوبية أو األنظمة الشاملة للتغطية يف
ناميبيا والنيبال.

§أقل من  40%من النساء املشتغالت يتمتعن
بقوانني إجباريّة تخ ّولهن الحصول عىل منح
نقدية عند فرتة الوالدة .أ ّما عىل أرض الواقع
فإن التغطية الفعل ّية ال تتع ّدى يف هذا املجال
 ،28%وهو ما يجرب العديد من النساء العامالت
عىل العودة إىل الشغل مب ّكرا ً إثر الوضع.
§ويف البلدان العربية فإن  20بلدا ً تؤمن منح
األمومة بعد الوضع مل ّدة ترتاوح بني  4أسابيع،
يف بعض األنظمة يف تونس ،إىل  17أسبوعاً يف
سوريا وبنسب من األجر ترتاوح بني نصف
األجر واألجر الكامل مرورا ً بثلثي األجر.

حوادث الشغل واألمراض املهنية:
§رغم تنامي الوعي بأهمية الوقاية من فواجع
الشغل ،فإن  33.9%فقط من مجموع ق ّوة
العمل يف العامل تتمتّع بالتغطية اإلجباريّة
ض ّد هذه املخاطر .وترتاوح هذه النسبة يف
البلدان العربيّة األربعة عرش التي تتوفر فيها
الترشيعات أو املعطيات يف هذا املجال بني
 97.7%يف الكويت و 8.6%يف موريتانيا.

وتبي هذه املؤرشات الجهد الكبري الذي ال يزال يتطلبه النهوض
ّ
بأوضاع املرأة سواء عىل صعيد الخدمات الصحية أو عىل مختلف
األصعدة األخرى بالنظر إىل التمييز الذي تالقيه يف بيئة العمل
واتساع نسبة نشاطها يف القطاعات غري املنظمة وضعيفة أو
حتى عدمية التغطية ،وغريها من مظاهر اإلقصاء والحيف مبا
يجعلها أكرث عرضة للمخاطر االجتامعية ،ويستوجب تكثيف
الجهود لحاميتها وتطوير املقاربات ومزيد من املبادرات الهادفة
واملجدية.

§إن أنظمة التغطية ض ّد العجز واإلعاقة غري
املبنية عىل املساهامت تقوم بدور أسايس يف
حامية األشخاص املعوقني والذين مل يتمكنوا
من ولوج سوق الشغل للتمتع بأنظمة الحامية
القامئة عىل املساهامت .غري أن عدد الدول
التي وضعت أنظمة من هذا القبيل وأدرجتها
يف ترشيعاتها الوطن ّية ال يتع ّدى  87بلدا ً.
5)5األمومة:

6)6حامية الطفولة واألرسة:
§إن سياسات حامية الطفولة القامئة ال تل ّبي مبا فيه
الكفاية من حاجيات الدخل لألطفال واألرس ال
املتوسط أو الضعيف.
سيام يف البلدان ذات الدخل
ّ
فنحو  18000طفل ميوتون يومياً نتيجة عوامل
ميكن تفاديها بفضل حامية اجتامع ّية مالمئة.
§كام أن الحامية ميكن أن تقي من خطر عمل

§وإذ ميثل التخفيض من وفيات الحوامل واألوالد
واألطفال دون سن الخامسة أحد الرهانات
الكربى للحامية االجتامعيّة بفضل منح األمومة،
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األطفال وترفع من إمكانيات عودة العديد منهم
إىل مقاعد الدراسة ومسالك التدريب.

البلدان ويثري بعض اإلشكاالت من حيث االستهداف
وبالنظر إىل ارتباطه باألمن الغذايئ.

تخصص ،يف املع ّدل 0.4% ،من الناتج
§إ ّن الدول ّ
املحل اإلجاميل ملنافع الطفولة واألرسة (من 2.2%
ّ
يف أوروبا إىل  0.8%فب الرشق األوسط

üüمن الرضوري االرتقاء بتصميم برامج املساعدة من
أجل تاليف أخطاء االستحقاق وأخطاء اإلقصاء مع
التنسيق بني مختلف الربامج تفادياً لالزدواجية.

§و 0.2%يف إفريقيا رغم أن نسبة األطفال من
السكان هي األرفع يف العامل ،أي عىل التوايل 32.1%
و .)42%ويف البلدان العربية ،ووفقاً لإلحصائيات
تخص  4بلدان فحسب،
املدرجة بالتقرير والتي ّ
تبلغ هذه النسبة  0.44%يف الجزائر و 0.22%يف
األردن و 0.15%يف تونس و 0.01%يف اليمن.

üüبادرت البلدان العربية إىل اعتامد أو توسيع الكثري
من برامج الحامية االجتامعية منذ سنة  ،2010لكن
من دون معالجة أوجه القصور القامئة واملشاكل
البنيويّة املوجودة يف منظوماتها.
أهم االستنتاجات:
ّ 8)8
ومام يستخلص من هذه البيانات والتحاليل أن غالبية سكان
العامل ال يتاح لها االنتفاع بنظام تغطية اجتامعية ناضج ومالئم.
ولتمكني سكان املعمورة من مجابهة تقلبات الوضع االقتصادي
مستقبالً وبلوغ أهداف األلفية للتنمية وتحقيق تنمية مستدمية
وعوملة عادلة ،فإنه من الرضوري إرساء أنظمة تغطية اجتامعية
موسعة يف البلدان التي ال تتوفر سوى عىل نظم جزئية بدائية.
وتتمثل املرحلة األوىل يف تأمني دخل أسايس لكل األشخاص الذين
هم يف حاجة لذلك والوصول إىل الخدمات الصحية األساسية:
مبا يعني أرضية عاملية للحامية االجتامعية .وانطالقاً من هذه
األرضية يجدر يف مرحلة الحقة السعي إىل بلوغ مستويات أرقى
من التغطية االجتامعية ووفقاً لتنمية االقتصاديات وتوسع الفضاء
الجبايئ مبا يرتك متسعاً أكرب لسياسات تحويالت اجتامعية حقيقية
فاعلة وناجعة .وإذ أن اإلدارة الرشيدة ملنظومة الحامية االجتامعية
تعترب أمرا ً أساسياً لضامن استدامة الحامية عىل املدى الطويل،
فإ ّن ذلك يستلزم حوارا ً اجتامعياً فعليأ وثاليث األطراف للتوصل إىل
آليات سليمة وعادلة يف صياغة السياسات و اإلصالحات ويجعلها
أكرث قبوالً وفاعل ّية واستدامة.

§إن إجراءات التحكم يف النفقات العمومية يف البلدان
األوروب ّية أ ّدت إىل تنامي الفقر لدى األطفال يف 19
من  28بلدا ً من بلدان االتحاد األورويب.
 7)7املساعدات االجتامع ّية
جاء يف تقرير «نظرة جديدة إىل النم ّو االقتصادي:
نحو مجتمعات عربية منتجة وشاملة» أنه تم توفري
املساعدات االجتامعية يف الكثري من الدول العربية من
خالل دعم املواد الغذائية والوقود بشكل أسايس ،باعتبار
أن الدعم الغذايئ يع ّد خط الدفاع األول ضد الفقر.
غري أن فاعلية هذه الربامج وجدواها كانت محدودة
وتشوبها أوجه قصور عدديدة ،من أه ّمها:
üüتنامي الكلفة املالية للدعم دفع بلدان املنطقة
إىل التخفيف منه أو استبداله أو إلغائه يف فرتات
مختلفة منذ التسعينات ،مثلام حصل يف الجزائر
واليمن واألردن ومرص وتونس واملغرب .لكن
سياسات اإللغاء أو التخفيف مل تقرتن دامئاً بربامج
بديلة للمساعدة ،ما ع ّرض رشائح كثرية للفقر.

ومن أهم ما ميكن أن نستخلصه عىل املستوى العريب هو التباين
الهام يف مستويات الحامية االجتامعية بني دول املنطقة بفعل
اختالف سياساتها ومساراتها وأوضاعها الخصوص ّية ،ولكن نظم
الحامية فيها تلتقي يف مجملها يف كونها:

üüمتت إعادة اعتامد أو توسيع الدعم الغذايئ بأشكال
مختلفة بعد  .2010وميكن تحسني تصميم هذا
الدعم وأشكال تطبيقه من خالل الرتكيز عىل أنواع
األغذية التي يستهلكها الفقراء .وقد يساهم ذلك
يف زيادة األجور االجتامعية واالستهالك األرسي
للفئات املستهدفة وليس يف دخلها االسمي.

DDمقصية ومحدودة النطاق غري شاملة لنسبة كبرية من
السكان.
DDغري منصفة بالنظر إىل التفاوت يف االمتيازات والخدمات
املقدمة.

üüيعترب دعم املياه من أهم أوجه الدعم يف عدد من
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DDمج ّزأة ومحدودة الفاعليّة.

العقائديّة .كام يجدر مزيد البحث عن مدى متويل
الحامية االجتامعية عن طريق القطاع الخاص يف
البلدان العربية من خالل تدخالت رشكات التأمني
والتعاونيات ال سيام يف مجاالت حوادث الشغل
واملرض والوفاة.

DDتعاين من التفكّك وسوء الحوكمة وعدم الشفاف ّية والفساد
يف املؤسسات واألجهزة التي تديرها.
DDتتم ّيز كذلك بعدم االستدامة بفعل اختالل توازناتها املالية
وضعف متويلها.

·غياب اسرتاتيجيات وطن ّية واضحة املعامل واألهداف
لتوسيع التغطية ومعالجة االختالالت املالية
وتوازنات األنظمة ،وكذلك عدم تطوير االسرتاتيجية
العربية التي وضعتها منظمة العمل العربية يف
هذا املجال يف نطاق العمل العريب املشرتك فضالً
عن ضعف استثامر املوارد املتاحة يف املنطقة سواء
للتنمية االقتصادية أو لتدعيم منظومة الحامية
االجتامعية.

ويتجل ذلك بالخصوص من خالل:
ّ
·غياب املصادقة عىل االتفاقيات الدولية يف هذا املجال،
حيث مل تصادق عىل االتفاقية عدد  102حول املعايري
الدنيا سوى ليبيا وموريتانيا ومؤخرا ً (يف  )2014األردن.
وصادقت ليبيا كذلك عىل االتفاقيات  121و 128و.130
أما االتفاقية عدد  183بشأن املساواة يف املعاملة يف
الضامن االجتامعي فقد حظيت بـمصادقة  7دول عربية
هي األردن وسوريا وموريتانيا وتونس والعراق وليبيا
ومرص.

·غياب حوار اجتامعي فاعل وحقيقي يجمع كل
األطراف والفئات املعنية مبا يسهم يف شفافية
الترصف ومشاركة الجميع يف وضع الربامج
والسياسات ويضمن قابلية اإلصالحات .وتعترب
تجربة تونس بعد الثورة املتمثلة يف إبرام عقد
اجتامعي بني الحكومة وطريف اإلنتاج ،يتضمن
الحامية االجتامعية كأحد املحاور األربعة لهذا
الحوار الذي ستتم مأسسته بإحداث مجلس أعىل
للحوار االجتامعي سيكون إطارا ً مالمئاً للتشاور
حول إرساء أرض ّية للحامية االجتامعية وتوجهات
إصالح أنظمة الضامن االجتامعي ،منطاً جديدا ً
ميكن النسج عىل منواله لالرتقاء مبنظومات الحامية
االجتامعية يف ربوع الوطن العريب.

·ترشيعات جزئية ال تتالءم مع املعايري الدولية يف العديد
من األحيان حيث إ ّن بلدين عربيني فقط يتوفران
عىل نطاق تغطية شامل (وفق تصنيف منظمة العمل
الدولية) يتضمن الفروع الثامنية الرئيسية وهي الجزائر
وتونس .بلدان آخران هام مرص واملغرب يصنفان من
البلدان ذات النطاق نصف الشامل بـ  7فروع بينام
تصنف بقية البلدان العربية ذات نطاق محدود أو
محدود ج ًّدا.
·أما عن التغطية الفعلية فهي أدىن بكثري .فحتى يف صورة
وجود أنظمة وترشيعات ،فإن فاعل ّيتها محدودة لعدم
مالءمتها خصوصيات الفئات املستهدفة ال من حيث
نسب املساهمة أو الرشوط واإلجراءات وكذلك لصعوبة
تطبيق القوانني خاصة بالنظر إىل أهمية القطاع غري
املهيكل.

وعالوة عىل ذلك ،فإنّه من الرضوري ترشيك بقية مكونات
املجتمع يف التشاور والتباحث حول خيارات سياسة الحامية
االجتامعية وتدابريها وتوجهاتها ،باعتبارها من املسائل الجوهرية
يحق لكل فئات املجتمع املساهمة
التي تحدد النمط املجتمعي ّ
يف تحديدها وإبداء ال ّرأي بشأنها مبا يستجيب الستحقاقات
الثورات العربيّة وتطلعات الشعوب العربيّة ومطالبها امللحة يف
تكريس حقوقها يف العدالة االجتامع ّية والشغل الالئق والكرامة
تعب عنها
ومقاومة كل أشكال اإلقصاء والتمييز والتي أصبحت ّ
بأكرث جرأة وح ّدة.

·ضعف تغطية املرأة نتيجة ضعف نسبة تواجدها
يف قوة العمل ،ولكونها تنشط يف الغالب يف
القطاعات غري املهيكلة ،يف حني أن نظم الحامية
القامئة مرتبطة بالنشاط يف القطاع املنظم.
·مقاربات تستند يف بعض الحاالت إىل اعتبارات
خريية وتضامنية وليس إىل مقاربة بالحقوق .ويجدر
مزيد دراسة تجارب بعض البلدان يف هذا املجال
للنظر يف مدى فاعلية هذه املقاربات وشموليتها
مبوضوعيّة وتج ّرد من االعتبارات اإليديوليجية أو
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ن
المد� بخصوص الحماية
V.Vتوصيات المجتمع
ي
االجتماعية

§بخصوص األهداف الجديدة للتنمية يجب أن
تتض ّمن:

1)1بالنسبة للكونفدرالية العاملية للنقابات:

×هدفاً خاصاً بتنفيذ أرضيات الحامية
االجتامعية وفقاً للتوصية 202

يتعي أن
§الحامية االجتامع ّية هي ّ
حق أسايس ّ
يت ّم النظر إليها باالستناد إىل املقاربة يف الحقوق
مبا يؤ ّمن نفاذ السكان إىل الخدمات األساسية
والضامنات االجتامع ّية .وال يجب أن تقترص
الحامية االجتامع ّية عىل شبكات األمان االجتامعي
زمن األزمات فحسب.

×أهدافاً محددة تتعلق بـ:
ü üتأمني الدخل لـلعاطلني واملرىض
واألشخاص املعوقني والحوامل واألطفال
واملس ّنني.
ü üالنفاذ إىل الخدمات الصحية

§إن أرضيّات الحامية االجتامعيّة هي املستويات
الدنيا لتأمني الدخل يجب أن يتم تحديدها عىل
املستوى الوطني.

ü üالرتبية والسكن...
2)2توصيات فريق العمل املعني برصد الثغرات يف تنفيذ
األهداف اإلمنائية لأللفية

§إ ّن الخدمات األساسية يجب أن يتم تأمينها
بالخصوص من قبل هياكل عمومية قوية وناجعة.

·يشتمل التقرير الذي صدر مؤخرا ً عن فرقة العمل
املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية
لأللفية  2013جملة من التوصيات تتعلق يف هذا
الخصوص بـ:

§ال يجب اعتبار الحامية االجتامعية كوسيلة للنهوض
باالستهالك والتقليص من التكاليف الالحقة.
وعالوة عىل أنها متثل فعالً استثامرا ً من شأنه أن
ينهض برأس املال البرشي واالنتاجية االقتصادية
واالستهالك الداخيل والنمو االقتصادي ،فإنها تبقى
كل يشء حقّا إنسانيا كون ًّيا.
قبل ّ
§إن إرساء أرض ّية الحامية االجتامع ّية القاعدية هو يف
متناول حتى البلدان األشد فقرا ً باعتباره ال يتطلّب
سوى مابني  1و  2%من الناتج الداخيل الخام ،وإن
التمويل الوطني للحامية االجتامعية ميكن أن يتم
من خالل عدة إجراءات سياسية عىل غرار:

§املساعدة اإلمنائية الرسمية
§الدخول إىل األسواق
§القدرة عىل تح ّمل الديون
§الحصول عىل األدوية بأسعار معقولة
§الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة.
غري أنه مل يتضمن توصيات بشأن الحامية االجتامعية وهو ما
يحتم ربط الصلة مع هذه الهياكل واللجان لتدعيم الجهود
الرامية إىل تضمني أهداف مدققة وطموحة بشأن توسيع الحامية
االجتامعية وتدعيمها يف أجندا التنمية ملا بعد  2015ويف كل
املبادرات التنموية عىل املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.

×تحسني استخالص األداءات والتقليص من بعض
النفقات العمومية غري الرضورية كالتسلح
×إرساء أنظمة رضيبية تصاعديّة
×تحسني جباية املؤسسات مبجابهة الته ّرب
الرضيبي ومقاومة املالذات الرضيب ّية.
§الدولة هي املطالبة بتأمني الحامية االجتامعية لكل
املواطنني.

3)3توصيات خرباء األمم املتحدة املستقلّني
عند مناقشتهم الخطوط العريضة ملجموعة أهداف جديدة
للتنمية العاملية ملا بعد  ،2015أكد خرباء األمم املتحدة املستقلون
يف تقريرهم إىل الدول األعضاء ،أن «ارتفاع نسب عدم املساواة
ق ّوضت بش ّدة إنجاز أهداف األلفيّة» ونتيجة لذلك أوصوا بأن
يشمل جدول أعامل ما بعد : 2015

§السعي إىل تقوية قدرات البلدان الفقرية وإسنادها
بربامج مالمئة وبإحداث صندوق عاملي للحامية
االجتامع ّية

§أهدافاً قامئة بذاتها:
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ü üللقضاء عىل عدم املساواة

بالقضاء عىل الفقر.

ü üوأخرى لتوفري الحامية االجتامعية

4)4توصيات منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية

§وآلية للمساءلة املزدوجة للبلدان حول
التزاماتها عىل املستوى الوطني والدويل.

صدرت عن االجتامع التشاوري اإلقليمي يف بريوت (آذار
 )2015جملة من التوصيات نورد البعض منها التصالها
بصفة مبارشة مبوضوع الحامية االجتامعية:

§وهيئات رصد مستقلّة مع املجتمع
املدين ونظام دويل ملراقبة التقدم يف
االنجاز مامثل لنظام االستعراض الدوري
الشامل ملجلس حقوق اإلنسان يف األمم
املتحدة.

·يجب أن يستند إطار التنمية ملا بعد  2015عىل
نهج شامل من التنمية يأخذ باالعتبار الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.
·ينبغي أن يتح ّول النقاش من الرتكيز عىل مج ّرد
أهداف وغايات إىل تحليل القضايا الرئيسية
ووسائل التنفيذ.

وبعد ستة عرش شهرا ً من املداوالت والنقاشات ،صادق فريق
العمل املفتوح حول أهداف التنمية املستدامة ملا بعد  2015عىل
 17هدفاً سيتم عرضها عىل الجمعية العامة لألمم املتحدة خالل
شهر سبتمرب -أيلول املقبل ،وهي الخطوة قبل األخرية للرشوع
يف املفاوضات بشأنها ليتم اعتامدها يف سبتمرب – أيلول 2015
لتع ّوض أهداف األلف ّية للتنمية .وتعترب حقوق العاملة من أبرز
األهداف التي اقرتحها فريق العمل يف إطار الجمع بني العمل
الالئق والنمو العادل والدامج (  ) inclusiveال سيام يف ما يتعلق
برشوط السالمة وظروف العمل ووضع وتنفيذ برامج وتدابري
وطنية مالمئة للحامية االجتامعية الشاملة تتض ّمن أرضيات
الحامية االجتامعيّة ،وفق التوصية  ،202ضمن األهداف املتصلة
اإلطار : 7

اﻷﻫﺪاف
ﻫﺪف ﻋﺎم :إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق
ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻟﻠﺤامﻳﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
ﺿامن أﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘامﻋﻴّﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل
ﺿامن أﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ
اﻟﺸﻐﻞ ،واﳌﺮﴇ ،واﻷ ّﻣﻬﺎت
واﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻮﻗني.
ﺿامن أﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺴﻨني

·يجب أن تكون مكافحة عدم املساواة املزمنة داخل
البلدان ويف ما بينها أولويّة يف جدول األعامل من
خالل تعزيز النظم االقتصادية املبنية عىل إعادة
التوزيع العادل.
·ينبغي أن يكون الهدف الرئييس اإلنصاف والعدل
بدالً من الح ّد من الفقر.
·الحفاظ عىل التامسك االجتامعي من خالل
وصفات سياسية واضحة مبا يف ذلك آليات تنفيذ
	
  

ﻣﺆﴍات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
إﺣﺪاث اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻘﺎً ﳌﻘﱰح اﳌﻘ ّﺮر اﻟﺨﺎص ﺣﻮل اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
• اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  102وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
• إرﺳﺎء أرﺿ ّﻴﺔ اﻟﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋ ّﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ 202
• ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤامﻳﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
• ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل وﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن إﱃ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
• ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻨﺘﻔﻌني مبﺴﺎﻋﺪات ﻧﻘﺪﻳّﺔ أو ﻋﻴﻨ ّﻴﺔ
• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺪون ﺷﻐﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو
اﳌﺮض أو اﻷﻣﻮﻣﺔ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠني ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة.
• اﳌﻨﺘﻔﻌﻮن مبﺴﺎﻋﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ )ﻧﺴﺒﺔ اﻷﴎ اﻟﻔﻘرية(
• ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻮق أﻋامرﻫﻢ  65ﺳﻨﺔ اﳌﺘﻤﺘﻌني
ﺑﺠﺮاﻳﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ.
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