الحماية االجتماعية ف� سياق ت
اس�اتيجيات التنمية
ي
أديب نعمه

باحث وناشط
ف
السكوا
مستشار إقليمي ي� إ
التأطري النظري ،تتوه الخيارات السياسية يف منعرجات معقدة
مقدمة
من دون مرجعية تضبط املسار .ومن دون الخطط التنفيذية
التأصيل النظري ملنظومة الحامية االجتامعية ال يقل أهمية عن
املالمئة واملصممة بشكل جيد ،سوف تتوه أيضاً يف دوامة املواقف
رسم السياسات واإلجراءات التنفيذية .تشكل هذه املستويات
الخطابية وإعالنات النوايا ،من دون أن يرى نظام الحامية
الثالثة وحدة مرتابطة عىل النحو اآليت:
االجتامعية املنشود النور.
من اإلنصاف إىل املساواة

1.1التأصيل النظري أو التأطري املفهومي هو عنرص
حصانة من االنزالق إىل املقاربات واملامرسات
التجزيئية التي ال تزال سائدة ،والتي مل ِ
تعط
النتائج املطلوبة .كام أنه يحدد الوجهة العامة
للسياسات وغاياتها النهائية ،قبل الرشوع يف
الجوانب العملية.

نقطة االنطالق التي ال نرى حاجة إلثباتها ،هي أن نظام الحامية
االجتامعية هو أحد مكونات/عنارص خطط واسرتاتيجات أكرث
شموالُ ،تهدف إىل تحقيق التنمية االجتامعية ،ال بل التنمية بشكل
عام ،مبكوناتها االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية
(والبيئية) .حقيقة هذا الرتابط باتت مثبتة آالف املرات ،وهي
مبثابة  axiomونقطة انطالق بالنسبة إلينا كام بالنسبة إىل
كثريين .لذلك نحن ال نفرتض أن للحامية االجتامعية إطارها
النظري الشامل املستقل ،بل هي تندرج يف اإلطار املفهومي
للتنمية بشكل عام.

2.2رسم السياسات ،واملقصود هنا السياسات
االجتامعية وضمنها سياسات وخيارات
الحامية االجتامعية ،هو املرحلة التالية التي
تسرتشد باإلطار النظري – املفهومي ،وتصيغ
األهداف الوسيطة التي سوف يسعى الفاعلون
التنمويون إىل تحقيقها ،مبا هي خيارات ممكنة
وقابلة للتحقيق ،وتساهم يف بلوغ الغاية
النهائية.

وعىل الرغم من بعض االنتقائية يف ما سوف نورده يف السطور
التالية ،إال أن املساجلة مع بعض املضامني التي وردت يف تقرير
فريق عمل األمم املتحدة ألجندة ما بعد  2015املعنون «املستقبل
الذي نريد للجميع –  ،»2012املرفوع إىل األمني العام لألمم
املتحدة ،يحقق الغرض املطلوب ،نظرا ً الحتوائه عىل العنارص التي
نرغب يف تناولها ارتباطاً مبوضوعنا.

3.3الخطط التنفيذية تعني ترجمة هذه السياسات
والخيارات املحددة ،إىل خطط ُمجد َولة زمنياً،
وأنشطة ،وتدخالت ،وإجراءات ،وتوزيع مهام
ومسؤوليات ،ورصف موازنات ،وتخصيص
موارد...الخ ،مبا ينقل السياسات من كونها
مجرد أهداف عىل الورق إىل واقع متحقق.

فقد تضمن هذا التقرير بعض الجديد يف ما يختص باملفاهيم
واملصطلحات املستخدمة .ففي األدبيات التنموية السابقة
الصادرة عن منظومة األمم املتحدة ،كان املصطلح األكرث
استخداماً هو اإلنصاف  ،equityواألدبيات زاخرة بالرشوحات
لتسويغ هذا االستخدام بدالً من مصطلح العدالة  justiceوهي:
االبتعاد عن مفردات تحمل شحنة إيديولوجية قوية؛ الرتكيز عىل
هذه املستويات/املراحل الثالث وحدة شديدة الرتابط ،تتوسط املدخالت بدالً من املخرجات؛ وعىل الفرص بدالً من النتائج...ألخ.
فيها بلورة السياسات املستويني النظري والتنفيذي ،بصفتهام وقد أستنثي من ذلك موضوع املساواة بني املرأة والرجل ،حيث
رشطني رضورين ،سابق والحق ،ملالءمتها وفعاليتها .من دون استخدام مصطلح املساواة  equalityأىت بشكل رصيح ومقصود.
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يف سياق التحضري لقمة (ريو  )20 +وأجندة ما بعد  ،2015أخريا ً يأيت يف سياق التخصيص والتدرج يف األولويات ،ال من باب استثناء
عاد مصطلح العدالة (عدالة التنمية ،العدالة االجتامعية) يربز أي فئة اجتامعية أخرى .وهذا يحقق االتساق مع مقاربة حقوق
مجددا ً ،حتى إن وثيقة (ريو  )20+مل تستخدم مصطلح اإلنصاف اإلنسان ،التي باتت مندمجة يف منظور التنمية أيضاً.
حتى مرة واحدة .كام أن اإلطار التحلييل الجديد للتنمية يف تقرير
هذه العنارص أساسية بالنسبة إىل فلسفة منظومة الحامية
املستقبل الذي نريد للجميع يخطو خطوة أكرب إىل األمام باستخدام
االجتامعية بالتحديد ،حيث إنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسجال
مصطلح املساواة مبارشة .ويجعل املساواة واحدا ً من ثالثة مبادئ
القائم بني منطق التغطية الشاملة ومنطق االستهداف؛ وبني
تشكل جوهر مفهوم التنمية (البرشية) وهي :االستدامة ،وحقوق
الحاجة إىل املعرفة ضمن أضيق حدود ومنطق الحق؛ وبني منطق
اإلنسان ،واملساواة .ولكن يف سياق النص ،يف سياق التقرير (السيام
العزل (الفقراء واملحرومني) ومنطق الدمج؛ وبني عزل مكافحة
لفقرات  )62 – 60ال نجد تأسيساً نظرياً قوياً لهذا التحول يف
الفقر عن التنمية أو إدماجها فيها.
استخدام املصطلحات واملفاهيم .النص يطرح املساواة من منظور
رفض االستبعاد ،والسعي إىل التضمني  ،inclusionورفض التمييز بالعودة إىل التقرير املشار إليه ،فإن الفقرات التي أتت تحت
 non discriminationضد بعض الفئات (نساء ،شباب ،فقراء ،عنوان التنمية االجتامعية التضمينية (الفقرات  )71 – 66كانت
ذوو إعاقات ،أقليات...الخ) ،واملثال البارز يتعلق مرة أخرى تقليدية جدا ً ،وال تتناسب مع العنوان ودالالته كام أوضحنا يف
باملساواة الجنسانية ،مع دعوة ملعالجة أسباب التمييز الهيكلية .الفقرة السابقة .فهذه الفقرات تركز مجددا ً عىل الخدمات
والقطاعات التقليدية (صحة ،تعليم ،وتوليد فرص العمل ،وتوفري
لذلك يبدو أن ما جاء يف التقرير يوحي بأن التغيري هو يف
املياه...الخ) ،ويغلب التعامل مع النتائج واآلثار أكرث من األسباب
املصطلحات فقط وال يعرب عن تغيري جذري يف املفهوم (من
ومن السياسات الكلية .وهذا يرسخ النظرة األداتية إىل التنمية
اإلنصاف إىل املساواة) ،بقدر ما يريد التشديد عىل التفاوتات،
االجتامعية كأنها وسيلة لخدمة أمر آخر ،يف حني أنها أقرب ما
وعىل إزالة اآلليات املولّدة للتمييز .وهذا أمر هام جدا ً ،ولكن
يكون إىل مفهوم التنمية الشامل من أي مكون آخر.
نحن ما زلنا دون التأسيس النظري املتني لفكرة املساواة ،ويبقينا
إزاء تفاوت بني املستويني املفهومي والتطبيقي يجعل فهمنا لهذا أما من وجهة نظرنا ،فإن الحامية االجتامعية هي أحد املكونات
التغيري ملتبساً وغري أكيد ،وهو التباس سوف يظهر يف املستوى األكرث أهمية يف اسرتاتجيات مكافحة الفقر ،واالسرتاتيجيات
األشمل للتنمية االجتامعية والتنمية بشكل عام ،وهو ما سنحاول
الثاين من التحليل ،املرتبط برتجمة هذا الفهم إىل سياسات.
توضيحه يف ما ييل.
التنمية االجتامعية التضمينية
مكافحة الفقر :نقد الخرافات
هذا املصطلح موفق يف اعتقادي ،خصوصاً أنه استخدم بالتالزم
مع استخدام مصطلح التنمية االقتصادية التضمينية ،بصفتهام التقدم عىل طريق تصميم أنظمة حامية اجتامعية شاملة
التعبريين االصطالحيني عن املكونني االجتامعي واالقتصادي وفعالة ومستندة إىل منظومة الحقوق ،تتطلب التحرر من بعض
للتنمية (إىل جانب املكونات األخرى :االستدامة البيئية ،واملستوى الخرافات السائدة يف ما يختص مبكافحة الفقر .والسيام خرافتني
سوف نتناولهام تباعاً.
السيايس ،واملستوى الثقايف).
تعب عنها الخرافة األوىل :الفقراء  20%من سكان العامل
إن صفة التضميني هنا  inclusiveلها أهمية خاصة ّ
ترجمة هذا املصطلح بالتضميني ،بدالً من الشامل أو الشمويل تقول الخرافة إن الفقراء يشكلون عموماً حواىل  20%من سكان
أو ما إىل ذلك .فتعبري تضميني يحيل عىل فعل متحرك ،وعىل العامل .يف الدول األكرث فقرا ً ،يرتفع هذه الرقم إىل  40%أو ،60%
دينامية ،تعني أن تحقيق التنمية يتطلب أن تتوسع قاعدتها ويف الدول متوسطة النمو أو األفضل حاالً ،تنخفض إىل  10%أو
باستمرار ،سواء قاعدة املشاركني فيها أو املستفيدين منها (واألمر  5%أو أقل .كل السياسات واالسرتاتيجيات السائدة يف مكافحة
نفسه ينطبق عىل مفهوم التنمية االقتصادية التضمينية) .وهذا الفقر ،تدور حول هذا الرقم السحري .20%
التصور الدينامييك واملتوسع ،يعني أيضاً عدم اقتصار التنمية
االجتامعية عىل فئة دون غريها ،مبا يف ذلك الفقراء ،اذ يفرتض بها لكن يف العامل املعارص يوجد فقراء أكرث بكثري من ذلك :لننظر يف
أن تطال كل فئات املجتمع من دون استثناء ،وإن تم ذلك انطالقاً
 -1بعض االفكار الواردة يف هذه الفقرة والتي تليها ،عرضت يف مؤمتر إقليمي عن أرضية الحامية
من الفئات الفقرية أو األكرث حرمانا ً أو بالرتكيز عليها .لكنه هنا االجتامعية من تنظيم مؤسسة فريدريش إيربت ،واملجلس العاملي للعمل االجتامعي ،ومنظمة
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توزيع الناتج املحيل العاملي ،وتوزيع الرثوة العاملي .ماذا يقوالن القول من دون قلق ،إنهم ميثلون نسبة الفقراء يف العامل .من
ناحية أخرى ،فإن التقارير عن توزع الرثوة يف العامل التي يصدرها
لنا؟
سنوياً مرصف  credit Suisseتعطينا النتائج نفسها ،وال بل إنها
منذ صدور تقرير التنمية البرشية لعام  2002وعىل غالفه الرسم
أكرث استقطاباً ،وهي محسوبة عىل أساس حصة األفراد البالغني
الشهري لتوزيع الدخل العاملي عىل رشائح السكان (خمس فئات
من إجاميل الرثوة.
من  ،)20%مل يحصل تغيري حقيقي يف التوزيع ،ال بل إن التفاوت
زاد يف العامل ،وتدهور التوزيع قليالً مع احتفاظه بشكله الذي وبحسب التقرير السنوي لعام  ،2014فإن حواىل  70%من
السكان البالغني يف العامل ،تبلع حصتهم أقل من  3%من الرثوة
يشبه «كأس الشمبانيا».
العاملية ،يف حني أن  0.7%من البالغني األكرث ثراء تبلغ حصتهم
 44%من ثروة العامل.
مرة أخرى ،نستطيع القول إن ما بني  60%و 70%من سكان العامل
هم فقراء ،وفق هذين املصدرين.

طبعا ال داعي ألن نجادل هنا بأن الفقر – مبا يف ذلك الفقر
املطلق – هو مفهوم تاريخي ونسبي ،وأن الفقراء ال يقترصون
عىل أولئك الذي يعيشون يف بؤس ومجاعة ممن نرى صورهم يف
وسائل اإلعالم يف مخيامت الالجئني ،واملرشدين ،والذين تفتك بهم
املجاعة والحروب.
بناء عىل ذلك ،من أين يأيت هذا الرقم (الـ )20%؟ الغالب أن
هذه الرقم محدد مسبقاً العتبارات سياسية ،إذ ال بد من خفض
نسبة الفقراء يف العامل ،وحيث ميكن يف البلدان املعنية ،ألن الرقم
املنخفض يربر السياسات املتبعة يف مكافحة الفقر ،والتي تعالج
نتاجه فقط ،وتقوم عىل مبدأ عزل الفقراء يف مجموعة واحدة من
السكان (أو إمكانية تقسيمها إىل مجموعات فرعية :فقراء جدا ً،
مع ّرضون...الخ) ،وتخصيصها بسياسات تستهدفها دون غريها
من السكان .وطبعاً ،ال تتعامل هذه املقاربة مع آليات اإلفقار،
وأسباب الفقر ،وال تعرتف بأن الفقر هو ظاهرة متولدة من
خالصة القول هنا ،إن نسبة  60%من السكان األقل دخالً ،ال مجمل األداء االقتصادي واملجتمعي ،وال تختص أو تتعلق بفئة
تزيد حصتهم من إجاميل الدخل العاملي عن  5%و .6%ونستطيع من السكان دون غريها ،مع العلم أنها الفئة التي تتحمل تبعات
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فشل أو قصور السياسات الكلية ،التي يضعها األغنياء واألقوياء
يف أول املطاف ،ويدفع مثنها الفقراء والضعفاء يف أول املطاف
ونهايته .وللمزيد من التربير ،ال بأس من التالعب بتعريف الفقر،
وحساب خطوط الفقر ،بحيث يجري تغليف ذلك كله بغالف
علمي من خالل مصطلحات وإحصاءات وتعريفات ...الخ ،معقدة
يف تجربة الصني التي غالباً ما تقدم بصفتها تجربة نجاح كبرية يف
ال يفهمها أغلب من يستهلكونها.
تخفيف نسب الفقر ،فإن ذلك تم من خالل السياسات العامة
خرافة االستهداف الضيق وشبكات األمان
التي اعتمدتها الحكومة الصينية ،قبل اعتامدها برامج مكافحة
الفقر املتخصصة ،ال بل إن خفض نسبة الفقر قد تراجع بعد
مضت سنوات كثرية منذ استغنى العامل عن فكرة أن «الطريق
اعتامد هذه الربامج ،ألنها حولت االهتامم عن السياسات العامة.
األقرص إىل هدف ما هو الطريق األقرب» ،وأن «أقرب طريق بني
نقطتني هو الخط املستقيم»؛ ال بل تبني أن الخط املستقيم غري أما تقرير املستقبل الذي نريده للجميع ،فيؤكد «أن استمرار
موجود أصالً ،وأنه مجرد وهم .وإذا صح ذلك يف أشد العلوم مسارات النمو االقتصادي السابقة سوف تفاقم من الالمساواة
«الصحيحة» حرصاً عىل الدقة ،أي الرياضيات والفريياء ،فكم والتوترات االجتامعية والضغوط عىل املوارد الطبيعية والبيئة
باألحرى يف العلوم اإلنسانية ،االقتصادية واالجتامعية ،ويف العاملية .لذلك ال بد من التوصل إىل بلورة مسارات تنموية جديدة
السياسة ،حيث للعامل اإلنساين الذايت ،وللخيارات واإلرادات دور تحفز اإلبداع والتجديد يف متابعة العمل عىل تحقيق تنمية
حاسم؟!
تضمينية عادلة ومستدامة».
عن ديناميات التنمية .ويف البلدان التي متكنت من تعزيز الرفاه
ألكرثية سكانها ،مل تكن الطريق إىل النجاح عرب مبادرات التخفيف
من حدة الفقر ،بل عرب عمليات التحويل الهكييل طويلة األجل
التي كانت يف أساس تحقيق السياسة العامة».

هذه «الخرافة» الثانية وثيقة االرتباط «بالخرافة» األوىل ،وهي
منها مبثابة املنبع واملصب يف آن .وهي تعني بالنسبة إىل موضوع
بحثنا ،كل حزمة املفاهيم واألدوات وعدة الشغل التي تشكل
خطط مكافحة الفقر التقليدية ،والتي تقود يف نهاية املطاف
إىل اعتامد عزل سياسات مكافحة الفقر عن التنمية ،وتخصيص
الفقراء بسياسات وخطط معزولة عموماً .فاملطلوب هو دامئاً رفض
املساس بآليات االقتصاد نفسه ،والتعامل مع النتائج التي ترتتب
عىل الخيارات االقتصادية ،مبا يف ذلك الفقر والحرمان ،من دون
املساس باألصل واألسباب .لذلك فإن مقاربة االستهداف الضيق،
عن شبكات األمان االجتامعي التقليدية
وشبكات األمان ،هي التي ير ّوج لها باعتبارها األسلوب األكرث
فعالية من أجل مكافحة الفقر ،وذلك حرصاً عىل عدم تشتيت متثل مقاربة شبكات األمان االجتامعي منوذجاً محدود الفعالية يف
مكافحة الفقر ،كام دلت عىل ذلك تجارب كثرية ،ال بل إن نجاح
الجهود ،وفقدان الرتكيز عىل حل مشكالت الفقراء أنفسهم.
بعض التجارب يف بعض البلدان ،كان عندما اندرجت يف سياق
لكن سياسة عزل الفقراء عن باقي السكان ،تعني ضمناً أن سبب
سياسات عامة قوية وفعالة ،مقرتنة مع إرادة سياسية حاسمة يف
الفقر يكمن حرصا ً ضمن دائرة الفقراء ،وليس منتجاً اجتامعياً
مكافحة الفقر ،ومؤسسات حكومية أوالً ،ونظام إدارة فعال .أما
ملجمل النظام االقتصادي واالجتامعي .كام انه يعني عزل النتائج
يف ما خال هذه الرشوط ،فإن ما يعزى من نجاح إىل هذه التجربة،
عن األسباب ،وعزل الفقر عن اإلفقار وآلياته ،وعزل الفقر عن
يبقى له طابع موضعي ،وال يرقى إىل كونه نجاحاً يف القضاء عىل
التفاوت والالمساواة ....وهذه كلها تقود إىل سياسات موضعية
الفقر ،أو تخفيف نسب الفقر بشكل محسوس عىل املستوى
غري فعالة يف القضاء عىل الفقر.
الوطني يف البلدان التي تعتمد هذه املقاربة بشكل مجتزأ .وال
يقول تقرير  UNRISDعن مكافحة الفقر والالمساواة ( :)2011ميكن إلقاء تبعة هذا القصور عىل عاتق الدول والحكومات
«املقاربات املعتمدة حالياً يف تخفيف الفقر ،التي تعترب أن املعنية ،بل أن مثة عيباً بنيوياً يف املقاربة نفسها ،من مصدرها ،ويف
الفقراء فئة عىل هامش النظام واملجتمع تتطلب سياسات تصميم السياسات والربامج ،ويف التنفيذ ،وهو ما يتم غالباً تحت
منفصلة خاصة بها مل تحقق النجاح .فعندما ترزح نسبة كبرية من القيادة املبارشة للمؤسسات الدولية التي تقدم الدعم املادي
سكان البلد تحت وطأة الفقر ،يصبح من غري املنطقي فصل الفقر واملشورة الفنية ،والقيادة املبارشة لهذه الربامج أحياناً كثرية.

هذا الكالم يعني رضورة القيام بنقد راديكايل لهذه االتجاهات
السابقة التي تتحمل مسؤولية الفشل واألزمات .ويجب تحديد
األسباب والعوامل املولدة لهذه التوجهات الخاطئة ،وعدم
االكتفاء بنقد سطحي يفسح املجال أمام العودة إىل ارتكاب
األخطاء نفسها أو إرجاع الثغرات إىل عمليات اإلدارة والتطبيق
والعوامل الثانوية دون الرئيسية .حينها فقط ميكن التحدث حقاً
عن مسارات تنموية جديدة ،ليست مجرد إعادة إنتاج للمسارات
السابقة أو مجرد صيغة محسنة للسياسات القدمية نفسها.
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قصور التغطية

مثة اختالف كبري بني مقاربة شبكات األمان التقليدية وبني املقاربة
التي ندعو إليها ،فيام يختص مبعنى الوقاية .وبحسب فهمنا ،فإن
منظومة الحامية االجتامعية يجب أن تشكل وقاية لألشخاص
من الوقوع يف الفقر ،أي أن تحول دون إفقارهم ،ال أن تكون
وسيلة وقائية من نتائج وقوعهم يف الفقر ،إثر صدمة أو حدث.
ويعني ذلك ،أن منظومة الحامية االجتامعية يجب أن تعزز قدرة
الناس عىل التعامل مع املشكالت والصدمات ،وأن تتحاىش أصال
ًتعريضهم لهذه املخاطر من خالل احرتام رشوط العمل الالئق،
وغريها من األسس التي يجب أن ينتظم عىل أساسها النشاطان
االقتصادي واالجتامعي .فعندما تدفع للسري عىل حبل رفيع ،من
املرجح أن تسقط ،وسوف تحتاج اىل شبكة األمان تحتك.

يف املقاربة التقلدية ،يجري الرتكيز كثريا ً عىل مبدأ الفعالية يف
تخصيص املوارد ،وعدم استهداف غري املستحقني ،أو العكس .لكن
هاجس محدودية املوارد ،والهواجس الفنية يف تدقيق االستهداف،
والتخصيص ،واالبتعاد عن مبدأ التغطية الشاملة عىل أساس مبدأ
الحق..ألخ ،كل ذلك يقود عملياً اىل قصور يف التغطية بأكرث من
معنى:
األول ،هو حرص الفئات املشمولة ضمن أضيق نطاق،
الثاين ،هو حرص أعداد املشمولني،
الثالث ،هو حرص املجاالت املشمولة بالحامية أيضا ضمن
أضيق نطاق.
بناء عىل ذلك ،سوف يقع قصور مثلث يف التغطية ،ينتج عنه إضعاف
لألثر التنموي مبا يف ذلك األثر يف القضاء عىل الفقر .وغالباً ،فإن اختيار
عدد محدود من األرس يف منطقة ما لشمولها بربامج شبكات األمان
عىل أساس معايري قياسية؛ ثم تخصيصها بنمط محدد من املساعدة
النقدية أو العينية ،يف مجال دون آخر ،ال يحدث األثر املطلوب ،نظرا ً
لتعدد أوجه الحرمان حيث إن الفقر نفسه هو ظاهرة متعددة األبعاد،
كام أن العوامل قد تكون متداخلة وتكون هناك عالقات سببية يف ما
بينها ،بحيث إن إغفال أي بعد من األبعاد يف منظومة الحامية ،ميكن
أن يشكل ثغرة تنسف كل مفاعيل الحامية أو تضعف أثرها إىل حدود
بعيدة .من هنا فإن أفضلية نظام التغطية الشاملة ،لفئات واسعة عىل
أساس معيار سكاين أو اجتامعي ،أو معيار جغرايف ،وتعدد مجاالت
الحامية ليشمل أبعاد الفقر والحرمان األساسية بشكل مرتابط هو أكرث
فعالية مبا ال يقاس.
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فعلياً للعودة إىل سوق العمل يف رشوط مامثلة أو أفضل من
السابق .واملشكلة األساسية هنا ،أن هذه املقاربة ال تعالج املشكلة
من املصدر ،وال تسعى إىل ادخال أي تعديالت يف ما يسمى
اإلصالح االقتصادي بحيث يكون أقل رضرا ً ،كام أنه ال يحمل
الرشكات واملؤسسات املعنية من القطاع الخاص أي مسؤولية وال
يطلب منهم أي دور فعيل وأسايس ،سوى بعض الدعم لربامج
التأهيل عىل سبيل املثال ،يف حني تلقى املسؤولية األكرب عىل
الحكومات واملجتمع املدين ،والتبعات األكرث صعوبة عىل الذين
دفعوا خارج سوق العمل ،وتراجعت قدراتهم وفرصهم ،وتحولوا
إىل جيل إضايف من املحتاجني إىل الدعم واملساعدة.

التدخل املتناسب مع املشكلة ويف الزمن الحقيقي
يتعلق هذا الجانب من القصور يف املقاربات التقليدية ،يف عدم
التناسب بني التدخالت ووتريتها ورسعتها ،مع حجم املشكالت
ورسعة تفاقمها .من األمثلة عىل ذلك التفاوت الكبري من عمليات
الرصف الجامعي أو التدهور يف رشوط العمل بفعل الخصخصة أو
التحوالت االقتصادية التي تلقي بأعداد كبرية من العاملني خارج
أعاملهم السابقة ،وتحد من آفاق التوظيف أمام قسم أكرب من
الوافدين الجدد إىل سوق العمل ،وبني إجراءات شبكات األمان
االجتامعي التقليدية التي ترى الحل يف برامج إعادة التأهيل التي
ال تطال غالباً سوى أعداد محدودة ،والتي ال تؤهل املستفيدين
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خصوصاً يف الحاالت التي تطول فيها األزمة :وهذه هي الخاصية
السائدة يف منطقتنا العربية.

ويف زمن األزمات الكربى؟
غالباً ما تطلق األدبيات التنموية الناقدة عىل تدخالت شبكات
األمان االجتامعي وصف «املهدئات» أو اإلجراءات «التجميلية».
واذ ينطبق الوصف عىل معظم إجراءات شبكات األمان يف األيام
العادية ،فكم باألحرى عندما يتعلق األمر بأوضاع استثنائية ،مثل
حاالت االحتالل والحروب الخارجية أو األهلية ،أو حاالت النزاع
الشديد املصحوب بفشل الدولة.

يف وضع من هذا النوع ،ال بد من نظرة مختلفة متاماً إىل منظومة
الحامية االجتامعية ،حيث إن حياة األشخاص وأمنهم الشخيص
الجامعي معرض بشكل مبارش ،وهو األوىل بالحامية يك يكون
هناك من يفرتض أن نقدم له الخدمات ،ومن يفرتض أن نقدم
له الحلول البعيدة املدى وضامن حقوقه اإلنسانية كافة .كام أن
هذه األوضاع تزيد من قوة الرتابط بني أوضاع البلدان املتجاورة
أو املعنية بالرصاع ونتائجه ،وتجعل من التدخالت املطلوبة أكرث
دقة ،إذ غالباً ما يجري التعامل بشكل سطحي مع الوضع املعقد،
وغالبا ً ما يجري العمل عىل شمول فئات من السكان الالجئني،
وسكان البلدان املضيفة ،باألنواع نفسها من التدخالت بشكل
غري مدروس ،ما يخلق مشاكل إضافية ويشوه منظومات العمل
االجتامعي يف هذه البلدان.

نكون هنا إزاء وضعية معقدة ،إذ إن األوضاع االستثنائية ،السيام
ما ينتج عنها من لجوء ونزوح وقصور كبري يف عمل أجهزة الدولة
يف توفري الخدمات االجتامعية وخدمات البنى التحتية األساسية،
واألمن..الخ ،كل ذلك يزيد من الحاجة إىل التدخالت الفورية من
النمط الغغايث من جهة أوىل ،كام أنه يطرح رضورة لحظ الرتابط
الشديد بني مختلف جوانب الحرمان ،وبني اإلغايث – اإلنساين
والحقوق ،وبني التصدي للمشكلة اآلنية والتأسيس لحلول
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من منظامت األمم املتحدة ،وأيضاً لكونها مبادرة ملموسة تتضمن
اقرتاحات قابلة للتطبيق يف معظم الدول ،السيام الدول الفقرية،
وهي مد ّعمة بعدد من األدوات التي تساعد الراغبني عىل تحويلها
إىل سياسة وبرنامج وطنيني .باختصار اننا نركز عليها بصفتها مثالً
عىل املقاربة البديلة ،التي تتوفر فيها مواصفات املقاربة التنموية
القامئة عىل الحق.

البدائل املحتملة
أردنا من النقد املفصل للمقاربات التقليدية (شبكات األمان عىل
نحو خاص) ،أن نقنع القارئ بالقصور الجوهري لهذه املقاربات
التقليدية ،السيام عندما تكون تدخالت معزولة عن سياسات
اجتامعية أكرث شموالً ،وعندما يجر اعتامدها بشكل غري نقدي.
وقد اسسنا هذا النقد عىل التحليل وعىل التجارب العاملية العملية.

املبادئ املوجهة

إن التحرر من سطوة هذه املقاربات بشكل حاسم وواضح هو أمر
رضوري لالنطالق يف البحث عن بدائل ،هي غالباً بدائل مختلفة
يف الخلفية الفلسفية واملبادئ املوجهة ،ويف توجه السياسات،
وإن كان هناك تشابه يف بعض التدخالت من الناحية الفنية أو
التطبيقية ،مع العلم أن اسلوب العمل مختلف وال بد أن يقوم
عىل الرشاكة الحقيقية مع املجتمع املدين ،والتوازن يف األدوار
بني الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدين ،وبني األطراف
الوطنيني واألطراف الدوليني ،عىل أساس مبدأ املسؤولية املشرتكة
لكن املتفاوتة.

ثالثة مبادئ موجهة لتصميم نظام الحامية االجتامعية تبدو بالغة
األهمية:
املبدأ األول :اعتبار الحامية االجتامعية حقاً من حقوق اإلنسان،
وااللتزام مببدأ التغطية الشاملة بدالً من مقاربة االستهداف
الضيق .وإدراج سياسة الحامية االجتامعية يف إطار االسرتاتيجية
األوسع للتنمية االجتامعية ،إذ ال يتوقع أن يحقق أي مرشوع
منفرد للحامية االجتامعية أثرا ً تنموياً قوياً ما مل يكن جزءا ً من
كل مرتابط.
ٍّ

نعود إىل مسألة الحامية االجتامعية تحديدا ً ،وسوف نركز بشكل
خاص عىل مبادرة «أرضية الحامية االجتامعية» ،ليس بصفتها
الصيغة الوحيدة لنظام الحامية االجتامعية البديل ،بل لكونها
مبادرة قامئة فعلياً ،وهناك ائتالف دويل كبري يقف وراءها ،عىل
رأسه منظمة العمل الدولية ومعها منظمة الصحة العاملية وغريهام

املبدأ الثاين ،تغطية الجوانب الرئيسية التي تشمل مختلف مجاالت
حياة ونشاط األفراد والفئات السكانية واألعامر .فاألمر ال يتعلق
بتقديم مساعدات للمعدمني والفقراء جدا ً وحدهم ،بل بحامية
فئات واسعة من السكان من خالل توفري فرص العمل ،ونظام
التأمينات متعدد املجاالت ،وحامية العاطلني عن العمل ،وشمول
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الفئات السكانية ذات الحق من أطفال ومسنني أو أصحاب
إعاقات .وأن تشمل الحامية مجاالت الصحة والتعليم والسكن
والعمل والبطالة ،حيث يكون الكل جزءا ً من اسرتاتيجيات تنموية
شاملة.

عىل أساس االستهداف الضيق .وحتى يف
حال حصول تدرج يف التنفيذ ،فإن ذلك
يتم بصفته تدرجاً نحو التغطية الشاملة
تفرضه أسباب عمالنية والنقص يف املوارد.
والتدرج ال يعني عودة عملية أو غري
مبارشة إىل االستهداف ،بل يعني تطبيق
مبدأ التغطية الشاملة عىل فئة أو منطقة.

املبدأ الثالث تحقيق تقدم عىل صعيد تقليص الفقر بأبعاده
املتعددة ،والالمساواة ،يكون محسوساً وقابالً للقياس عىل الصعيد
الوطني ،ويكون قبل كل يشء مستقرا ً ودامئاً ،ال مجرد تحسن
مؤقت يف اإلحصاءات ،أو يف فئة محددة جدا ً مستفيدة من نظام
املساعدات أو من شبكة أمان.

ü üإنها تقوم عىل عىل حزمة متكاملة من
التدخالت التي تقدم دفعة واحدة للفئات
أو املناطق أو األرس املعنية ،وأن تدار
وتنفذ بشكل مشرتك وموحد بعيدا ً من
التجزئة القطاعية والتدخالت املعزولة.

عنارص املبادرة العاملية للحامية االجتامعية
تتضمن املبادرة العاملية ألرضية الحامية االجتامعية الدعوة
إىل اعتامد حزمة تدخالت وسياسات تشمل املكونات اآلتية:

عىل هذا األساس ،نرى أن هذه املبادرة تتوفر فيها الرشوط
األساسية ليك نعتربها بديالً مناسباً وقابالً للتبني والتحول إىل
سياسات عملية عىل املستوى الوطني.

1.1ضامن الوصول املع ّمم إىل الخدمات
الصحية األساسية للجميع؛
2.2ضامن كفاية الدخل أو توفري الحاجات
لجميع األطفال ،وذلك من خالل نظام
املنافع الخاصة باألطفال؛

نظرة إجاملية إىل وضع البلدان العربية
نجحت معظم الدول العربية يف تعميم التعليم ما عدا الدول
األقل منوا ً؛ وكذلك حققت مستويات متقدمة من الرعاية
الصحية األولية للنساء واالطفال ،وبعض الدول حققت
مستويات متقدمة يف مجاالت صحية أخرى.

3.3دعم الدخل مصحوباً بضامنات توظيف،
وذلك من خالل برامج األشغال العامة
املوجهة للفقراء الذين هم يف سن العمل
وغري القادرين عىل تأمني املدخول الكايف يف
سوق العمل؛

وبعض الدول لديها أنظمة ممنهجة لدعم األرس الفقرية
(تونس ،األردن ،)..ودوال أخرا لديها تجربة متقدمة السياسات
االجتامعية املتكاملة والتدخالت املناطقية عىل املستوى
الالمركزي (املغرب) .كام أن البلدان التي لديها وفرة مالية،
متلك عموما نظام دعم لألشخاص ذوي االعاقة ،وللمسنني،
والنساء ربات االرس ،ودعم لولوج الشباب إىل قطاع االعامل..
ألخ ،وبعضها لديه نظام تعويض ضد التعطل (البحرين،
الجزائر ،)...وكذلك تقوم الدولة يف بعض البلدان بدور يف
مجال اإلسكان ،ويف بعضها اآلخر مرتوك للقطاع الخاص...الخ.

4.4ضامن حد أدىن من الدخل اآلمن عرب
املعاشات التقاعدية األساسية املمولة من
الرضائب واملوجهة للمسنني وذوي اإلعاقات
ومن خرس املعيل األسايس لألرسة.
لن نتوسع يف رشح هذه املبادرة ،وسوف يرد ذلك يف مكان
آخر من هذا التقرير ،بل نكتفي باإلشارة إىل خصائصها
الرئيسية اآلتية:

هذا عرض جزيئ جدا ً ألنواع تدخالت الحامية االجتامعية
مفصالً عن هذه
يف البلدان العربية ،والتقرير يتضمن عرضاً ّ
األنظمة يف عدد من البلدان .لكن االستنتاج العام ،أن العنارص
التي تتضمها أرضية الحامية االجتامعية ليست غريبة عن
السياسات االجتامعية يف املنطقة ،لكن األمر ال يتعلق بإجراء
أو تدخل محدد ،بل بالنظام بصفته كالً متكامالً .وبشكل
عام ،ال تتوفر الرشوط املطلوبة للحكم يف أنها متلك نظاماً
للحامية االجتامعية ،مشابهاً ألرضية الحامية االجتامعية،
وبالتايل يصعب القول إن هناك دوالً عربية تعتمد هذه

ü üإنها مبنية عىل أساس منظور الحقوق:
أي تتطلب إجراءات ترشيعية ومؤسسية،
وضامنات الستمرار اإلفادة من الخدمات
املنصوص عليها بصفتها حقوقاً ،ال
تتأثر بالتغريات السياسية واملؤسسية
وبالصدمات واملرشوطية من أي نوع.
ü üإنها تقوم عىل مبدأ التغطية الشاملة ،ال
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املقاربة بشكل ممنهج.
مستمر من دون قاعدة محددة مبوجب القانون تضبط ذلك.
إن هذا النظام أكرث كرماً من الناحية الكمية من نظام األرضية
هناك تفاوتات بحسب البلدان ،وقد تكون حزمة الخدمات
االجتامعية ،ولكن التطوير املطلوب هو يف خلفيته وآليات عمله
التي تقدمها بعض الدول التي تتوفر عىل موارد مالية كبرية،
والتوجه نحو مبدأ الحق ،والدسرتة ،والعقلنة ،مبا يحقق املشاركة
أكرث كرماً مام جاء يف أرضية الحامية االجتامعية ،التي تقترص
واالستدامة.
عىل األساسيات .مع ذلك ،ال ميكن اعتبار هذه الدول متسقة
مع املقاربة ،ألن األمر ال يتعلق بالخدمات ،بل يتوفر عىل 2 2-فئة البلدان ذات مستوى التنمية املتوسط
عنارص نوعية أيضاً ،ال سيام اعتامد منظور الحقوق ،والتغطية
هذه املجموعة من الدول تتميز بتفاوت يف السياسات ويف دور
الشاملة ،والحزمة املرتابطة.
الدولة واألطراف األخرى (املجتمع املدين والقطاع الخاص).
فكرة عن خصائص الحامية االجتامعية بحسب فئات البلدان
أنظمة الحامية االجتامعية فيها متفاوتة ،بعضها أكرث تكامال
(تونس ،االردن ،)..وبعضها اآلخر مجتزأ (لبنان) ،وبعضها الثالث
يف ما يختص بالحامية االجتامعية ،ميكن التمييز بني أربع فئات
يجمع بني تدخالت من فئات مختلفة من مساعدات ،وبرامج
من البلدان العربية ،عىل النحو اآليت:
وطنية أو قطاعية (املغرب) .كام أن دور الدولة يرتاوح بني دور
1.1دول رعائية ذات موارد،
متقدم وأسايس (األردن ،تونس) ،وبني ما يقرتب من االنسحاب
شبه الكامل من التخطيط واالتكال عىل القطاع الخاص واملجتمع
2.2دول ذات مستوى تنمية متوسط،
املدين (لبنان).
3.3دول أقل منوا ً،
يف هذه البلدان ،مزيج من مقاربة الحقوق بشكل جزيئ ،مع توجه
4.4دول متر يف ظروف احتالل وحروب بالغة
توزيعي ،مع دور أكرب للجمعيات يف بعض الحاالت .كام ميكن
القساوة.
أن توجد حاالت لربامج حامية قطاعية لفئة معينة تشبه تو ّجه
أرضية الحامية املشرتكة ،مبا فيه برامج تنمية محلية أو برامج
1 1الدولة الرعائية ذات املواردمساعدات اجتامعية لألرس الفقرية ،لكن ال يرقى إىل مستوى
تقع ضمن هذه الفئة ،بلدان مجلس التعاون الخليجي ،والجزائر .الحزمة املتكاملة ومنظور الحقوق ،وهناك مشكلة موارد واعتامد
وهي دول رعائية من منط تقليدي أبوي (مجلس التعاون) أو نسبي عىل املساعدات.
دولتي (الجزائر) ،ولديها موارد مالية ذات مصدر نفطي .نظام
التغطية يف هذه البلدان ميكن أن يكون «كرمياً» جدا ً (خصوصاً التوجه املالئم هنا يتخلله مكون قطاعي بحكم تفاوت األولويات
يف دول مجلس التعاون الخليجي) ويشمل التعليم بكل مراحله ،والتطور املتفاوت بني القطاعات ،ما يجعل الحزمة الوطنية مركّبة
والصحة ،واإلسكان ،ونظام مساعدات لفئات متعددة (أرس بطريقة مختلفة بحسب البلد ،مع دور أسايس للدولة يف توفري
محتاجة ،نساء ،أشخاص ذوي إعاقات ،مسنون ...الخ) مبعزل عن الخدمات االجتامعية األساسية للجميع ،السيام التعليم والصحة،
الذي رمبا كان مكوناً مشرتكاً بني جميع الدول يف هذه الفئة.
حال الفقر.
كام قد تكون هناك فئات خاصة ال بد من إيالئها اهتامماً خاصاً
أنواع الخدمات ودرجة الحامية التي يوفّرها هذا النظام أوسع (أطفال الشوارع مثالً ،مناطق ريفية محددة ،فئات سكانية
مام هو مقرتح يف أرضية الحامية االجتامعية ،ولكنه مبني عىل خاصة...الخ) .يف هذه املجموعة من الدول ،ميكن تضمني حزمة
أساس التوزيع بقرار حكومي مركزي ،وهو غري مستقر ،إذ قد الحامية االجتامعية مستوى أعىل مام جاء يف االقرتاح العاملي ،يف
يتقلص عند تقلص املوارد ،وقد يكون أكرث كرماً استباقاً لتوترات قطاعات محددة ،أو بالنسبة إىل فئات اجتامعية محددة.
محتملة أو ألسباب سياسية ،كام أنه غري محصن بآليات دستورية
3 3الدول األقل منواًوقانونية بالرضورة.
املشكلة األكرث أهمية بالنسبة إىل هذه الدول ،هي يف االستدامة .االقرتاح الدويل ألرضية الحامية املشرتكة ،مبا هو الحد األدىن ،صالح
اذ إن االستجابة إىل توقعات املواطنني املرتفعة وطلباتهم املستمرة بقوة هنا ،وينطبق عىل كل الدول األقل منوا ً ،ومن لديه أوضاع
التي تعودوا عليها يف نظام أبوي يشعرون أنه ملزم برعايتهم ،تعني قريبة منها .التاميزات القطاعية أقل أهمية يف هذه املجموعة،
االضطرار إىل زيادة اإلنفاق الحكومي ومبالغ املساعدات بشكل وعموماً األولويات مرتابطة بقوة ،وتخص املجموعة السكانية
نفسها يف البلد املعني ،وبالتايل التطبيق املتكامل ودفعة واحدة
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أكرث رضورة .وللتدرج معنى خاص هنا ،مرشوط بالتقدم املتوازي
يف جميع العنارص املك ّونة لألرضية ،دفعة واحدة قدرة اإلمكان.

لسنوات ،وال بد من التنبه ملسألة حقوق الناس هنا (مبا يف ذلك
الالجئون والنازحون) ولوضع آليات أكرث فعالية واستدامة .منظور
الحق يبقى صالحاً ،وكذلك التعامل مع األوضاع من خالل حزمة
متكاملة من السياسات والتدخالت :واالقرتاح املنطقي هنا،
عاملياً واقليمياً ووطنياً ،هو ملَ ال تكون هناك حزمة أرضية حامية
اجتامعية خاصة بحاالت النزاع ،تبدأ من حامية الحق يف الحياة
وصوالً إىل الحق يف العودة؟.

هنا مشكلة التبعية للتمويل الخارجي أكرث أهمية ،وتصميم
اسرتاتيجيات تقلل من هذه التبعية يف املدى املتوسط أمر
رضوري .ما هو أسايس يف االقرتاح الدويل ،هو أنه قابل للتطبيق
وللتمويل يف هذه الدول الفقرية ،وعدم توفر ثروات لديها ليس
ذريعة لعدم اعتامد هذه املقاربة التي هي أكرث رضورة يف البلدن
األقل منوا ً ،نظرا ً لحاجة فئات سكانية واسعة ،ورمبا إجاميل السكان أفكار ختامية
– ما عدا فئات محدودة ،إىل نظام حامية اجتامعية شامل وفعال.
أرضية الحامية االجتامعية ،خصوصاً يف الصيغة املقرتحة عاملياً،
4 4ظروف االحتالل والحرب والنزاع الحادهي الحد األدىن لنظام الحامية االجتامعية املبني عىل مبدأ الحق
والتغطية الشاملة .وال بد من النظر إليها بصفتها عنرصا ً أساسياً
يف حالة فلسطني ،نحن نقرتب من وضعية تبعية مشابهة ملا هو
من عنارص خطط مكافحة الفقر الوطنية .ولكن بشكل عام يجب
عليه األمر يف الدول األقل منوا ً لجهة االعتامد شبه الكامل عىل
تجاوز ذلك بحيث تساهم أرضية الحامية االجتامعية يف التنمية
الدعم – التمويل الخارجي ،ولكن مع خصوصية أن املجتمع ميلك
االجتامعية ويف التنمية بشكل عام ،ومبا يتجاوز مكافحة الفقر.
قدرات برشية ،لكنه تحت االحتالل .باالضافة إىل التبعية للتمويل
الخارجي ،فإن نظام الحامية االجتامعية هو نظام توزيعي ،وهو ميكن أن يكون ألرضية الحامية االجتامعية ثالث وظائف أو ثالثة
معرض للتقلبات بحسب توفر املوارد وعنارص اخرى (االحتالل) ،مستويات للوظائف التي تؤديها:
خارجة عن إرادة السلطة الوطنية ،التي هي شبه سلطلة يطلب
üأن تكون مكوناً يف خطط مكافحة الفقر،
ü
اليها تحمل مسؤوليات مشابهة ألي حكومة يف ظرف عادي.
üأن تكون مكوناً يف اسرتاتيجية التنمية االجتامعية،
ü
يف البلدان التي تواجه أوضاع نزاع حادة (سوريا ،العراق ،اليمن،
الصومال...الخ) ،وضعف أو فشل يف أداء الدولة ،وحاالت نزوح üأن تكون مكوناً يف اسرتاتيجية التنمية االقتصادية والتنمية
الشاملة يف املجتمع.
ولجوء واسعة النطاق ،الحامية االجتامعية تتداخل مع اإلغاثة
واملساعدات اإلنسانية .لكن ،معظم األحيان هذه الحاالت تستمر

ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻻﺷﺩ ﻓﻘﺭﺍ

ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ

ﺍﺩﻣﺎﺝ ﻓﺋﺎﺕ ﻣﻬﻣﺷﺔ
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ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﻓﻘﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﺗﻘﺻﺎﺩﻳﺔ

الفكرة الرئيسة هنا ،هي أن توفري نظام حامية اجتامعية فعال
وواسع التغطية ،من شأنه أن يعطي مفاعيل متسلسلة تبدأ من
تخفيف آثار الفقر ،إىل الحامية من الوقوع يف الفقر ،إىل تعزيز
القدرات البرشية ،إىل تعزيز املشاركة واملساواة بني الجنسني،
واملساهمة يف ردم التفاوتات االجتامعية واملناطقية ،واملساهمة
يف االستقرار االقتصادي والسيايس.
غن فرصة كهذه يجب ألّ تف ّوت.
 15ترشين الثاين /نوفمرب 2014
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