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مقدمة 

الحامية االجتامعية كامهي  البحرين وجود خلط بني  يالحظ يف 
لهذاتستخدم  االجتامعي.  األمان  شبكات  ًوبني  دوليا  معرّفة 
مساعدات  توفري  مثل  عاملياً،  الشائعة  األدوات  بعض  البحرين 
مالية لألرامل واليتامى لتحقيق األمان االجتامعي، وتشكيلة من 
الحامية  يخص  فيام  والعالوات  واملعونات  والدعم  املساعدات 
املقيمني  ما  وإلىحد  املواطنني،  من  واسع  لقطاع  االجتامعية 
أموراًكعالوات  االجتامعية  الحامية  مشاريع  تتضمن  والوافدين. 
للمتقاعدين تضاف إىل املعاشات التقاعدية.كام يُقّدم عون خاص 

لذوي االحتياجات الخاصة واملسنني. 

يضاف إىل الضامن االجتامعي، الدعم املقدم للبعض السلع واملواد 
والكهرباء  النفطية  املشتقات  والحيوية، مثل  الرئيسة  واملنتجات 
الدعم  برنامج  أن  واملقيم.بيد  للمواطن  تقدم  التي  والطحني 
النقد  مثل صندوق  عاملية،  مؤسسات  قبل  من  لضغوط  يتعرض 
الدويل،تطالب بإعادة هيكلة الدعم وتقنينه، بحجة ضامن وصوله 
إلىغري املقتدرين تحقيقاً ملبدأ العدالة، وهو رأي له وجهان، بعضه 
االقتصادية  الحقوق  منظومة  مع  يتناقض  اآلخر  وبعضه  صائب 

واالجتامعية العاملية، حسب اعتقاد منظامت املجتمع املدين.

كام يتميز برنامج األمان االجتامعي مبساهمة أطراف أهلية، عرب 
شبكات األمان أو ما يعرف بالجمعيات الخريية )الصناديق الخريية 
يف السابق(.تقدم الجمعيات الخريية مساعدات لألرس املستحقة 
فيهاالعودة  الرسمية،مبا  الجهات  من  املقدمة  للمعونة  مكملة 
أهلية  مساهامت  خالل  من  رمضان،  وشهر  باملدارس،  لاللتحاق 

باتت ميرسة عرب التحويالت املرصفية. 

الحامية  إطار  يف  مختلفة  مشاريع  الحكومة  توفر  املجموع،  يف 
االجتامعية تتضمن مساعدات مالية وأخرى عينية.وقد تم تعزيز 
من  مختلفة  لفئات  الرسمية  الجهات  تقدمها  التي  املساعدات 
يف  تطويرها  تم  وأخرى  جديدة  مساعدات  باستحداث  املجتمع 

السنوات القليلة املاضية. 

وتنويع  زيادة  خالل  من  املوضوعية  الظروف  سنحت  ورمبا 
من  جانب  بامتصاص  املاضية  القليلة  السنوات  يف  املساعدات 

توزيع  إعادة  مبدأ  تعزيز  عن  االجتامعي،فضالً  النظام  يف  الخلل 
من  لكن  االجتامعية.  العدالة  لتحقيق  السعي  إطار  يف  الرثوة 
املؤكد وجوب حصول املستحق عىل مساعدات من الدولة، توفر 
له سبل العيش الكريم،يف ظل اإلمكانيات املتوافرة املتاحة، وهي 

بشكل عام متاحة يف البحرين.

عن خط  الحديث  تحاشيها  السلطة  عىل  ماتقدم،يؤخذ  بناءعىل 
حيث  املجال،  هذا  يف  حديثة  دراسات  إجراء  تشجيع  أو  الفقر، 
ال  أنه  املؤكد  الزمان.ومن  من  عقد  من  ألكرث  دراسة  آخر  تعود 
االجتامعي  األمان  شبكات  انتشار  بني  ربط  وجود  تجاهل  ميكن 
وتحدي الفقر أو الحاجة. فهذه الشبكات يتسع دورها ويتعاظم 
كلام أخلّت الدولة بدورها االجتامعي والتنموي.ولهذا الحظنا يف 
البداية ضعف الرؤية للحامية االجتامعية مقابل االعتامد الواسع 

آلليات شبكات األمان االجتامعي.

من جهة أخرى، يخىش أن تستغل السلطة بعض التحديات املالية 
التي تعيشها البالد، مثل تنامي ظاهرة املديونية العامة، للحد من 
برامج دعم السلع واملنتجات األساسيةبغية توفري النفقات.حقيقة 
الكريم  العيش  سبل  تعزيز  يف  الدعم  مشاريع  تساهم  القول، 
لقطاع واسع من املواطنني والوافدين عىل حد سواء، ومن األجدى 
السعي لتوفري أموال عامة عرب أبواب أخرى يف امليزانية وليس من 

خالل برامج الحامية االجتامعية. 

ي البحرين
ي التنمية �ن

القسم الأول: دور الدولة �ن

تلعب الدولة دوراً محورياً يف العملية التنموية يف البحرين، كام 
يتجىل ذلك من خالل نفقات املوازنة العامة.بلغة األرقام، شكلت 
النفقات الفعلية للقطاع العام 3.3 مليارات دينار أو 8.8 مليارات 
دوالر يف السنة املالية 20131.وهذا يعني أن مرصوفات الحكومة 
متثل نحو %30 من الناتج املحيل اإلجاميل، األمر الذي يؤكد الدور 
الحيوي للقطاع العام يف إدارة دفة االقتصاد املحيل، ويف السياق 
الفئات  لبعض  االجتامعي  األمان  ملشاريع  األموال  توفري  نفسه 

والحامية االجتامعية عىل النطاق الواسع.

1- حسن املدحوب، »ختامي 2013: %56 نسبة تنفيذ املرشوعات يف 2013، الوسط عدد 4284 

 ،)31/01/2014(

29/08/2014 http://www.alwasatnews.com/4284/news/read/890648/1.html

رضورة اعتبار الحامية االجتامعية، حقاً أصيالً يف إطار العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، مبا يف ذلك حقوق العمل والصحة والتعليم واملعيشة الالئقة، وبأن للحكومة، 

دوراً محورياً يف ضامن توافر هذه الحقوق، فهي الجهة التي تسيطر عىل إمكانيات البالد.
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وتم رصد عجز فعيل قدره 410 ماليني دينار )1.1 مليار دوالر( يف 
السنة املالية 2013، مشكالً أكرث من %12 من النفقات و 3.7% 
من حجم الناتج املحيل اإلجاميل، وهي من النسب املرتفعة عاملياً 
وإقليمياً.يتناىف هذا األمر مع أحد رشوط مرشوع االتحاد النقدي 
والذي   ،2010 العام  مطلع  التنفيذ  حيز  دخل  والذي  الخليجي، 

يقيد عجز املوازنة العامة عند %3 من الناتج املحيل اإلجاميل.

فرباير  أحداث  أعقاب  يف  التنمية  يف  الحكومة  دور  تعزز  وقد 
الخاص  القطاع  مستثمري  بعض  تردد  تشمل  ألسباب   ،2011
لالستثامر،بسبب الظروف السياسية واألمنية التي مرت بها البالد.
كام زادت األهمية النسبية للدور الحكومي يف الشأن االقتصادي 
العامة  األوساط  يف  يعرف  ما  أو  املايل  الدعم  من خالل  املحيل، 
باملارشال الخليجي، عرب التزام أربع دول أعضاء يف مجلس التعاون، 
دوالر  مليار  بضخ  وقطر،  والكويت  واإلمارات  السعودية  وهي 
سنوياً يف البحرين عىل مدار 10 سنوات )والحال نفسه يف ُعامن(.
توظّف أموال املارشال الخليجي لتنفيذ مشاريع تنموية مثل بناء 
املعييش  الجانب  مواجهة  يعني  ما  للمواطنني،  سكنية  وحدات 
واالجتامعية،  االقتصادية  الجوانب  إىل  األحداث.باإلضافة  الندالع 
تقف أسباب سياسية وراء هذه األحداث، عرفتها البالد يف مطلع 
والتوزيع  القرارات  صنع  يف  بالرشاكة  املطالبة  قبيل  2011،من 

العادل للرثوة ومحاربة أشكال الفساد املايل واإلداري كافة.

من جهة أخرى، ال توجد رضائب عىل دخل األفراد واملؤسسات 
األجنبية  للرشكات  بالنسبة  االستثناءات  بعض  )مع  البحرين  يف 
العاملة يف القطاع النفطي(. ورمبا تحتاج السلطة إىل قرار موحد 
يضم دول مجلس التعاون الخليجي لفرض أي نوع من الرضائب 
حتى ال تخرس مزايا تنافسية يف ظل املنافسة بني دول املنظومة 

الخليجية لجذب التجارة واالستثامرات.

أثرت  مالذ رضيبي،  إىل  البحرين  تحويل  سياسة  أن  جلياً  ويبدو 
واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق  الدولة  اهتامم  عىل  بوضوح 
بالرغم من أن األنظمة الرضيبية يف العامل قد وجدت ليك تؤمن 

الحد األدىن من هذه الحقوق.

الفرد  دخل  عىل   1% فرض  تجربة  كشفت  الصدد،  هذا  ويف 
العامل يف إطار تنفيذ مرشوع التأمني ضد التعطل )والذي دخل 
للعاطلني  مالية  مبالغ  تقديم  العام 2007(،بغية  التنفيذ يف  حيز 
استعداد  عدم  لهم،إىل  التدريب  وتقديم  العمل  عن  والباحثني 
الكثريين لتحمل هذا العبء املحدود أصالً.التصور املوجود لدى 
قطاع واسع من العاملني، يقوم عىل رضورة تحمل السلطة دون 
غريها تداعيات البطالة، ألن بعض سياساتها، مثل إفساح املجال 
أمام العاملة املغرتبة للعمل يف البالد،تتسبب يف معضلة البطالة 

)املزيد حول هذا املوضوع يف أماكن أخرى يف التقرير(. 

الدولة  عىل  مبارشة  التزامات  توجد  املالية،  الكلفة  يخص  وفيام 
للمشمولني ضمن  إنجاز مشاريع محددة  وتتمثل يف  بها،  القيام 
سلعاً  تشمل  محددة  غري  وأخرى  االجتامعي،  الضامن  مشاريع 
عن  عبارة  تأكيده  ميكن  عام.ما  بشكل  للجمهور  تقدم  مدعومة 
وزيادة  االجتامعي،  الضامن  مجال  يف  جديدة  مشاريع  تطوير 

العالوات املالية، األمر الذي تعزز يف السنوات القليلة املاضية.
املالية ملشاريع  الكلفة  فحسب أفضل اإلحصاءات املتوفرة، تبلغ 
الضامن االجتامعي 260 مليون دينار بحريني أو 674 مليون دوالر 
يف السنة املالية 2014 والتي تنتهي بنهاية العام، توفرها الدولة 
من خالل مخصصات املوازنة العامة. يغطي هذا الرقم أموراًمثل 
الدخل،  محدودة  األرس  وعالوة  االجتامعي،  الضامن  صندوق 
التفاصيل  1(.بعض  رقم  )الجدول  للمتقاعدين  أخرى  وعالوة 
الثاين والثالث من  املتعلقة بهذه املشاريع موجودة يف القسمني 

التقرير.

الجدول رقم 1
مخصصات مشاريع الضامن االجتامعي يف البحرين للعامني 2013 

و 2014

 2013الفئة العمرية
مليون دينار*

2014 
مليون دينار

2014 
 مليون
 دوالر

26.026.069 صندوق الضامن االجتامعي

4.44.412الخريية امللكية

 عالوة األرس محدودة
الدخل

105105278

7781214عالوة املتقاعدين

404090عالوة اإليجار

4411عالوة تخفيض األقساط

256.4260.4674اإلجاميل
*الدينار يساوي 2.65 دوالرين أمريكيني

http:// 2014 املصدر: وزارة املالية، مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني 2013 و

www.mof.gov.bh/arb/ShowDataFile.asp?rid=2633

إضافة  بعد  الفت  بشكل  املرتبطة  املالية  املخصصات  وترتفع 
النفطية،  )املشتقات  السلع  دعم  برنامج  مثل  األخرى،  املشاريع 
الكهرباء واملاء وبعض املنتجات األساسية(، كام يتبني من الجدول 
دعم  ثقل  الجدول  2014.ويوضح  املالية  للسنة  بالنسبة   2 رقم 
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بعض  تحصيل  عدم  عرب  التحديد  وجه  عىل  النفطية  املشتقات 
اإليرادات من جهة، وقيمة الدعم املبارش من جهة أخرى.

الجدول رقم 2
للسنة  املعتمدة  العامة  واملوازنة  االجتامعية  الحامية  البحرين: 

املالية 2014 

 مليون دوالر مليون دينارالسنة

3،3858،955 إجاميل إيرادات النفط والغاز

)56()21(احتياطي األجيال القادمة

 دعم مبيعات منتجات النفط والغاز
يف السوق املحيل

)960()2،539(

2،4046،360صايف إيرادات النفط والغاز

352931اإليرادات غري النفطية

3798اإلعانات من الدول الصديقة

2،7937،389صايف اإليرادات

2،4956،600املرصوفات املتكررة

6611،749الدعم الحكومي املبارش

3،1568،349مجموع املرصوفات املتكررة

5511،457نفقات املشاريع

3،7079،806إجاميل املرصوفات

)2،417()914( العجز املعتمد

http:// 2014 املصدر: وزارة املالية، مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني 2013 و

www.mof.gov.bh/arb/ShowDataFile.asp?rid=2633

دعم املواد األساسية والسلع الرئيسية

برنامج  التفاصيل حول  بعض  إعطاء  لزاماً  نرى  الصدد،  ويف هذا 
مدعومة،  ومنتجات  سلع  بتوفري  البحرين  لتميز  الدعم،نظراً 
يحصل عليها املواطن واملقيم والزائر دومنا النظر إىل ظروف الفرد 
واملنتجات  السلع  عىل  التجارية  املؤسسات  تحصل  املالية.كام 
املدعومة، وهي من النقاط محل النقاش واإلثارة يف البالد، بحجة 
أن الدعم يجب أن يذهب إىل غري املقتدر دون سواه.عىل سبيل 
املدعومة  الحمراء  اللحوم  والفنادق عىل  املطاعم  تحصل  املثال، 
التي  املسائل  من  مضاعفة.وهي  بأسعار  لروادها  ببيعها  وتقوم 
يثريها باستمرار البنك الدويل وصندوق النقد مع الدول التي متر 

بصعوبات اقتصادية ألسباب تشمل الدور االجتامعي للدولة.

يتكون برنامج الدعم الحكومي من 1( املشتقات النفطية والغاز 
2( الكهرباء واملاء 3( ثالث سلع إسرتاتيجية،وهي تحديداً اللحوم 
عبارة  الدعم  املالية ملرشوع  والدواجن.الكلفة  والطحني  الحمراء 
عن 1.3 مليار دينار أي 3.4 مليارات دوالريف العام2013 )الجدول 
 11 بني  ما  تشكيله  بدليل  الرقم ضخامً  يعد  تأكيد  3(.بكل  رقم 
للبحرين، وهي  اإلجاميل  املحيل  الناتج  املئة من حجم  و 12 يف 
من النسب املرتفعة حسب قراءة صندوق النقد الدويل.بل ترتفع 
الخدمات  إضافة  بعد  أكرب،  بصورة  للدعم  الحقيقية  الفاتورة 
لألرس  املقدمة  النقدية  واألموال  والصحية  والتعليمية  اإلسكانية 
دعم  ذلك.وهو  وغري  باملتقاعدين  الخاصة  والعالوات  املحتاجة 
يف  دورها  من  يتجزأ  ال  جزء  ألنه  الدولة،  عىل  وواجب  رضوري 

تحقيق األمن والعدالة.

لجدول رقم3
الدعم الحكومي املوّجه إىل السلع واملواد األساسية للعامني 2013 

و2014

 مبلغ الدعم )مليونالسلع واملواد
دينار(

األهمية النسبية %

%61047.1الغاز

%35027.0الكهرباء واملاء

%26820.7النفط

%513.9اللحوم الحمراء

%141.1الدقيق

%30.2الدجاج

%1،296100.0املجموع

املصدر: صحيفة الوسط البحرينية - 28 كانون الثاين يناير 2014 نقال عن مصادر 

http://www.alwasatnews.com/4161/news/read/851492/1.htmlرسمية

أرباع  ثالثة  بتشكيله  الزاوية  حجر  الغاز  يعترب  التفاصيل،  يف 
املجموع الكيل لقيمة الدعم املقدم للمشتقات النفطية يف العام 
2012، لكن أقل يف كل من 2013 و 2014 )الجدول رقم 4(.يقدم 
ويف  والصناعية،  التجارية  املؤسسات  إىل  أساسية  بصورة  الغاز 
مقدمتها رشكة )ألبا( العاملة يف مجال األملنيوم.وتبني أن السلطات 
الغاز عند طرح مرشوع  تتحاىش الحديث عن الدعم املقدم إىل 
الحديث  يجري  لإلحراج، حيث  تحاشياً  النفطية  املشتقات  دعم 

عن القيمة الكلية للدعم.
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الجدول رقم 4
تفاصيل الدعم املقدم للقطاع النفطي )املشتقات النفطية والغاز(

% 
 للمجموع*

2014 
 مليون
دينار*

% 
 للمجموع*

2013 
 مليون
دينار*

% 
للمجموع

2012 
مليون دينار

% 
للمجموع

2011 
مليون دينار

السنة

9.7 93.5 9.1 80.2 7.4 61.9 7.3 58.5 بنزين ممتاز

6.6 63.3 6.2 54.3 5.0 41.9 5.2 41.8 بنزين جيد

11.9 113.9 11.1 97.7 9.0 75.4 8.9 71.4 ديزل

1.4 13.7 1.3 11.8 1.1 9.1 1.1 8.9 كريوسني

1.8 17.4 1.7 14.9 1.4 11.5 1.2 9.2 إسفلت

1.1 10.9 1.1 9.3 0.9 7.2 0.9 6.8 أخرى

32.5 312.6 30.5 268.3 24.6 207 24.6 196.6 مجموع املشتقات النفطية

67.5 648.0 69.5 610.0 75.4 634.3 75.5 604.4 الغاز

100.0 960.6 100.0 878.3 100.0 841.3 100.0 801 املجموع

* مقدرة عىل أساس النسب املئوية للدعم الفعيل عام 2012 واملوازنة للعامني 2013 و 2014

املصادر: الهيئة الوطنية للنفط والغازNoga(( وصحيفة الوسط )11 كانون الثاين يناير 2011( - موقع وزارة املالية )مرشوع قانون موازنة السنتني املاليتني 2013 – 2014(

http://www.mof.gov.bh/arb/ShowDataFile.asp?rid=2633

http://www.alwasatnews.com/3875/news/read/764920/1.html)2013 صحيفة الوسط )17 نيسان أبريل

وقد رُصد توجه رسمي، ورمبا جّدي، يف العام 2013 باتجاه تقليص 
دعم  من  الحد  مثل  الصناعي  القطاع  بوابة  خالل  من  الدعم 
اإلسفلت والغاز والديزل.لكن تبني للسلطات صعوبة تحقيق هذا 
من  النواب  مجلس  أعضاء  انسحاب  خالل  من  تجىل  كام  األمر، 
جلسة 24 كانون األول ديسمرب 2013 بغية إظهار امتعاضهم من 
قرار رفع كلفة الديزل ولو بشكل محدود. وقد ُعلّل ذلك بالخشية 
من احتامل قيام الرشكات التي سوف تتحمل كلفة تشغيلية أعىل 
يف حال رفع أسعار الديزل بتحويل جانب من النفقات اإلضافية 
عىل املستهلكني، وبالتايل يكون املواطن هو الخارس األكرب.2 وعىل 
حني  إىل  الديزل  سعر  رفع  قرار  السلطة  أرجأت  هذااألساس، 
التوافق بني السلطتني التنفيذية والترشيعية بغرض إرضاء بعض 
النواب، ورمبا رأت يف ذلك فرصة إللقاء اللوم عىل البعض اآلخر 

لوقف عملية تعديل برنامج الدعم.

العام  يف  دينار  مليون   168 من  القيمة  ارتفعت  بقراءة رسيعة، 
2007 إىل 350 مليون دينار يف 2013 )926 مليون دوالر(. وقد 
كلفة  من  الرقم 27%  هذا  2014.ميثل  للعام  نفسه  املبلغ  رصد 

2- عيل املوسوي، »النواب ينسحبون من جلستهم أمس احتجاجا عىل رفع سعر الديزل«، الوسط عدد 

 ،)25/12/2013( 4127

http://www.alwasatnews.com/4127/news/read/841189/1.html )تم االطالع يف 

)01/04/2014

األجانب  حصول  هو  نسبةمعتربة.الالفت  وهي  املشاريع،  دعم 
عىل %12 من قيمة الدعم املقدم للكهرباء واملاء، وهي نسبة غري 
مرتفعة، مع األخذ باالعتبار حقيقة تشكيلهم نحو نصف السكان 
وثالثة أرباع القوى العاملة.ويف كل الحاالت، فإن املاء والكهرباء 
يعتربان من بني الرضورات األساسية للمواطنني، وهو ما يفرض عىل 
الدولة تجنب إثقال كاهل الفقراء والطبقة الوسطى عرب إجراءات 
تقشفية تعود بالرضر عىل االستقرار االجتامعي والسيايس للبالد.

مام ال شك فيه، يساهم برنامج الدعم الحكومي لعدد من السلع 
والخدمات،يف ضامن توافر الحد األدىن من العيش الكريم لقطاع 
مل  رمبا  أنه  والوافدين.بيد  املقيمني  عن  املواطنني،فضالً  من  كبري 
ينتبه صناع القرار يف حينه إىل التداعيات أو الكلف املالية املرتبطة 
مبسألة الدعم، من خالل النمو السكاين والرتكيبة السكانية وامليول 
باالعتبار،  أن تؤخذ  بد  البعض.وهي جوانب ال  االستهالكية لدى 
الذين  لكن ليس عىل حساب ذوي الدخل املحدود أو املتوسط 
البعد  حساب  عىل  اقتصادية  إجراءات  اتخاذ  من  يترضرون  قد 

االجتامعي.

بالتأكيد، يقتيض الصواب فتح نقاشات داخل البالد، وعرب مساهمة 
برنامج  استدامة  كيفية ضامن  اآلراء حول  املدين،لتبادل  املجتمع 
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املواطنني والوافدين عىل  الدعم ملعيشة  بالنظر ألهميتة  الدعم، 
حد سواء.يعد هذا األمر مهاميًف ضوء تحذيرات الجهات الدولية 
خروج  إمكانية  حول  الدويل،  النقد  صندوق  مثل  العالقة،  ذات 
األمور عن السيطرة بسبب الكلفة املالية. نظراأًلهمية املالحظات 
الوطنية  املصلحة  فإن  الصندوق،  يقدمها  التي  »النصائح«  أو 
عىل  حالياً  تهيمن  التي  النيوليربالية  الخلفية  إىل  االنتباه  تقتيض 
رؤية مؤسسات التمويل الدولية، والتي تعطي األولوية للنجاعة 
االقتصادية كام تفرتضها، عىل حساب األبعاد االجتامعية.عموماً، 
يجب أن تبقى حامية القدرة الرشائية للمواطنني ضمن األولويات.

يعي وخصائص أنظمة الحماية  طار الت�ش : الإ ي
القسم الثا�ن
الجتماعية

يوجد تنوع يف برامج الحامية االجتامعية، وهو أمر صحيح نظراً 
لتباين الحاجات والظروف املعيشية للمواطنني املحتاجني إىل دعم 
املعيشية. الظروف  للتكيف مع  الرسمية  الجهات  ومساعدة من 
التي  االتفاقيات  من  مجموعة  البحرين  وقّعت  اإلطار،  هذا  ويف 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  مثل  الحقوق،  مجال  يف  تصب 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، والذي أُقر يف عام 2006 ودخل 
البحرين عىل  الثاين.وقد صادقت  يناير/كانون   3 التنفيذ يف  حيز 

هذا العهد يف 27 سبتمرب/أيلول 3.2007

فيهاالحصول  مبا  الحقوق،  من  مجموعة  االتفاقية  هذه  تتضمن 
والسعي  العاملية،  النقابات  تشكيل  يف  والحق  الئق،  عمل  عىل 
لتوفري العيش الكريم للجميع، مع التأكيد عىل املساواة بني الرجل 
وتذكريه  بنشاطه  البحرين  يف  املدين  املجتمع  يتميز  واملرأة.كام 
السلطة بصورة مستمرة بالتزاماتها التي قطعتها عىل نفسها عند 

إقرار االتفاقية.

خدمات خاصة باملسنني 

جديدة  وخدمات  مساعدات  استحداث  الصدد  هذا  يف  يالحظ 
الذي  األمر  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  اآلخر  البعض  وتعزيز 
مطلع  الرسمية  الجهات  أفصحت  الكثريين.فقد  استحسان  لقي 
العام 2014 عن توجه الستصدار بطاقة تخفيض للمسنني يف إطار 

تقديم املساعدات لفئات خاصة.

أنها  يُعتقد  لكن  واضحة،  غري  الخدمة  لهذه  املالية  الكلفة  إن 
ليست مرتفعة بشكل نوعي، حيث الحديث عن عدم توريد بعض 
العامةوليس تقديم مساعدات مالية جديدة. للخزانة  اإليرادات 

3- وكالة أنباء البحرين، “الثقافة السياسية: العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية”، )07/02/2012(، 

http://www.bna.bh/portal/news/492952 )تم االطالع يف 26/07/2014(

وقد تبني عدم وجود اعرتاض يذكر عىل هذه املسألة يف الشارع 
الخدمات  نظري  الدعم  تستحق  املستهدفة  الفئة  ألن  البحريني، 
املسنني  أن نسبة كبرية من  التي قدمتها لسنوات طوال، ويشاع 

تعاين من محدودية مستويات الدخل ً بعد التقاعد.

فحسب تقرير منشور يف صحيفة األيام البحرينية يف مارس 2014 
من  مسنًّا   37،437 يستفيد  االجتامعية،  التنمية  وزارة  عن  نقالً 
التخفيضات الخاصة التي دشنتها الحكومة فيام يخص 11 خدمة 
الجدول  من  يتضح  كام  وزارت،  مصنفة حسب خمس  حكومية 

رقم 5. 

الجدول رقم5
بنسبة تخفيض %50 حسب  املسنون  التي يحظىفيها  الخدمات 

الجهة

الخدمةالجهة

تجديد رخص القيادة	 وزارة الداخلية

تجديد سجل املركبة الخاصة	 

تجديد جواز السفر	 

الخاصة يف مستشفى 	 وزارة الصحة الغرفة 
السلامنية الطبي

 وزارة البلديات والتخطيط
العمراين

رسوم البناء	 

رسوم شهادات إثبات امللكية	 

البيوت 	  البلدية إليجار  رسوم 
والشقق

رسوم استقدام خادم	 وزارة العمل

رسوم تجديد استقدام العامل 	 
من خالل هيئة تنظيم سوق 

العمل

رسوم إصدار بطاقة الهوية	 الجهاز املركزي للمعلومات

املصدر: صحيفة األيام 1 آذار مارس 2014 

http://www.alayam.com/Issue/2014/9091/PDF/07.pdf

تشري اإلحصاءات املتوفرة إىل أن السواد األعظم من املسنني هم من 
الفئة العمرية 60 حتى 74 عاماً.يبلغ متوسط العمر يف البحرين 
76.6 سنة، حسب إحصاءات تقرير التنمية البرشية للعام 20144، 
األورويب.بالعودة  االتحاد  يف  األعضاء  الدول  بعض  أي يف مصاف 
1980، حسب  العام  يف  سنة   70 قرابة  املتوسط  بلغ  الوراء،  إىل 
إحصاءات األمم املتحدة، ما يعني حصول قفزة يف املجاالت ذات 

4- الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، تقرير التنمية البرشية لعام 2014، 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf)تم اإلطالع يف 25/07/2014(.
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العالقة، وخصوصاًالرعاية الصحية.
ذوو اإلعاقة

امتداداً إىل مسألة تقديم الدعم لفئات خاصة، يحصل املعّوقون 
كأفراد عىل مخصصات مالية شهرية من وزارة التنمية االجتامعية.
وقد القت خطوة رفع مستوى املخصص بداية العام 2014 بنسبة 
دوالراً(  ديناراًشهرياً)397   150 إىل  دينار   100 من  املائة  يف   50

استحسان مؤسسات املجتمع املدين.5

ويتبني من الجدول رقم6 حصول ارتفاع تلو اآلخر يف الكلفة الكلية 
عىل املوازنة العامة للمخصصات املقدمة للمعّوقني خصوصاً من 
أكرث  املعّوقني  املالية ملخصصات  الزيادة  بلغت  العام 2011.فقد 

من 10 ماليني دينار )نحو 26 مليون دوالر( يف العام 2013.

تشمل أسباب ارتفاع قيم املخصصات أموراً مثل استعداد املعّوقني 
للتسجيل للحصول عىل املساعدات والخدمات الحكومية ألسباب 
املعّوق  وإمكانية حصول  جهة،  من  املعلومة  بانتشار  عالقة  لها 
من  عىل  يشرتط  بها.لكن  االستهانة  ميكن  ال  شهرية  مبالغ  عىل 
أخرى  مخصصات  عىل  حصوله  عدم  معّوق،  مخصصات  يتلقى 
أمر  لالزدواجية، وهو  آخر،تحاشياً  قانون  للمعوق مبوجب  مقرة 

ميكن تفّهمه.

جدول رقم 6

املستفيدون من مخصصات اإلعاقة

 عدد املستفيدينالسنة
)فرد(

املبالغ املمنوحة
دينار بحريني

املبالغ املمنوحة
 دوالر أمرييك

20053،2081،135،4703،003،889

20063،0931،885،2004،987،301

20074،9903،093،7488،184،518

20085،7743،500،9009،261،640

20096،2043،896،00010،307،000

20106،6784،241،55011،221،031

20117،4479،198،05024،333،465

20128،18010،244،70027،102،381

20138،81110،144،20026،836،507

املصدر: صحيفة الوطن 1 آذار مارس 2014 

http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.

5- حسن املدحوب، »إقرار رفع مخصصات املعوقني 50 ديناراً...وهجوم نيايب عىل التنمية«،الوسط عدد 

 ،)20/11/2013( 4092

http://www.alwasatnews.com/4092/news/read/830169/1.html )تم االطالع يف 

)01/04/2014

خدمات  مركز  عن  نقالً  اليومية  املحلية  األيام  صحيفة  وحسب 
املعّوقني يف وزارة التنمية االجتامعية، فقد تم توظيف 602 من 
ذوي االحتياجات الخاصة ما بني 2008 و 2013، حيث تؤكد األرقام 
أن الغالبية العظمى من الوظائف هي من نصيب ذوي اإلعاقة 
بالنسبة  املشهورة  الوظائف  الجسدية.6تشمل  واإلعاقة  الذهنية 
للمعّوقني تحصيل رسوم مواقف السيارات يف املستشفيات، وهي 
من األمور التي تالقي استحسان املراجعني ومستخدمي السيارات.

التأمني ضد التعطل

يحمل مرشوع آخر يف مجال الحامية االجتامعية ويشمل قطاعاً 
التعطل، حيث طرح يف  التأمني ضد  واسعاً من املواطنني،مسمى 
منتصف 2007 )عىل املستوى اإلقليمي أقرت السعودية مرشوعها 
ضد  التأمني  مرشوع  2014(.يتعامل  يف  نفسه  املوضوع  حول 
التعطل يف البحرين مع تداعيات البطالة أو التعطل وهي الكلمة 

املحببة لدى بعض املسؤولني(.

والخاص  العام  القطاعني  يف  العاملني  مبساهمة  املرشوع  يتميز 
بجزءمن تكلفة التمويل.تحديداً، يلزم مرشوع التأمني ضد التعطل 
يف  باملساهمة  والحكومة(  واملؤسسات  )العاملني  أطراف  ثالثة 
التمويل لتغطية %3 من مجموع رواتب األفراد املؤمن عليهم، 

حيث تسدد االشرتاكات عىل النحو اآليت: 

· %1 من األجر يدفعها املؤمن عليه شهرياً.	

· %1 من أجور املؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً، 	
حصة  سداد  حكومية(  )جهة  العمل  صندوق  ويتحمل 
القطاع  يف  العاملني  عليهم  املؤمن  عن  العمل  أصحاب 

األهيل.

· %1 من أجور املؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.	

يف املجموع، تتحمل الحكومة نحو نصف تكلفة املرشوع، حيث 
لكنها  الخاص،  القطاع  يف  العاملني  يخص  فيام   1% نسبة  تدفع 
تتحمل %2 بالنسبة للعاملني يف القطاع العام )1 يف املئة كونها 
صاحب العمل و%1 أخرى كونها السلطة(.كام يتحمل املوظفون 
يف القطاعني العام والخاص نحو %30من التكلفة.بدورها تتحمل 
منها  املطلوب  إن  حيث   ،20% أي  التكلفة  باقي  املؤسسات 
الخاص.وقد  القطاع  يف  للعاملني  بالنسبة   1% بنسبة  املساهمة 
بدأت الجهات الرسمية بتحصيل رسوم املرشوع ابتداء من راتب 
مليون   36 وقدره  مبلغ  بهدف جمع   2007 يونيو  حزيران  شهر 
دينار )95 مليون دوالر( يف العام 2008 أي خالل أول سنة كاملة 

6- أحالم معيوف، »602 من ذوي االحتياجات الخاصة تم توظيفهم يف 5 سنوات«، األيام عدد 

1/03/2014(9091(.http://www.alayam.com/News/alayam/Local/223268 )تم االطالع يف 

)01/04/2014
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للتطبيق7.

األجانب  العامل  )يشارك  العاطل  املواطن  مبنحه  املرشوع  يتميز 
عقد  انتهاء  عند  مساهمتهم  عىل  يحصلون  لكنهم  املرشوع  يف 
العمل يف البالد( مساعدة مالية،فضالً عن تدريب إضافة إىل فرص 
مبلغ  عىل  الجامعية،  املؤهالت  َحَملَة  العاطلون  للعمل.يحصل 
ديناراًشهرياً   120 مقابل  شهرياً  دوالراً(   397( ديناراً   150 قدره 
عىل  للحصول  األقىص  جامعية.الحد  شهادات  يحملون  ال  للذين 

مساعدة التأمني ضد التعطل هو 6 أشهر متتالية.

هذه املساعدات تقدم للذين مل يعملوا من قبل،بيد أنه يختلف 
الوضع فيام يتعلق باألفراد الذين سبق لهم العمل واملؤمن عليهم 
لكنهم خرسوا وظائفهم وبالتايل أصبحوا عاطلني.بدورهم يحصل 
من فقدوا وظائفهم عىل تعويض بواقع %60 عىل أساس معدل 
األجر الشهري خالل االثني عرش شهراً السابقة، لن يقل املبلغ عن 
150 ديناراً وال يزيد عن 500 دينار شهرياً )1323 دوالراً(، رشط 

إكامل 12 شهرا كحد أدىن  يف الوظيفة.

الحد األقىص لرصف اإلعانة هو ستة أشهر متصلة، كام أن هناك 
رشوطاً ال بد من توافرها للباحث عن عمل ألول مرة،تشمل أال 
يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون راغباً يف العمل، وأال يكون قد 
بلغ سن التقاعد، وأال يزاول أي عمل تجاري.كام أن العاطل ملزم 
منه  طلب  حال  يف  بنجاح  واجتيازها  تدريبية  بدورة  بااللتحاق 
انتهاء  قبل  املعونة  إيقاف رصف  الرسمية  الجهة  ذلك.ومن حق 
فرتة  أثناء  عليه  تعرضان  وظيفتني  العاطل  رفض  حال  يف  املدة، 

األشهر الستة.

من جملة األمور املثرية، تعرض املرشوع إىل امتحان صعب خالل 
أزمة 2011، حيث تبني عدم استعداد السلطة لتوفري دعم لبعض 
الذين تم ترسيحهم من وظائفهم ألسباب سياسية، مثل املشاركة 
األمر  أعقاب أحداث شباط فرباير،  السياسية يف  يف االحتجاجات 

الذي أضاف لغطاً آخر حول جدوى املرشوع برمته.

مهام يكن من أمر، ال يزال مرشوع التأمني ضد التعطل يف البحرين 
الرغم من ميض سنوات عدة عىل  البعض، عىل  غري مقبول عند 
تنفيذه.وتبني من خالل التجربة، أن املجتمع يؤمن مببدأ التكافل 
االجتامعي، لكن يختلف األمر عند البعض يف حال تطلب قبول 
التزامات مالية تجاه مرشوع مثل التأمني ضد التعطل.تكمن حجة 
املعارضني يف أن الحكومة وحدها يجب أن تتحمل األمور املرتبطة 
بغري العاملني كونها السلطة، ويف أن سياساتها مسؤولة عن خلق 
معضلة البطالةـ لكن من شأن الحوار بني األطراف ذات العالقة، 

http://mosgcc.com/mos/maga- ،7- جاسم حسني، »التأمني ضد التعطل يف البحرين،« املستثمرون

zine/article.php?storyid=816 )تم االطالع يف 30/03/2014(.

أي الدولة وأصحاب األعامل والعامل مع اهتامم املجتمع املدين 
ووسائل اإلعالم،معالجة األمور وحسمها.

ي البحرين
القسم الثالث: واقع التغطية الجتماعية �ن

الحامية  برامج  إطار  يف  املقدمة  الحكومية  املساعدات  تتنوع 
االجتامعية، لكونها تخدم أغراضاً مختلفة، وهو أمر ميكن تفهمه. 
وخصوصاً  األرس  من  للعديد  شهرية  مالية  مساعدات  فهناك 
األرامل،إضافة إىل  دعم للمتقاعدين يضاف إىل الراتب التقاعدي 
بغية التكيف مع ظروف املعيشة،فضالًعن األرس محدودة الدخل 
املعيشة. متطلبات  مع  التكيف  بغية  املحيل،  املفهوم  حسب 
نتعرض يف هذا القسم لجملة املساعدات والفئات املشمولة دومنا 
االجتامعي  الضامن  أنظمة  تواجه  التي  التحديات  بعض  تجاهل 

من قبيل النمو السكاين. 

صندوق الضامن االجتامعي 

وزارة  تقدم  االجتامعي،  الضامن  صندوق  مخصصات  إطار  ففي 
التنمية االجتامعية، وهي الوزارة املعنية، العون لألفراد والحاالت 

عىل النحو اآليت:

1( العجز عن العمل 2( املسن 3( املعّوق 4( األرملة 5( املطلقة 
6( اليتيم 7( األرسة 8( أرسة املسجون 9( املهجورة 10( البنت غري 

املتزوجة 11( الولد.

تركز املساعدات عىل األرس، مبا يف ذلك أرسة مكونة من شخص 
واحد، األمر الذي يعني، عىل وجه الخصوص، دعم املرأة. وهي 
خطوة محل ترحيب املهتمني، كام تجىل ذلك من خالل عمليات 
البحث امليداين.ويوجد تصور بأن األقدار شاءت بقاء بعض النساء 
ومساعدتهن  لهن  العون  تقديم  الصواب  يقتيض  وحيدات،لكن 
املساعدة  طلب  إىل  الحاجة  دومنا  املعيشة،  ضنك  مع  للتكيف 
من جهات غري رسمية.ومن هنا يربز دور الدولة يف توفري برامج 

للحامية االجتامعية تساهم يف معالجة التحديات املحلية.

قاسم  والتحري،وجود  البحث  عمليات  خالل  من  تبني  أنه  بيد 
مشرتك لدى نسبة ممن يعتقدون أنهم يستحقون الدعم، مفاده 
أن رشوط االستحقاق صعبة نسبياً، إذ تقوم الوزارة بإجراء دارسة 
مستفيضة لكل حالة.كام تخضع األرس التي تحصل عىل مساعدات 
اجتامعية إىل مراجعات دورية من دون علمها بكل تأكيد، حتى 
يتسنى للوزارة الوقوف عىل مستجدات الظروف املوضوعية لكل 
أرسة، ومدى أهليتها الستمرار تسلم املساعدات.ورمبا ميكن تفهم 
العام،وليس بداعي الحد  املال  ذلك،إذا كان لغرض الحفاظ عىل 

من املخصصات املالية أينام كان ممكناً.
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عىل سبيل املثال، يتم رفض طلب أي متقدم من الفئات املستحقة 
واملشار إليها أعاله، يف حال تبني وجود سجل تجاري باسم مقدم 
الطلب بحجة إمكانية الحصول عىل عائد مايل من السجل.ويقوم 
مبالغ  مقابل  الوافدين  عىل  التجارية  السجالت  بتأجري  البعض 
متفق عليها سلفاً، وهو ترصف مخالف للقانون، حيث تعرف هذه 
العملية بالتأجري من الباطن وهي مخالفة للقانون بطبيعة الحال.
وتبني من خالل التجربة واالطالع، وجود حاالت إلناث مهجورات 
بسبب  طلبهن  رفض  تم  لكن  االستحقاق  عليهن رشوط  تنطبق 

امتالكهن سجالت تجارية تدر عليهن عوائد من خالل التأجري.

ويف حديث مع واحدة تنطبق عليها رشوط االستحقاق، شددت 
من  نوعا  مينحها  ذلك  ألن  بالسجل  االحتفاظ  قررت  أنها  عىل 
من  متكنها  عدم  خشية  السجل  خسارة  تريد  وال  االطمئنان، 
تنجح  مل  املطاف،  نهاية  ميرسة.ويف  بصورة  آخر  سجل  استصدرا 
كل الجهود املبذولة ملنحها املساعدة الشهرية ألنها مل توافق عىل 
تدفق  بدء  قبل  زمنية  فرتة  وجود  إىل  السجل.يشار  عن  التخيل 
الزمنية  الفرتة  خالل  السجل  عائد  خسارة  يعني  ما  املساعدات، 
التي تفصل بني إلغاء السجل وبدء تدفق مساعدات وزارة التنمية 

االجتامعية يف حال املوافقة عىل الطلب أصالً. 

تفرضها  التي  الرشوط  قسوة  من  البعض  تذمر  تفهم  وميكن 
الجهات الرسمية التخاذ قرار مبنح الدعم لألرس.يف املقابل، تكمن 
العام  املال  عىل  بالحفاظ  ملزمة  أنها  يف  الرسمية  الجهات  حجة 

للبالد، والتي تعترب محدودة يف كل األحوال.

االجتامعية  التنمية  وزارة  تقدم  االيجابية،  األمور  جملة  من 
رشوط  عليها  تنطبق  التي  لألرس  متنوعة  مالية  مساعدات 
االجتامعي. الضامن  صندوق  مخصصات  خالل  من  االستحقاق 
كام تتميز مساعدات الوزارة باالنتظام واالستمرارية،ما يعد أمراً 
مريحاً ملن يحصل عىل العون، لكن برشط عدم حصول تغيري مادي 
بسبب  أبنائها  أحد  مغادرة  مثل  أصالً،  املستحقة  لألرس  بالنسبة 
عامل الزواج، ما قد يعني تخفيض مستوى الدعم عىل أقل تقدير. 

التنمية  وزارة  أصدرت  املدين،  املجتمع  ترحيب  لقي  تطور  ويف 
االجتامعية القرار الوزاري رقم 64 لعام 2013 بحيث ال ميكن أن 
تقل قيمة املساعدة الشهرية عن 70 ديناراً )185 دوالراً( للفرد 
مبلغ 25  فردين.ويضاف  ديناراً ألرسة مكونة من  الواحد، و120 
ديناراً 66 ) دوالراً( لكل فرد من أفراد األرسة التي يزيد عددها 

عن شخصني. 

الجدول رقم 7
املساعدات املالية املقدمة لألرس املستحقة ضمن صندوق الضامن 

االجتامعي

 املساعدة الشهرية بالدينارعدد أفراد األرسة

70الحد األدىن للفرد

120األرسة املكونة من فردين

 املبلغ اإلضايف لكل فرد لألرس التي تضم
 أكرث من فردين

25

2014http://www. يناير   13  - البحرينية  الوسط  صحيفة  املصدر: 

alwasatnews.com/4146/news/read/846887/1.html

إن ما تضمنه القرار الوزاري املشار إليه، عرب إضافة مبلغ محدد 
لكل فرد من أفراد األرسة التي يزيد عددها عن فردين، أمر حسن.
تقليدياً، كانت األرسة التي يزيد عدد أفرادها عن شخصني تحصل 
عىل 150 ديناراً بغض النظر عن العدد الكيل.ال شك يف أن التغيري 
اإليجايب ويساهم يف تعزيز العدالة االجتامعية، ألنه من األهمية 

مبكان تقديم مساعدات عادلة بدل االختزال بقصد التبسيط.

كام تشتهر الوزارة بتقديم مساعدات مالية إضافية لألرس املستحقة  
يف بعض املناسبات الدينية،مثل شهر رمضان املبارك.يكمن الغرض 
من هذا العرف،يف تقديم العون لألرس لتغطية النفقات املرتفعة 
مبا يف ذلك رشاء مالبس عيد الفطر.يالحظ أن األرس التي تستحق 
املساعدات، تأيت يف مقدمة الفئات التي يوفر لها العون يف حال 

تقرر تقديم أية مساعدات جديدة للمواطنني. 

الخريية امللكية

الديوان  تتبع  والتي  امللكية،  الخريية  مؤسسة  تقدم  بدورها، 
املليك، مساعدات مالية لفئات يعتقد أنها رمبا تستحق مساعدات 
خاصة مثل اليتامى واألرامل عىل وجه التحديد.وال ينحرص نشاط 
املؤسسة الخريية امللكية داخل البحرين، بل يتخطى الحدود من 
بناء  العون لقضايا إنسانية خارج اململكة، مثل  خالل تقديم يد 

مدارس ومراكز صحية ألرس الالجئني.8

موازنة  ضمن  امللكية  الخريية  املؤسسة  تعمل  فيه،  شك  ال  مام 
محدودة نسبياً قياساً إىل صندوق الضامن االجتامعي الذي يتبع 
أن   8 رقم  الجدول  من  جلياً  االجتامعية.ويبدو  التنمية  وزارة 
الضامن  صندوق  مخصصات  عىل  أساساً  تعتمد  املستحقة  األرس 

االجتامعي.

8-  زينب التاجر، »السيد للوسط مساعدات الخريية امللكية لسورية إنسانية وال تطبيع مع إرسائيل«، 

http://www.alwasatnews.com/4033/news/read/812345/1.،)22/09/2013( 4033 الوسط عدد

html )تم االطالع يف 01/04/2014(
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االجتامعي  الضامن  لصندوق  الكلية  امليزانية  قيمة  تعترب 
الفتة،حيث رصد مبلغ 26 مليون دينار )نحو 69 مليون دوالر( 
السنة  موازنة  يف  امللكية  للخريية  دينار  ماليني   4.4 مع  مقارنة 
املالية 2014 )الجدول رقم 1(.عموما، يعتقد أن الذين يحصلون 
كبري  حد  وإىل  االجتامعي  الضامن  صندوق  من  مساعدات  عىل 
املتوسط،  األموال،يف  التحديد،يرصفون  وجه  امللكيةعىل  الخريية 
داخل االقتصاد الوطني ألن مستويات الدعم رمبا ال تسمح لهم 

بالسفر إىل الخارج.

الحكومة  االجتامعي،توفر  الضامن  صندوق  مع  الحال  هو  كام 
آليات تذكر  يتم تطوير  امللكية، لكن مل  الخريية  موازنة مؤسسة 
السيايس  الظرف  أن  امللكية.كام  لإلرادة  تخضع  للمساءلة،لكونها 
حتى نهاية 2014، عىل أقل تقدير، مل يكن ليسمح مبساءلة الخريية 
امللكية نظراً لرتؤس أحد أبناء عاهل البالد )الشيخ نارص بن حمد 
تبني  أنه  املؤسسة.بيد  أمناء  مجلس  رئيس  منصب  خليفة(  آل 
بالتجربة استعداد السلطة الترشيعية ملامرسة دور رقايب بطريقة 
أو أخرى عىل صندوق الضامن االجتامعي من خالل االستفادة من 

بعض األدوات الربملانية املتوافرة.

الجدول رقم 8
لألرس  )عالوات  امللكية  والخريية  االجتامعي  الضامن  متويل 

املستحقة(مليون دينار

2014 2013املخصص

 صندوق الضامن االجتامعي )وزارة
التنمية االجتامعية(

26.026.0

4.44.4املؤسسة الخريية امللكية

املصدر: وزارة املالية، مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني 2013 و 2014 

http://www.mof.gov.bh/arb/ShowDataFile.asp?rid=2633

عالوات خاصة باألرس محدودة الدخل واملتقاعدين

باألرس  االجتامعية  بالحامية  املتعلقة  املساعدات  تقترص  ال 
واملؤسسة  االجتامعية  التنمية  وزارة  ضوابط  ضمن  املستحقة 
الخريية امللكية، بل تتعدى ذلك لتشمل مخصصات للمتقاعدين 
وأخرى لألرس املحدودة الدخل باملفهوم املحيل،بغية تقديم العون 
والتي  املعيشية  املتطلبات  مع  للتكيف  الناس  من  كبري  لقطاع 
عىل  املوافقة  عملية  إطار  العرصية.ففي  الحياة  تعقيدايًف  تزداد 
مرشوع املوازنة العامة للعامني 2013 و 2014 وافقت الحكومة 
عىل طلب مجلس النواب بتبني معايري جديدة أكرث كرماً لدعم 
األرس محدودة الدخل من جهة، وإقرار زيادة علىالعالوة املمنوحة 
للمتقاعدين من جهة أخرى، يف إطار املفهوم الواسع إلعادة توزيع 

الرثوة بني املواطنني. 

مام ال شك فيه، تعترب عالوة األرس محدودة الدخل حيوية ألصحاب 
الدخل املحدود، إذ تبلغ القيمة 100 دينار أو 265 دوالراًشهرياً.
مشاريع  االجتامعي،لكونها  الضامن  صندوق  ملخصصات  خالفاً 
حكومية ينظر لها عىل أنها إنسانية، وبالتايل محل ترحيب الجهات 
محدودة  األرس  مثل  املستحدثة  العالوات  تحتاج  العالقة،   ذات 
الدخل لوجود رشاكة بني السلطتني التنفيذية والترشيعية لضامن 
إقرارها.الالفت أنه حتى أولئك الذين يقبضون رواتب يف حدود 
املعيشة  غالء  عالوة  عىل  يحصلون  دوالراً(   2666( دينار  ألف 

بهدف التكيف مع الظروف املعيشية العرصية. 

قيم  تبلغ   2014 و   2013 املاليتني  السنتني  ميزانية  فبحسب 
املساعدات املقدمة لألرس محدودة الدخل عىل النحو اآليت:

· يزيد 	 لكل رب أرسة ال  100 دينار )265 دوالراً( شهرياً 
دخله الشهري عىل300 دينار.

· 70 ديناراً )185 دوالراً( لكل رب أرسة يراوح دخله ما بني 	
)700-301 دينار(.

· 50 ديناراً)132 دوالراً( لكل رب أرسة يراوح دخله ما بني 	
)1000-701 دينار(.

بالعودة إىل الوراء، فرضت هذه العالوة نفسها خالل فرتة ما عرف 
ارتفعت  حيث  و2008،   2007 سنتي  بني  ما  املستورد  بالتضخم 
نسبة التضخم إىل معدالت تاريخية تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط 
إىل مستويات تاريخية، وانخفاض قيمة الدوالر األمرييك،فضالً عن 
ارتفاع قيم املنتجات املستوردة، األمر الذي يفرس التسمية.وقتها 
ظهرت مزاعم حول قيام بعض الدول املصدرة للمنتجات الغذائية 
برفع قيم صادراتها للتعويض عن تدين قيمة الدوالر وارتفاع كلفة 

فاتورة الواردات النفطية وبصورة مشرتكة.

تعد  مل  لكن  التضخم،  عالوة  كان  املرشوع  لهذا  التقليدي  االسم 
كلمة الغالء مناسبة يف ظل غياب التهديد التضخمي، األمر الذي 
العالوة  مسمى  الدخل.تبديل  محدودة  األرس  عالوة  اسم  يفرس 
من عالوة الغالء إىل دعم األرس محدودة الدخل أمر ميكن تفهمه 
بسبب احتواء معضلة التضخم بطريقة أو أخرى )تراوحت نسبة 
التضخم يف البحرين يف 2013 يف حدود %3 وذلك حسب تقديرات 

صندوق النقد الدويل(.9

وجود  ظل  يف  باملتقاعدين  خاصة  عالوة  هناك  ذلك،  إىل  إضافة 

9- املحرر االقتصادي، »صندوق النقد الدويل يدعو البحرين إلعادة هيكلة االقتصاد وتقليل الدين 

العام«، الوسط العدد 4304 )20/06/2014(.

http://www.alwasatnews.com/4304/news/read/897050/1.html)تم االطالع يف 01/07/2014(
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هذه  مصالح  وتعزيز  مراعاة  رضورة  عىل  مجتمعي  اتفاق  شبه 
الفئة.ففي إطار مترير موازنة 2013 و 2014 وافقت السلطة عىل 
طلب مجلس النواب بتعزيز العالوة املمنوحة للمتقاعدين حيث 

أصبحت عىل النحو اآليت:

الجدول رقم 9
توزيع عالوة املتقاعدين )دينار بحريني(

 الدعم املايل مستوى الدخل
)سابقاً(ً

 الدعم املايل مبلغ الزيادة
)الجديد(

7575150أقل من 700

 من 700 إىل
1،500

7550125

املصادر: مجلس النواب ووزارة التنمية االجتامعية، مملكة البحرين

ما حدث عبارة عن رفع مستويات املخصصات يف السنتني املاليتني 
2013 و 2014 )تتميز البحرين بإقرار موازنة عامة لسنتني ألسباب 
توجهات  مع  التكيف  فرصة  العالقة  ذات  الجهات  منح  تشمل 
الحكومة فيام يخص النفقات(.الكلفة املالية ملرشوعي دعم األرس 
ماليني   105 وتحديداً  نسبياً،  عالية  تبدو  قد  املتقاعدين  وعالوة 
دينار )278 مليون دوالر( و81 مليون دينار )214 مليون دوالر( 
يف السنة املالية 2014 عىل التوايل، لكن البعض يرى يف املرشوعني 
إطار  يف  وحيوي  مرشوع  اجتامعي  مطلب  وهو  تعزيزاًللعدالة، 

إعادة توزيع الرثوة. 

الجدول رقم 10
عالوات خاصة )مليون دينار(

 التكلفة املالية يف
2013

 التكلفة املالية يف
2014

 دعم األرس محدودة
الدخل )عالوة الغالء(

105105

 عالوة تحسني مستوى
املعيشة للمتقاعدين

7781

املصدر: وزارة املالية، مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني 2014و 2012 
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من  الدخل  محدودة  األرس  لعالويت  املخصصة  األرقام  مالحظة: 
املتقاعدين  معيشة  مستوى  وتحسني  دينار(  ماليني   105( جهة 
الرقم  قياساًإىل  ضخمة  أخرى،  جهة  من  دينار(  مليون   81(
املخصص لصندوق الضامن االجتامعي )26 مليون دينار( للسنة 
نفسهاأي 2014.ال شك، يوجد فرق جوهري وهو تغطية عالوة 
األرس املحدودة الدخل لعدد كبري جداً من األرس )توجد أكرث من 
93 ألف أرسة يف البحرين(.يف املقابل، تقدم مخصصات صندوق 

الضامن االجتامعي لنحو 14 ألف أرسة. 

محدودة  األرس  عالويت  مخصصات  رفع  تسبب  الصدد،  هذا  ويف 
الدخل واملتقاعدين،برفع مستوى العجز املعتمد )وليس الفعيل( 
إىل 833 مليون دينار )2.2 ملياري دوالر( للعام 2013،فضالً عن 
914 مليون دينار )2.4 ملياري دوالر( يف 2014.وكانت السلطة قد 
أعدت مسودة موازنة 2013 و 2014 بعجز يف حدود 662 مليون 
دينار و 753 مليون دينار عىل التوايل، لكن حدث ارتفاع مستوى 
العجز الدفرتي بعد إقرار العالوات،من خالل تبني معايري جديدة 
إقرار  عن  فضالً  العالوة  مخصصات  رفع  وبالتايل  الغالء،  لعالوة 

زيادة يف العالوة املمنوحة للمتقاعدين. 

لكن تم رصد عجز فعيل قدره 410 ماليني دينار )1.1 مليار دوالر( 
الفارق بني متوسط  اإليرادات،ألسباب تشمل  تعزيز  عىل خلفية 
السعر املعتمد والفعيل للنفط، وهو القطاع الذي يشكل أكرث من 
النفقات املخصصة.  الخزانة وعدم رصف كافة  أرباع دخل  ثالثة 
ما وجدت الحكومة صعوبة يف تقليص مستوى عالوة الغالء من 
جهة واملتقاعدين من جهة أخرى، يف إطار مرشوع موازنة 2015 و 
2016،نظراً لتوقع الشارع باستمرار هذه العالوات.كام أن الظروف 
السياسية ال تساعد عىل إمكانية إنهاء أو الحد من هذه العالوات.
بل ليس من الخطأ الزعم بأن السلطة وافقت عىل زيادة العالوة 
تشمل  ألغراض  واملتقاعدين  الدخل  محدودة  باألرس  املتعلقة 
الحصول عىل دعم شعبي عىل خلفية األزمة السياسية التي متر 

بها يف البالد منذ فرباير 2011.

عالوة اإليجار 

توفر  االجتامعية،  الحامية  برنامج  حول  للحديث  واستمراراً 
عالوة  اإلسكاين وتحديداً  بالشأن  تتعلق  أخرى  الحكومة عالوات 
اإليجار وأخرى تتعلق بتخفيض األقساط اإلسكانية.تتمثل عالوة 
اإليجار مبنح 150 ديناراً )400 دوالر( شهرياً وذلك بعد ميض فرتة 
الحصول عىل سكن  تقديم طلب  تاريخ  )5 سنوات( عىل  زمنية 
املرشوع  السكن.عبء  عىل  فعالً  املتقدم  حصول  لحني  حكومي 
عىل املالية العامة عبارة عن 40 مليون دوالر )105 ماليني دوالر( 

يف العام 2014. 

تخفيض قيمة اإليجار

وهو  املستحقة،  األرس  لبعض  خاصاً  دعامً  الحكومة  توفر  أيضا، 
عبارة عن تخفيض قيمة اإليجار الشهري للسكن املقدم من وزارة 
تشكل  عالية،كونها  املرشوع  كلفة  اعتبار  ال ميكن  لكن  اإلسكان، 
%10 من عالوة اإليجارأو 4 ماليني دينار )نحو 11 مليون دوالر(.

الجدول رقم 10
عالوة اإليجار وتخفيض األقساط لألرس املستحقة )مليون دينار(
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 2014 2013 2012 2011املخصص

34344040 عالوة اإليجار

 تخفيض

 األقساط

السكنية

4444

املصدر: وزارة املالية، مرشوع موازنة الدولة للسنتني املاليتني  2014و 2012  
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شبكات األمان االجتامعي أو الجمعيات الخريية

فضالً عن املساعدات االجتامعية املقدمة من قبل الحكومة، توجد 
الضامن  شبكات  أو  الخريية  الجمعيات  من  العديد  البحرين  يف 
شبكات  تعرف  كانت  خلت  سنوات  عدة  االجتامعي.فحتى 
التنمية  وزارة  لكن  الخريية،  بالصناديق  هذه  االجتامعي  األمان 
االجتامعية، وهي الجهة الرسمية املناط بها إدارة تنظيم شؤون 
هذه  تكتمل  ومل  جمعيات  إىل  تحويلها  املؤسسات،قررت  هذه 
الخريية،  بالصناديق  التقليدية  تسميتها  كانت  بعد.ورمبا  املهمة 
أقرب إىل الواقع بالنظر إىل أن كلمة الجمعيات تشمل الجمعيات 

السياسية يف ظل غياب قانون يسمح بتشكيل األحزاب. 

إجراء  الخريية  الجمعيات  عىل  لزاماً  بات  األساس،  هذا  وعىل 
وأوجه  اإليرادات  حول  محدثة  بحسابات  واالحتفاظ  انتخابات 
وإال  منتظمة،  بصورة  بالتقارير  الرسمية  الجهة  وتزويد  الرصف 
تعرضت لعقوبات تشمل تجميد عملها ما يعني عدم قدرتها عىل 

تقديم خدماتها.

التنمية االجتامعية،  الخريية عن  الجمعيات  يختلف نطاق عمل 
والتي تتميز بتقديم مساعدات مالية بصورة منتظمة عرب املوازنة 
مع  بسيطاً  عوناً  الخريية  الجمعيات  توفر  القول،  العامة.حقيقة 
عدم حرمان األرس التي تحصل عىل مساعدات من الحكومة من 
يف  املنترشة  الخريية  الجمعيات  تتميز  العوز.كام  حال  يف  العون 
املناطق بدراسة كل حالة عىل حدة، وبالتايل يفرتض أن تكون عىل 

دراية بالقاطنني يف محيط عملها. 

تقدم الصناديق مساعدات مالية وعينية لألرس املحتاجة، ملساعدتها 
عىل التكيف مع الظروف املعيشية، لكن ال تنطبق عليها رشوط 
وطأة  تخفيف  يف  تساهم  وبالتايل،  االجتامعي،  الضامن  صندوق 
العيش ملئات األرس التي تعيش ظروفاً صعبة وتسكن يف مختلف 
نقدية  مساعدات  الصناديق  تقدم  دقيق،  البالد.بشكل  مناطق 
لرشاء  كوبونات  أو  ثالجة  أو  هواء  مكيف  مثل  عينية،  وأخرى 
لكن  شهرية،  مساعدات  عىل  الغالبية  مدرسية.تحصل  قرطاسية 
نسبياً،يحصلون  حاالً  األحسن  الظروف  ذوي  من  اآلخر  البعض 

عىل مساعدات موسمية، مثل معونة الشتاء أو سلة شهر رمضان 
املبارك أو العودة إىل املدارس.

تشمل  مختلفة  بطرق  أموال  بتجميع  الخريية  الصناديق  تقوم 
اشرتاكات شهرية بالتعاون مع املصارف املنترشة يف البالد، حيث 
تعترب املنامة عاصمة للخدمات املالية.أما الطرق التقليدية األخرى 
فعبارة عن جمع أموال بعد انتهاء مناسبات مثل صالة الجمعة.
وتعزز فرص جمع األموال يف شهر رمضان املبارك ألسباب دينية 

والذي ينتهي بجمع زكاة الفطرة.

من الناحية السلبية، تتميز الصناديق بتقديم العون يف املجموع 
ألتباع من املذهب نفسه )السنة أو الشيعة(، ما يعد أمرا مكرساً 
فرباير  أحداث  بعد  تعزز  السلبي  الواقع  املذهبي.هذا  لالنقسام 

2011، األمر الذي يشكل تحدياً بحاجة إىل معالجة.

كام لوحظ  توجه من قبل السلطات لتقنني عمل الصناديق الخريية 
فرباير  منذ  البحريني  الربيع  أو  األزمة  ألحداث  سلبي  كانعكاس 
الحصول  عرب  األموال  موضوع جمع  يخص  فيام  وتحديداً   2011

عىل تصاريح واضحة ومحددة لغايات جمع األموال.10

الذين  الناس  من  كبري  عدد  بوجود  البحريني  املجتمع  يتميز 
يرغبون يف املساهمة يف املجتمع املدين من خالل العمل التطوعي 
األمان  شبكات  انتشار  ذلك،  عىل  دليل  وخري  مقابل.  دون  من 
االجتامعي يف البالد طوالً وعرضاً ومبسميات مختلفة عىل النحو 

اآليت. 

البحرين: صناديق وجمعيات خريية واجتامعية وتعاونية )نيسان 
أبريل 2013(

14 صندوقاً خريياً مثل صندوق سار الخريي.
12 جمعية خريية مثل جمعية سيد الشهداء.

20 جمعية اجتامعية مثل جمعية دار الحكمة للمتقاعدين.
10 جمعيات نسائية مثل جمعية نهضة فتاة البحرين.

التعاونية  عيىس  مدينة  جمعية  مثل  تعاونية  جمعيات   8
االستهالكية )أكتوبر 2013(.

املصدر: موقع وزارة التنمية االجتامعية 
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التنمية البرشية وعالقتها بالحامية االجتامعية 
من  الدولية  واملؤرشات  املعايري  وفق  األمم  أداء  قياس  يتطلب 
قبيل مؤرش التنمية البرشية. وجاء يف تقرير التنمية البرشية لعام 

10- عيل املوسوي، »جمعيات خريية تتهم التنمية بالتضييق عىل جمع املال«، الوسط العدد 3780 

)12/01/2013(.http://www.alwasatnews.com/3780/news/read/729783/1.html )تم اإلطالع 

يف 01/01/2014(
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البحرين  نجاح  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  ومصدره   ،2014
بالتقدم أربعة أماكن وصوالًإىل املرتبة رقم 44 عاملياً.وهذا يعني 
حلول البحرين يف املرتبة الرابعة بني الدول العربية بعد كل من 

قطر والسعودية واإلمارات. 
عىل الرغم من ايجابيته، ال ميكن االعتامد كثرياً عىل هذا املؤرش، 
الناتج  من  الفرد  دخل  إىل  الفرد.إضافة  دخل  مبتغري  نظراًلتأثره 
املحيل اإلجاميل، يتضمن املؤرش عاميل التعليم والصحة، لكنه ال 
يأخذ باالعتبار أموراً مثل السكن والبيئة والرصف الصحي.ويف كل 
األحوال،تشمل نقاط القوة لدى البحرين تحديداً معياري التعليم 
كشف  الصحة.وقد  عن  األمية،فضالً  عىل  القضاء  لشبه  بالنظر 
التقرير أن متوسط العمر يف البحرين هو76.6 سنة، أي يف مصاف 
بعض الدول األعضاء يف االتحاد األورويب.وقد تم اعتبار البحرين 

ضمن الدول الواقعة يف خانة التنمية البرشية العالية جداً.11

التحدي السكاين 

ويف إطار الحديث عن دميومة برامج الحامية االجتامعية مبا يف ذلك 
ترتيب البحرين يف املؤرشات الدولية ذات العالقة، ال مناص من 
اإلشارة إىل مسألة التحدي السكاين، إذ تشري اإلسقاطات السكانية 
إىل أن العدد الكيل للسكان سوف يرتفع بصورة مستمرة،مقرتباً 
من مليون ونصف املليون نسمة يف العام 2018، أي بزيادة نحو 
يف  ذلك  يتجىل  كام   .2012 العام  مع  مقارنة  نسمة  ألف   230
يؤثر عىل  الذي  األمر  السكان،  الجدول رقم 10 حول إحصاءات 

تحديات مثل الدعم املقدم لبعض املواد.

أصالً،لكون  املوجودة  التحديات  إىل  اإلحصاءات  هذه  تضاف 
املرتفعة،  السكانية  الكثافة  ذات  الدول  ضمن  تأيت  البحرين 
حيث تقع ضمن قامئة أعىل 10 دول يف العامل من حيث الكثافة 
الكيلومرت  نسمةيف   1646 السكانية  الكثافة  السكانية.يبلغ حجم 
الواحد يف البحرين.وقد تم التوصل إىل هذا الرقم عرب تقسيم عدد 

السكان )مليون 

كيلومرتاً  البالغة750  اململكة  مساحة  عىل  نسمة  ألف  و235 
مربعاً(.12

تتمثل  جديدة  حقيقة  ظهور  عن  عبارة  هو  اآلخر  الالفت  األمر 
من   52% قرابة  شكلوا  إذ  السكان،  غالبية  األجانب  بتشكيل 
متواصل. بشكل  ارتفاع  يف  والنسبة   2012 يف  السكان  مجموع 

11- الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، تقرير التنمية البرشية لعام 2014.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf)تم اإلطالع يف 25/07/2014(

 ،Population density«، http://en.wikipedia.org/wiki/Population_density« ،12- ويكيبيديا

)تم االطالع يف 31/03/2014(.

وعليه انضمت البحرين إىل ثالث دول أخرى يف مجلس التعاون 
الخليجي يعترب فيها املواطنون أقلية السكان وهي اإلمارات وقطر 
والكويت.طبعا، تشكل العاملة الوافدة األكرثية الساحقة يف سوق 
العمل وخصوصاً يف القطاع الخاص، لكن املسألة املستحدثة هي 
متثيلهم أكرثية السكان يف البحرين.لكن كونهم أجانب ال يحرمهم 
لحقوق  الدولية  املواثيق  لهم  ضمنتها  التي  األساسية  حقوقهم 

اإلنسان، وال يحجب دورهم يف تنمية اقتصاد البحرين. 

الدعم  برامج  عىل  التأثري  بالسكان  املرتبطة  الحقائق  شأن  ومن 
املقدم للكهرباء واملشتقات النفطية، إضافة إىل بعض السلع مثل 
خالل  من  فيها  التحكم  يجب  املسألة  والطحني.وهذه  اللحوم 
التمسك باملقاربة الحقوقية التي تعمل عىل تحقيق التوازن بني 

الجدوى االقتصادية وحامية الحقوق االجتامعية للجميع.
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الجدول رقم 11

السكان يف البحرين من العام 2013 لسنوات مقبلة

http://www.cio.gov.bh/cio_ara/SubDetailed.aspx?subcatid=589)املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء )جدول مستنسخ من املصدر

من جهة أخرى، تؤكد أرقام الجدولني 11 و 12 أن موضوع الحامية االجتامعية سوف يبقى حيوياً بالنظر إىل التنوع الدميغرايف سواء 
بالنسبة للمواطنني أو األجانب. 
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الجدول رقم 12

السكان يف البحرين حسب الفئات العمرية )آخر اإلحصاءات املتوافرة(

ttp://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/Statistical%20 املصدر(  من  مستنسخ  )جدول  للمعلومات  املركزي  الجهاز  املصدر: 

Abstract/ABS2011/Ch2/3.pdf

ويالحظ يف هذا الصدد حدوث تغيري يف تشكيلة العاملة الوافدة، حيث نجح اآلسيويون يف السنوات املاضية،مبن فيهم الفلبينيون،بتعزيز 
تواجدهم يف البحرين ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي عىل حساب الرعايا العرب.13

املشهور عن بعض اآلسيويني ميلهم للتوفري، إضافة إىل إرسال األموال إىل الدول التي قدموا منها، بغية توفري الحياة الكرمية ألحبتهم يف 
الوطن األم، ولهم كل الحرية يف ذلك ألنه حق مكتسب.لكن هذا يعني،حسب اعتقاد البعض، االعتامد النسبي الكبري لعدد غري قليل 
من أفراد العاملة الوافدة، عىل السلع واملنتجات املدعومة عىل املستوى املحيل، ما يعني بالرضورة بقاء معضلة كلفة الدعم للمواد 

األساسية والسلع الرئيسية. 

مهام يكن من أمر ال بد من تأكيد أهمية السامح للعاملة الوافدة، وجلها من العاملة اآلسيوية، باستمرار االستفادة من برنامج السلع 
املدعومة مثل الطحني، حفاظاً عىل مصالح الجميع مبا يف ذلك السلم األهيل، لتحايش حصول اعتداءات أو انتهاكات لحق العمل.التصور 

املوجود هو أن األجانب أكرث فقراً يف املتوسط من بني سائر املقيمني يف البحرين. 

http://www.aleqt.com/2011/06/04/article_545352.html.28/03/2014 13- جاسم حسني، »حول التحدي السكاين يف الخليج،« االقتصادية العدد، 6445، 04/11/2011، تم اإلطالع يف
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حة القسم الرابع: التوجهات المستقبلية والبدائل المق�ت

من  العالقة  ذات  الجهات  مع  مسودةالتقرير  مناقشة  خالل 
مكونات املجتمع املدين مثل االتحادات النسائية فضالً عن الحركة 
العاملية إضافة إلىبعض الناشطني يف مجاالت عدة،قدمتمجموعة 
االجتامعية  الحامية  مستويات  تعزيز  قبيل  من  املقرتحات  من 
للفئات األكرث حاجة، مثل األرامل عىل سبيل املثال.كام ساهمت 
املناقشات يف تقديم جملة من التأكيدات والتوصيات واإلصالحات 
للنهوض بأنظمة وبرامج الحامية االجتامعية، نوجزها عىل النحو 

اآليت:

االجتامعي  الضامن  يعترب  والتي  االجتامعية،  الحامية  اعتبار   )1
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  إطار  يف  أصيالً  حقاً  جزءاًمنها، 
العمل  حقوق  ذلك  يف  مبا  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية 
للحكومة،كونها  وبأن  الالئقة،  واملعيشة  والتعليم  والصحة 
السلطة،دوراً محورياً يف ضامن توافر هذه الحقوق، فهي الجهة 

التي تسيطر عىل إمكانيات البالد.

تقديم  عند  السيايس  وليس  االجتامعي  العامل  عىل  الرتكيز   )2
بعد  وتساؤل  نقاش  محل  أصبح  الذي  األمر  وهو  املساعدات، 
أحداث فرباير 2011.كام متتأكيد رضورة إبعاد القناعات السياسية 
رصف  خالل  ظهرلفرتة  كام  املرشوعات،  عندتطبيق  للمواطنني 
التعطل، ولكن ألسباب سياسية من نوع  التأمني ضد  مساعدات 
آخر يف أعقاب أحداث فرباير 2011.فقد تكرر الحديث عن تعقيد 
عملية حصول بعض املفصولينعىل العون املادي املنصوص عليه 
بالعاطلني  واملتعلق  التعطل  ضد  التأمني  مرشوع  إطار  قانونايًف 
فصل  بأن  الرسمي  الرفض  تربير  العمل.وتضمن  عن  والباحثني 
البعض حدث ألسباب خاصة، وهو أمر مل يكون موجوداً يف قانون 

التعطل عند إبرامه.

املعنية  الوزارة  بتشدد  متكررة  مزاعم  إىل  اآلخر  البعض  نبه  كام 
يف رصف مخصصات مرشوع التأمني ضد التعطل تحاشياً لحصول 
عجز أو التعرض النتقادات خالل التقارير الدورية لديوان الرقابة 
املالية واإلدارية،وهي تقارير رسمية تتعلق بأداء مؤسسات القطاع 
العام.تقليدياً، دأبت هذه الوزارة عىل الحد من الرصف أينام كان 
أطراف ذات  ترى  العام.عموماً،  املال  الحفاظ عىل  ممكنا بحجة 
الجهات  من  املطلوب  أن  العاملية،  الحركة  مقدمتها  ويف  عالقة، 
الرسمية رصف املخصصات املرصودة يف موازنة املشاريع ال أكرث 

وال أقل. 

3( تطوير مشاريع جديدة مثل تقديم مساعدات تخص املسنني، 
وهي محل تقدير املهتمني لفئة تستحق كل الدعم لقاء خدماتها 

برنامج  تفعيل  أهمية  تأكيد  تم  الصدد،  هذا  للمجتمع.ويف 
تبني  إذ  التنفيذ،  العربة يف  أقر ألن  والذي  للمسنني،  التخفيضات 
عىل األقل حتى بداية النصف الثاين من عام 2014 عدم التنفيذ 

الكيل ملقرتح تخفيض الرسوم املستحقة للمسنني. 

4( تقرتح بعض مؤسسات املجتمع املدين استصدار بطاقات خاصة 
لغري املقتدرين من املواطنني دون سواهم، تسمح لهم بالحصول 
عىل سلع مدعومة عرب ترتيب خاص بني الجهات الرسمية واألهلية 
ذات العالقة، وبالتايل إنهاء الطريقة الحالية، والتي مبوجبها يتم 

توفري السلع املدعومة ملن شاء ومن دون ضوابط.

خالل  من  للرثوة  هدر  بوجود  مزاعم  إىل  املقرتح  هذا  يستند 
عىل  املقتدر  وغري  املقتدر  لحصول  للدعم،نظراً  الحايل  الربنامج 
حد سواء عىل سلع ومنتجات مدعومة.فمن شأن ضامن وصول 
الفئة،وضع  لهذه  املقدم  الدعم  تعزيز  بل  املقتدر،  لغري  الدعم 
حداً للضغوط التي تتعرض لها البالد من قبل املؤسسات الدولية 
ووكاالت املالءة،بخصوص إعادة النظر يف مستويات الدعم بغية 
اإليرادات  تعزيز  عن  العامةفضالً  املالية  سالمة  عىل  الحفاظ 

وتقليص النفقات الحكومية.

البعض  لكن ال يجب أن تفرس السلطة وجود هكذا توجه لدى 
االجتامعية  الحامية  مشاريع  بعض  لالنقضاض عىل  دعوة  مبثابة 
عىل  بالرضورة  يوافق  ال  املدين  فاملجتمع  املالية.  الكلفة  بحجة 
هذا التصور،ألن توفري الحامية االجتامعية مبدأ جوهري.ويف هذا 
الصدد، ال ميكن إغفال األهمية النسبية لبعض السلع االسرتاتيجية 
املدعومة بالنسبة لغالبية أفراد العاملة املغرتبة مع األخذ باالعتبار 
حقيقة مفادها أن العاملة الوافدة من ضمن أكرث الناس فقراً يف 
السلع  بعض  الحصول عىل  الفئة  تستحق هذه  وعليه  البحرين، 

املدعومة، لضامن متتعها بسبل العيش الكريم.

حول  ومستحدثة  متطورة  بيانات  قاعدة  لتوفري  الحاجة   )5
باالعتبار  األخذ  الحكومية،مع  الربامج  من  املستفيدين  أعداد 
يتسنى  حتى  الجنسية،  البعض  اكتساب  وظاهرة  السكاين  النمو 
اتخاذ قرارات صائبة تساهم يف استدامة برامج مشاريع الحامية 

االجتامعية.

6( التشدد عىل رضورة إجراء مراجعات دورية للربامج االجتامعية 
النزاهة  مبادئ  مع  تطابقها  من  شفافية،للتأكد  بكل  املقدمة 
والحوكمة، وعدم التسييس والطائفية، وهي من التحديات التي 
تواجه البالد.ويف السياق نفسه،استقطاب عطاءات من مؤسسات 
محلية وإقليمية ودولية لدراسة واقع برامج الحامية االجتامعية 



135

وجهات  وإبداء  جهةن  من  الدولية  املعايري  مع  تطابقها  لضامن 
نظر محايدة حول املخاطر املالية والتنظيمية والترشيعية ألنظمة 

الضامن االجتامعي من جهة أخرى.

القدرات وليس  تنمية  أهمية  تأكيد  العون،  تقديم  7( بخصوص 
العطايا، حتى ال تتحول الدولة إىل دولة إحسان من خالل تبني 
مبدأ تعلم الصيد بدل إعطاء السمك للمحتاج.فخلق فرص عمل 
أهم من معالجة تداعيات البطالة.وعليه، يلزم تشجيع،واألهم من 
ذلك، تسهيل األمور للمستفيدين من برامج الحامية االجتامعية 
ذات العالقة، مثل التأمني ضد التعطل،لالنخراط يف سوق العمل 
تقديم  ألن  الدعم،  عىل  االعتامد  من  بدالً  ممكن،  وقت  بأرسع 

العون حالة استثنائية وليس القاعدة.

8( تعزيز دور الجهات الداعمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
مرشوع  من  مالية  موارد  عىل  متكني  متكني.تحصل  مرشوع  مثل 
عىل  إضافية  رسوم  فرض  خالل  من  العمل،  سوق  إصالحات 
املبلغ  من  بجزء  واالستفادة  املغرتبة،  للعاملة  املوظفة  الرشكات 
لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إلقامة مشاريع تدر فوائد 
واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  املواطنني.تعترب  توظيف  تشمل 
األكرث قدرة عىل إيجاد وظائف جديدة للوافدين الجدد إىل سوق 
السكاين  النمو  ظل  يف  البحرين  يف  مهامً  األمر  هذا  العمل.يعد 
الطبيعي،فضالً عن ظاهرة منح الجنسية للبعض والتوافد املستمر 

للعاملة املغرتبة. 

يعرف  ما  أو  االجتامعي،  األمان  شبكات  أمام  املجال  إفساح   )9
واعتبار  الخريية  أعاملها  البحرين،لتنفيذ  يف  الخريية  بالجمعيات 
نشاطها مسانداً لعمل السلطة.يف املقابل، تبني من خالل التجربة 
التأسيس ملشكلة  يف  لتسببها  األمان،  لشبكات  سلبي  دور  وجود 
مقصودة،  غري  أو  مبارشة  غري  بطريقة  الطائفية  وتحديدا  أخرى 
عرب توفري الدعم يف املتوسط ألفراد من الطائفة نفسها، األمر الذي 
إجراء  األمر  األمان هذه.يتطلب  تأسيس شبكات  يتناىف مع روح 
الترشيعات،بغية  تطوير  األمر  تطلب  وإذا  للمامرسات،  مراجعة 
تؤكد  الخريية،عرب خطوات  الجمعيات  الطائفي عن  الفكر  إبعاد 
وجود متثيل أفراد من الطائفتني الكرميتني يف البحرين يف مجالس 
ويف  الشبكات،  هذه  إقامة  يف  األساس  هي  اإلدارات.فاملواطنة 

تحديد االحتياجات واملساعدات.

أيضا، املطلوب من الحكومة أن تكون مساندة للجمعيات الخريية 
إليها  النظر  يجب  والتي  الخريية  مشاريعها  لتنفيذ  لها  ومسهلة 

بأنها مكملة وليست منافسة لها،وعليه تستحق كل أنواع الدعم.
مل يأِت إنشاء الجمعيات الخريية من فراغ بل لسد حاجة رضورية، 
تطوعية  بأعامل  املجال  يعملون يف هذا  غالبية من  تقوم  حيث 

عىل حساب عمل أمور أخرى، وبالتايل يستحقون كل التقدير. 

10( أهمية تنفيذ دراسات ميدانية بني الحني واآلخر ملعرفة خط 
املحتاجة.فحسب  األرس  تخدم  صائبة  سياسات  تبني  الفقر،بغية 
التعريف النسبي املعروف للفقر، تعترب أي أرسة فقرية، إذا مل يكن 

لديها دخل كاف لرشاء سلة ثابتة من السلع والخدمات.

وزارة  لقرار  تقديرها  مجتمعية  أطراف  أبدت  الصدد،  هذا  ويف 
التنمية االجتامعية رقم 64،والذي تضمن مادة تلزم الوزارة بإجراء 
مبؤسسة  االستعانة  عرب  سنوات  خمس  كل  مرة  دورية  دارسة 
معتمدة يف هذا الشأن، بغية تحديد الحد األدىن لتوفري متطلبات 
الحياة الكرمية يف البالد.وبنظرة أكرث واقعية، رمبا تحتاج البحرين 
خط  بالرضورية  وليس  األساسية  االحتياجات  يقيس  مؤرش  إىل 
اعتبار  الرسمية وعدم  الجهات  الذي يتطلب تعاون  الفقر، األمر 

األمر مبثابة انتقاص منها. 

وتعويض  الفقر،  خط  كلمة  من  السلطات  تحسس  يالحظ  لكن 
رمبا  الكريم،  العيش  لتوفري  األدىن  الحد  متطلبات  بعبارة  ذلك 
مجلس  دول  منظومة  يف  عضواً  اإلقليمي،لكونها  العامل  بسبب 
عىل  فيها  القطاعالنفطي  بقوة  تشتهر  والتي  الخليجي،  التعاون 
خلفية إنتاج النفط والغاز.مام ال شك فيه أن لكل دولة ظروفها 
املوضوعية، وعليه يجب عدم االنتباه ملا قد يسببه ذلك من إحراج 
قياساًإىل بعض الدول اإلقليمية.فالفقر ظاهرة عاملية ال يخلو منها 
أي مجتمع مهام اتسعت ثرواته وتطورات إمكانياته، وهي مسألة 
نسبية.عىل سبيل املثال، الفقر منترش يف أوساط العاملة الوافدة 

يف البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

11( ويف هذا الصدد، تم تأكيد أهمية اإلتيان بإحصاءات محدثة 
حول خط الفقر يف البحرين،من خالل إجراء بحوث دورية بهذا 
الخصوص.لكن ال بأس اإلشارة إىل بعض الدراسات القدمية نسبياً 
والتي تحدثت عن مشكلة الفقر، فاستناداًإىل دراسة صادرة عن 
مركز البحرين للدراسات والبحوث،يعترب خط الفقر ألرسة مكونة 
من ستة أفراد عبارة عن 337 ديناراًشهرياً )892 دوالراً(.وقد تم 
افرتاض خط الفقر عىل أنه يعادل نصف الدخل الوسيط )أي 674 

ديناراًشهرياً(.
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تعود  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  لربنامج  أخرى  دراسة  حسب  لكن 
دينار و965  نحو  )أي  الفقر هو 5،2 دوالرات  للعام 2004،خط 
أفراد. بالنسبة ألرسة مكونة من ستة  الواحد  للفرد  يومياً  فلساً( 
وبناء عىل ذلك، تصبح أي أرسة فقرية إذا كان دخلها الشهري يقل 
عن 936 دوالر )أي 354 دينار(.وعىل األساس تم اعتبار %11 من 
األرس بأنها تعيش تحت خط الفقر يف البحرين.ورمبا مل تنخفض 
بل زادت نسبة األرس الفقرية إىل مجموع األرس، كام سيتجىل ذلك 
عىل  دأبت  السلطة  أن  البحث.ويالحظ  يف  أخرى  فقرات  خالل 
لنحو  االجتامعي  الضامن  صندوق  خالل  من  مايل  دعم  تقديم 
نسبة  األخرية  اآلونة  يف  انخفضت  املواطنني.ورمبا  أرس  من   10%
األرس التي تحصل عىل دعم قياساًإىل املجموع عىل خلفية زيادة 
عدد األرس يف البالد بسبب توجه السلطة نحو تجنيس مواطنني 

من دول أخرى ألهداف سياسية.14

الدويل  الجهد  مواكبة  البحرين  الفقر يف  تحدي  معالجة  تتطلب 
بصورة  دارسات  إجراء  عرب  األساسية،  االحتياجات  قياس  حول 
نتائج  كل  للتأثري عىل  تدخل رسمي  بل مستقلة، دومنا  منتظمة 

الدراسات. 

12( إجراء مناقشات واسعة يف فئات املجتمعبخصوص موضوع 
أخرى.يشار  دول  ملواطني  البحرينية  الجنسية  منح  أو  التجنيس 
إىل أن البحرين وحتى قبل عمليات التجنيس كانت ضمن قامئة 

الدول العرش ذات الكثافة السكانية املرتفعة.

الربامج االجتامعية، ما  التجنيس زيادة تكاليف  تشمل تداعيات 
عدم  إىل  بالنظر  أصالً،  املحدودة  البالد  لرثوات  استنزافاً  يشكل 
قدرة البحرين ذات املساحة املحدودة، عىل استيعاب أعداد كبرية 
من خالل عمليات التوطني.ونظراً ألن نسبة مهمة من املجنسني 
يعملون يف املجاالت األمنية والعسكرية، يحصل هؤالء عىل أولوية 
فيام يخص مختلف الخدمات الحكومية مثل الوحدات السكنية.
فرص  عىل  السلطة  تحصل  للجدل  املثرية  السياسة  هذه  فعرب 
الكتساب والء خاص غري خاضع للرشوط من قبل املجنسني،فضالً 
عن االستفادة من املواطنني الجدد للتأثري عىل نتائج االنتخابات، 

لكن عىل حساب اإلمكانيات املحدودة للبالد.

13( يزعم البعض، ومنهم دبلوماسيون غربيون، أن األجانب هم 
بأنه يجب  الدعم.وينصح هؤالء  أنواع  بعض  استفادة من  األكرث 
عدم جلب عامل أجانب يف حال تعرث تقديم رواتب تكفي لتوفري 

http://www.alwa-،)29/04/2006(1331 14- جاسم حسني، »خط الفقر يف البحرين«، الوسط عدد

satnews.com/1331/news/read/559054/1.html)تم اإلطالع يف01/04/2014(.

حياة كرمية لهم.فال ميكن أن يعمل األجنبي ويحصل عىل وظيفة 
اسرتاتيجية  منتجات  عىل  عالة  يكون  نفسه  الوقت  ويف  وراتب، 
املقصود تقدميها ملن يحتاج إليها من املواطنني يف مجال الحامية 
بحرينية،  أوساط  يف  الصدى  بعض  قديجد  رأي  االجتامعية.وهو 
لكن هؤالء يسقطون من حسابهم تعقد الظاهرة واألزمة البنيوية 

التي ميربها االقتصاد البحريني باألساس.

معلومات  عىل  مبنية  معادلة  تبني  الواقع  هذا  تغيري  يتطلب 
العاملة  من  املستحق  حصول  لضامن  للتحديث  وقابلة  دقيقة 
الوافدة عىل سلع ومنتجات مدعومة. ورمبا الحال نفسه بالنسبة 
للمواطنني، عرب التمييز بني املستحق وغري املستحق.بيد أنه ليس 
من اليسري اعتامد نظام ناجع يف ظل غياب نظام رضيبي أصالً.
وإىل حني تبني سياسة جديدة وعادلة قابلة للتطبيق، نرى صواب 
منح العاملة الوافدة كام هو الحال مع املواطن فرصة االستفادة 

من املواد املدعومة.

البالد عىل  ثروات  من  لالستفادة  معني  لجيل  السامح  عدم   )14
احتساب  الصواب  يقتيض  الصدد،  أخرى.ويف هذا  أجيال  حساب 
الضامن  أدوات  يف  املستخدمة  لألموال  االقتصادية  الفرص  كلفة 
تخصيصه  بعد  مبلغ  استخدام  باملقدور  ليس  ألنه  االجتامعي، 
لغرض اجتامعي وهو ما يعني تفويت فرصة االستفادة من املال 

ألغراض أخرى.

البالد  تواجه  التي  التحديات  مختلف  مواجهة  من  مناص  15(ال 
الخيارات  صنع  يف  واألهلية  الرسمية  الجهات  بني  الرشاكة  عرب 
البحرين. والسياسات بغية تعزيز أنظمة الحامية االجتامعية يف 
منذ فرباير 2011 يف  البالد  التي شهدتها  األحداث  ورمبا تسببت 
الحد من مساهمة القوى املجتمعية مبا يف ذلك املعارضة واملجتمع 
دورها  وهو  الترشيعات،  التأثري عىل  يف  العاملية  والحركة  املدين 
الحقوق  حامية  أجل  من  والضغط  الرصد  عىل  القائم  األسايس 
الحقوق  حامية  أجل  من  والضغط  الرصد  عىل  القائم  األساسية 

األساسية للمواطنني.

شملت التطورات انسحاب املعارضة من مجلس النواب يف مارس 
السلطة لالحتجاجات  إدارة  امتعاضها من طريقة  2011، إلظهار 
بتحقيق  واملطالبة  نفسها،  السنة  من  فرباير  يف  اندلعت  التي 

إصالحات سياسية واقتصادية.

أيضا، تعرضت الحركة العاملية بقيادة االتحاد العام لنقابات عامل 
البحرين لتهميش رسمي يف أعقاب اتهامها باملساهمة يف تأجيج 
االحتجاجات عرب دعوات للغياب عن العمل يف أوج األزمة ولفرتة 
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معالجة  إطار  املدين.ويف  العصيان  خيارات  من  كخيار  محدودة 
تداعيات األحداث، تطلب من االتحاد العام لنقابات العامل بذل 
جهود لضامن عودة املواطنني الذين تم ترسيحهم من وظائفهم 
بسبب األحداث، أي التعامل بصورة ردود أفعال رمبا عىل حساب 

السعي للتأثري عىل الترشيعات.

منذ  البحرين  بها  مرت  التي  األحداث  توفر  أمر،  من  يكن  مهام 
مطلع 2011، عىل الرغم من كل تداعياتها، فرصة إلجراء مناقشة 
حول مختلف التحديات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي 
تطوير  يف  تساهم  ناجعة،  حلول  إىل  التوصل  بغية  البالد  تواجه 
اململكة عىل كافة املستويات يف عامل متغري.وبالنظر إىل املستقبل، 
سوف يعتمد مدى قدرة القوى املجتمعية يف التأثري عىل الخيارات 
نهاية  والبلدية  الترشيعية  االنتخابات  لنتائج  استنادا  الترشيعية 
2014 مع بقاء تداعياتها ملدة 4 سنوات عىل األقل لحني  موعد 
األولوية  تعطي  حقوقية  مقاربة  إىل  استنادا    ،2018 انتخابات 
رأساماللقامئة  لعبة  من  الرئيسية،بعيدا  والحتياجاتها  لإلنسان 

باألساس عىل الربح والتمييز وفصال لنمو عن التنمية. 
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